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húsvét  1990  

te péter mondd te ebben az évben iš 
elárulod jézust mondd ebben az évben 
is mire a kakas háromszor szólal mondd 
ezt valóban megteszed ó kérlek ó kérlek 
hogy ne tedd hiszen ebben az évben már 
annyi árulás történt annyi véres fa 
magaslik fejünk fölé annyi elkallódott 
gyeu іuekcipőt röpít a szél annyi huzatos 
házban hallatszott már a jaj és nézd 
mennyi de mennyi lukas zoknis ember 
hajol saját árnyéka fölé a néma körmenetben 
jeltelenül e néhány hónap alatt ebben az 
évben annyi álruhás-demokrata árulás 
történt péter ha tudnád hisz tudod is 
persze te mindent tudsz akár a mestered 
ezért mondom neked ebben az évben őszinte 
légy ha jönnek a katonák és ne félj ne 
áruld el jézust mondd azt hogy ismered 
péter te jó ember vagy tudom hogy megteszed 
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A furgonos erre elinalt, angyalállatképpel anyakán. 
DURR szelíden megráncigálgatta a büszke Piroska ujjacs-
káit. 
Elindultak. 
Szép szerelem volt az övék. 
A mesesziget déli csücskében összetalálkoztak tükörké-
pükkel, és ki-ki a magáéval hazatántorgott. A szerelem 
őrülete volt ez. 
DURR napokig virágillatnak érezte anyja nyekerg ő  hang-
ját, és Pirosnak nézte a zöld lámpákat. 
A szerelem azután elmúlt a furgonosfiú nagy egycsapásá- 
ra. 
DURR nem zavartatta magát, orvtámadás volt. 
Csak végtelen lírát akart maga körül, semmi mást. 
Azét érezte, hogy Piroska volt Ő , de visszapingpongozta 
magát az életbe és kész. 
— Kígyót melengettem a keblemen! Brrr! — sziszegte Apa, 
mikor megtudta DURR felmondását. Ez nem lepett meg 
senkit, mert Apa 1 mondat/hét fordulatszámú beszédjében 
ez a szakasz folyton visszatép. Valaha jól megcsíphette 
eme gondolatköltemény. 
Apa kitalálhatatlanul szerette családját. 
Dolgozzott RÁJUK, hazajárt RENDESEN. De azt ő  sem 
tű rhette, hogy egy kígyó gyarapodjék itt folytatásnak. Az ő  
verítéke árán! 
DURR tudta ezt az érzését, és megpróbált segíteni rajta: 
„Igen ám, de jövő  héttő l már a Déli Nyúl Szerkeszt őségé-
nél dolgozom. Híres ember leszek, apám!" 

Látni kellett volna azt a pirinyó hernyókból összehullámzó 
mosolyvárost, amely befedte Apa lényét ezekre a szavak-
ra. Cuppanós házipapucsában békésen elbattyogott, és 
legszívesebben amolyan bratyizósan hátba veregette vol-
na a lábaügyébe es ő  összes, de összes dolgot! Boldog 
volt. 

cammogtak. Szárnyuk lelki eredet ű  lévén nem kellett tarta-
ni végleges elröppenésükt ő l. A kalitkában bár ünnepi fá-
tyolzattal voltak ellátva, mégis ki lehetett venni a kénye-
lem sziluettjét. Sok madár, így, hogy ki volt eresztve, pom- 
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rezdült. Világoskék tintahalak bolondoztak a fák közt, 
DURR csakazértis egy vadgesztenyepárkányra lengett fel, 
ahonnan jól látszott a tulipánágyásból kikandikáló tejes-
zacskó. 
Nem tévedett. Ez a hely megfelel ő  volt Megoldáskeresés-
hez. 
A gondolatok itt beszorultak az univerzum szédületes dal-
lamai közé, és úgy morzsolódtak, forogtak, gyúródtak, hogy 
véqül mindannyian győztesként kerültek ki. 

awyy n ,аJеuICіјuvе  vaIIк  szamuкra minoen mozdulat, 
és nem élik meg a szavakat. Nem bírják elviselni, hogy 
tegnap még közeli társaik egyszer csak mosolyogva bele-
tűnnek a Nagy Felbum titkos rejtekébe. 
— De mit vitt véghez tulajdonképpen a vádlott. Lopott néhány 
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Persze, helyi éhék szerint. 
DURR egy széles átfordulással egy orgonabokor orvain 
termett, és felüdülve, vadul tépdeste az orgona tavaszilla-
tát. 
Kissé félelmetes volt, ahogy ott ült személyiségének szé- 

szívet, na és? Jobb, mintha aranyat lopott volna! 
— Nem jobb, Bíró Úr, itt a probléma! 
A vádlott töménytelen mennyiség ű  aranyszívet lopott! 
Mialatt a Felperesek összehordták b ődületes kispolgári 
badarságaikat, DURR egyre n őtt, növekedett, és mire a 
felperesek befejezték, monumentális alakja már ki is szorí-
tott mindenkit a teremb ő l. De nem akart igazságtalanul 
győzni. Intett egyet, mire rengeteg 365 lábú madár jelent 
meg, és lebontotta az épületet, kitágította a tárgyalás kere-
teit. 
DURR ügyvédjei, a 365 lábú madarak ezzel be is fejezték 
védőfutásukat. 
Egy valóban inas lépett a terembe, és felgyújtotta a 365 
ágú csillárokat. 
A Példányok nyugodt mosollyal követték az eseményeket, 
de megérezték azt is, mikor DURR elfáradt egy kicsit. Ők 
az élet számkivetettjei voltak azel őtt, a kallódóak, a z ű rza-
varosak, a plasztikus lelkűek. A Többieket soha nem értet-
ték, csupán egymást. 
Durr megjelenéséig majdnem a teljes megsemmisülésbe 
hajszolta őket a Többiek agyag agya. 
DURR mutatta meg csorbítatlan helyüket egymás között, a 
Madárpark szigetén. 
Az Embergyűjtögető  szíve most látszott. Olyan volt, mint 
egy izzó acél, és valami el is éghetett benne, mert hirtelen 
felvillant és kihunyt egy feketeség. 
Delejszilánkok szállingóztak alá. 
A 365 lábú madárkák csipogása egyre hangosabban dü-
börgött mindenkiben, visszaverődve a magszívrő l, a hall-
gatók vacogtak, senki nem volt még ilyen különös tárgya-
láson. Vacogtak, és nem bírták levenni szemüket a szív-
rablóról, az időközben tengerkékké vált hangforrásról, az 
Embergyűjtögető  szívérő l. 
— No, Embergy űjtögető , itt a vád, védd magad! —szólt va-
dul a bíró. 
— Szeretnél Margarétaszemet? — kérdezte DURR, ahogy 
szokta. 
— Szeretnék — mondta kisvártatva a bíró, és lesütötte a 
szemét. 
—Szeretnél egy 365 lábút? 
— Igen, nagyon — ragyogott továbbra is szemlesütve a bíró. 
— Látod? —kérdezte Durr. 

kraszna emese 

DURR TÖRTÉNETE 
Durr a díványon állt. 
Pontosan 365 perc múlva egy óra suhant át a szobán, és 
jól elagyabugyálta DURR tékozló-pazarló testét-lelkét. 
Nagyon fájt ez neki, és így félelmetes cselkombinációk 
után, melyeket lelkiismeretéhez intézett, végre lekászáló-
dott kószálni a Közös Nappaliba, ahol anyja nyöszörg ő  
hangocskájának zenéjére cérnát varrogatott. Durr ezután 
az intelem-kép után körbezengte a helyiség minden zegét-
szegét, majd megállt a Vitrin el őtt, felhajtotta a Dédanya-
öröme csipkespirál terítő-szakadékot, és belebámult a 
múltba. 
Uzsonnára elropogtatott egy kis vitaminsalátareceptet —
imádta a papíj —, majd a „Hatékony séta alapismeretei" 
tanfolyam 4. összejövetelére indult. 
Itt az akadémiai szint ű  tananyag mindig elkápráztatta 
Durr-t, és élvezte, hogy rögtön alkalmazhat is mindjárt 
mindent hazafelé. 
Ilyenkor pergő  perceket élt át. 
Otthon anyja nyöszörg ő  hangocskájának hallatára kiöl ő-
dött belő le a légiesség, csúszva-mászva, fülét-farkát be-
húzva jutott fel valahogyan szobája legtávolabbi csücské-
be. 
Hallotta, amint anyja bekapcsolja a nagyon színes tévét, 
és tudta, hogy a bontott csirkéket éltet ő  reklámot akarja. 
Éppen 365 másodpercet kellett várnia erre a beteljesülés-
re, de addigra már rég a körömreszel ős reklámot óhajtotta. 
A 8 órás nagyfilmre már Durr is a hatalmas süpped ős, nyú-
lós, nehéz, fazékszerű  fotelba telepedett, s őt eddigre Apa 
és Kiscica is megérkezett. Apa sör bontott, és Kiscica is, 
Durr hugicája az egész napos kötelet fejtegette, nyaldosta, 
bontogatta, le magáról. 
A nаalád idilliktican' 7anatta a na гty s2 nr5c n ~wfilm'+ 

vesmementót, mire azonnal elnézést kékek. 
Bár DURR mindenkit megkél, hogy a viráges őt nélkülöz-
ze. Balázska mégis ráhajított egy rózsabimbót az egyik 
hollywoodi rendező  nagylábujjára, aki ettő l a pillanattól 
kezdve csakis kemény, realista filmeket rendezett. 

— Igen. Margarétaszemmel. 
Dél felé hoztak ítéletet. 
— Az összes Felperes elítéltetik, mégpedig oly módon, hogy 
vagy a Nagy Felbum lakóivá válnak, vagy 3x365 napig 
bevonulnak a bögyönbe. 
DURR felsóhajtott. Néhány delejdarab hasadt ki a szívéb ő l 
megint, a bíró összeszedte, és saját szemébe dobta őket. 
Aztán tapintatosan érdekl ődött, megfelel-e DURRnak az 
ítélet. 

DURR borzasztó szomorú volt. 
Hozzáértek a Felbumjához! 
Leöntötték ítélet-mártással! De milyen jogon? Ez az enyém, 
az enyééém!" — döngte az agya. 
— A felpereseknek semmi közük a Nagy Felbumhoz. 
Menjenek haza! A Helyükre menjenek. Mindennapos vac-
kukba. 
Átvállalom helyettük a börtönbüntetést. 
Valószínű leg jó buli lesz számomra! Példányk őim! Őrizzé-
tek addig a Parkot, gondozzátok a 365 lábúakat! 
Elégedjetek meg önmagatokkal, és ne látogassatok! 
Margarétapillák hulltak a földre. 

DURR meglepően ismerősnek találta a börtönt. 
A porkolábok, akik keményen a Többiek kategóriába tar-
toztak, szívrepesve várták DURRt, hogy „no, most végre 
aztán..." Miután csinoscsíkos ruhába bújtatták, s szívére 
még külön burkot is húztak, elvezették cellavillájába. 
Itt DURRnak először a napsugárcsíkok t űntek fel, amelyek 
a rácsokon át beférk őztek, ezzel is hangsúlyozva stráfok 
általános jelenlétét. Csak második pillantása akadt bele a 
díványon gubbasztó alakba, akinek behunyt szemein is 
áttö гtek ördögi rácsai. 
— Helló — mondta DURR, majd ajkába harapott, mert nem 
tudta, hogy köszönnek egymásnak az elvetemültek. 
—Ülj le és vágj bele! 
— Mibe?! 
— Ugyan. Hát a történetedbe. Úgyis el fogod mondani, es-
sünk túl rajta. 
— Ezt nem lehet ilyen matematikailag ... majd ha jön ... kü-
lönben is van időnk, elég. 
— De engem akkor még ennyire sem fog érdekelni. 



— Kibírod majd, hogy nékem könnyebb Íegyen. 
Földig érő  mosoly volt a felelet. 
DURR meglepetésére a férfi vigyora kettévált, egyik fe!é-
bő l kérdőjel , a másikból gondolatjel formálódott . Egy pil-
lanat volt az egész , és DURR már tudta, hogy ez az alak 
itt, nem a Többiek közül való. 
— Az Embergyűjtögető  vagyok — mondta aztán töltöttga-
lambhangon. 
— A világhírű? 
— Kösz. Igen. 
365 óra múlva szólalt meg váratlanul DURR cellavillatársa: 
— Akkor én is bemutatkoznék — mondta töltöttgalambhan-
gon. — Az Embergy ű lölő  vagyok. 
— Sejtettem. Egyébként hasonlít a nevünk. 
— Most pedig kezd ődik a nagy 8 órás nagyfilm ! Induljunk a 
Közös Nappaliba ! — pattant fel, majd le az Embergy ű lölő , 
DURR pedig utána vetette magát. 
Egyetlen, süpped ős, nyúlós, nehéz, fazékszer ű  fotelban 
ült a 365 rab . DURR és az Embergy ű lölő  eléjük guggolt. 
A csoportkép bájos volt és kimerevedett. 
DURR anyja nyöszörgő  hangocskájának zenéjét várta, és 
nem égette, hogy kezdődhetett el nélküle a nagy 8 órás ... 
Az Embergyű lölő  mindig tövig rágta körmeit, mire véget ért 
a film, körömholdbogyók között csücsült, és DURR megfi-
gyelte, hogy reggelre újra n őttek körmei. Az Embergy ű lölő  
lelkében minden 365. jelenség 365x-ös gyorsasággal 
játszódott le, s így soha sem volt képes alkalmazkodni a 
földi méretekhez. Mégis itt volt, és DURRt nagyon érdekelte. 

A cellavillájuktól jobbra eső  zárkába voltak bezsúfolva a 
Házmesterek , akik nem tartották tiszteletben a zárakat, 
megakadályozták őket hivatásuk teljesítésében . „A része-
gek dalában csuromcitrom ragyog ", énekelték folyton a 
fiúk. Kidolgozatlan arcukkal és történeteikkel behatoltak 
DURR agyizmai közé, és elterjedtek ott. 

Nemsokára ismét delejdarabokat veszített az Embergy űj-
tögető . Egyik este a nagy 8 órás nagyfilm után , fenn a cel-
lavillában , DURR belevágott: 
—Miért g ű lölöd az embereket? 
— HÓRUKK — felelt az Embergy ű lölő . 
— Ez nem válasz — mondta remegéssel átitatva DURR. 
— Jó. Mert ezt érzem. 
— De miért? — kérdezte kétségbeesetten DURR. 
—Miért érzem ezt, DURR? Te is tudod, hogy ez badar kér-
dés. 
— De mégis, miért, miért, miért? — DURR a fekete-fehér 
mezőn harcolt hevesen. 
— Te miért érzed , hogy jó, ha rápillantasz egy virágra? 
Hm? 
—HÓRUKK —csúszott ki DURR száján, és az Embergy ű -
lölő  lénye mosolyra húzódott. 
—Egyébként én egy csöp örömet sem érzek egy virág lát-
tán, de tudom, hogy ti szerettek betelni velük — mondta, 
amint befejezte Mosolyát. 
DURR ökölbe szorított ujjai közül fény szivárgott el ő , és 
megsimogatta az Embergyű lölő  különös természetét. 
Lassan -lassan mindketten elpihentek saját Palotájukban. 
DURR a díványon, mellén Hófehérkével, az Embergy ű lölő  
pedig Szigetpalotájában a sivatagban. 
Egyik 365. másodpercben a Madárpark tövében egy vég-
telen járm ű  fékezett. Hangos csiviteléssel 365 belevaló 
HÓRUKK ember repült ki bel ő le , s miután hónuk alá csap-
ták a járm ű  rakományát , a megszámlálhatatlan mennyisé-
gű  paragrafusfacsemetét , berontottak a Parkba. 
A Példányok eszeveszetten tiltakoztak a fácskák elülteté-
se ellen , de a HÓRUKKok megtanították őket egy olyan 
táncra , amely koreográfiáját tekintve egyáltalán nem illett a 
Park hangulatához. 
A hajnal kirajzolta a paragrafusfák körvonalait , és a Pél-
dányok lenyűgözve nézték a képet. 
Bámulatos látvány volt, amint a 365 lábú madarak együtt 
ébrednek a paragrafusfák megjelenésével. 

A fák azonban irtózatos ütemben nőttek, terebélyesedtek, 
lombosodtak. 
A Példányok megpróbálták összeterelni szétszéledt ér- 
telmüket , de ez egyre nehezebbé vált, ugyanis a Parkból 
időközben Erdő  lett, és megszaporodtak benne a rejtekhe- 

lyuk, megnőtt a homály és a s ű rű  sötétség. 
A 365 lábú madárkák egy része elbújt vagy eltévedt. 
A HÓRUKK-sereg pedig másnap is eljött hozzá végelátha-
tatlan járm űvén , és pénzmagokat hintett szét az Erd őben. 
Szép csendesen elpusztultak a 365 lábú madarak , hitüket 
vesztették a Példányok , és egyszer csak felrobbant a 
Nagy Felbumm is, magáal ragadva DURR anyját, aki ép-
pen tollsöprűvel tisztogatta. 

—Miért vagyunk mi itt? — kérdezte az Embergy ű lölő . 
— Mert elítéltek minket. A jog! Tudod. 
— Ja, a jog ! A jog magaslati várkastély odafenn! 
Azt is csak emberek emelték. 
—Sok-sok okos ember! 
— Mi az, hogy !? Ha tudja az én normáimat! 
De DURR! Hallod-e, egész megbabonázol! 
Régóta nem történt ilyesmi velem! 
— Vas vagy! Én meg még félig mágnes! 
— Te az Isten vagy, én meg az ördög. 
— És kik lennének az angyalok? 
— A példánykő id. Ők az angyalok! 
— Nem sokára te is az leszel! 
— Végre tudnék szeretni. 
— Hát szeress! 
— Nem. Azt hiszem, mégsem vagy te Isten! 

DURR szíve egyszerűen mandulává változott, mikor kö-
zölték vele anyja és a Nagy Felbum megsemmisülését. 
Az Embergyű lölő  szemében viszont abban a pillanatban 
megcsillant az ördög , és ruhájának csíkjai , mint megannyi 
napsugáresápkígyó , elindultak DURR lelkialkata és szer-
vezete felé. 
— Mi ez? —kérdezte DURR. 
— Az erőpillangóidat akarom! 
— Hisz épp az imént rebbentek szét! 
— Az ittmaradtak , az erősek , az igazán tieid kellenek ne-
kem! 
— Ha megölsz, úgy véged neked is. 

A pillangók széttépik gy ű löletedet! 
— Ez természetes! De az én öngyilkosságom így stílszer ű . 

Közben gyű löltem még egy kellemeset. 
— De miért? 
— Rutinból teszem. 
Az Embergyűjtögető  mandulaszíve ekkor visszájára fordult. 
Először gyengéden , tapogatózva , majd teljes erővel... 
TASZÍTOTT! 
Az Embergyű lölőt úgy nekivágta a falnak , hogy patakok-
ban csurgott róla az irgalom. Nem sok ideje volt már. 
— DURR -mondta az ütközés alatt, majd halkan folytatta: 
DURR , DURR , DURR ... — azzal áttért a végtelen fekete-
lepel mezejére. 
DURR még látta, amint két oroszlán megragadja, és egy 
próbafülkébe vezeti , ahol bő  választékban keresztfák so-
rakoznak . Látta , amint az Embergy ű lölő  kiválaszt egy 
gyöngyházbevonatú hárfakeresztet , és nikkelezteti, majd 
az egész kép belehullámzott a porkoláb feketenagycsatos 
csizmájába . Ott tornyosult el őtte a legvalakibb ő r, a Töb-
biek képviseletében. 
DURR mandulaszíve még mindig TASZÍTOTT, és így ma-
~ ához csitította őt csak úgy tömörcsömörb ő l. 
Ujra lábai előtt hevert a nagyvilág szabadsága . Magára öl-
tötte emberbő rdzsekijét és távozott. 
Első  útja a Madárpark h ű lt helyéhez vezetett, s miután 
összeszedte a Példányok félbehagyott hitét, amely szer-
teszéjjel hevert, marcipánmustárkulacsából egy özön vizet 
bocsátott a buja bozótos Erdőterületre — szigetnek. 

DURR a díványon állt. 
Az órákat, melyek rendszeresen érkeztek hozzá, egytő l 
egyig megcirógatta. 
Hirtelen meghallotta a nagy 8 órás nagyfilm szignálját, és 
lesüvített a Közös Nappaliba. 
Elfoglalta helyét a süppedős , nyúlós, nehéz , fazékszerű  
fotelban és nézett. 
Apapapa sört bontott , Hófehérke nyöszörincs hangocskája 
pedig átölelte DURR visszatért szívét. 
A nyöszörincs hangocska olykor-olykor cérnavékony gye-
reksírást imitált, és ilyenkor DURR csendesen a fal felé 
fordult. 



guelmino sándor 

TEMPUS PRAESENS 

önsúlyától görbed a próba-oroszlán 
saját testrészei halott gipszdarabok 
szilárdnak hitt feje most gurul a porban 
s törik bojtos farka - 

hever az időben 

már csak torzó melyb ől drótszálak merednek 
nem övezi többé szájtátó áhitat 
dilettáns mestere riadtan áll szemközt 
s röhögnek az évek - 

ropog a rossz szobor 

amint a pöffeteg gomba ha szétrohad 
negyven napos eső  állhatatosságán 
oroszlán külsejű  feneketlen sötét 
nagy belső  üresség - 

magából kifordul 

és a műteremben áram ingadozik 
árnyékkal hunyorog a többi alkotás 
mellén a bronzleplet szorosabbra húzza 
s némán hallgatja hogy - 

körben patkány neszez 

FÉMPÁNTOS AKVARELL 

tájkép és csendélet 
a padlóra 
szegezett ember 
kitömött krisztusok 
szájából vigyorog 

az újévi citrom 

papírmasé 
szalma 
és bunkó-vad érzés 

denevérszárnya leng 
kiherélt megváltók 
panoptikumában  

A CASSANDRA-HÍDON 

merre tartunk 
kérdeztem a süketnéma kalauzt 
oly hirtelen futottunk az éjszakába 
elveszve 
tapogatnak maguk el őtt 
szétvibráló karikák 
jéggel ékelt szembogárból átpattan a 
rémület 
ki rántotta út közben az 
ablakokat tövig le 
dübörögnek 
átfűrészelt vastraverzek lábai 
szénpor süvít ki nem nyílott 
szikrák helyett arcunkba 
sikoly-spirált tekernek föl 
vízbe hulló csillagok 
s a megőrült 
vagonokban hanyatt-homlok menekül 
zúgva zuhan feltorlódik 
egymásra sok kárhozott 
ropogó híd 
mint őszönte diótörést hallani 
ágaskodó mozdonyunkban vak vezet ő  
vigyorog 
s a kerekek rúgkapálnak 
örvény-mélységek fölött 
erre tartunk - vészfék nélkül - 
omlanak a pilonok 

jó reggelt bűntudat 
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hász róbert 

AZ ÁLMOK ÖREG MÁGUSA 

Az öreg AI-Mahmatall a szikla peremén ült, és elny űtt 
saruba bújtatott csupasz lábait gondtalanul himbálta a 
szakadék fölött. A lemen ő  nap szétömlő  bíborát figyelte, 
állát kezére támasztva, és mélabús egykedv űséggel ép-
pen azon töprengett, hogy vajon igaza van-e annak az el-
méletnek, amely határozottan azt állítja hogy a Nap min-
den áldott este, mielőtt végképp elt űnne a föld színe alatt, 
szétpattan, akár a késsel kiszúrt kecsketöml ő , tartalma 
szétömlik, szétfolyik, mint a sző lőszembő l kipréselt Ié —
szóval kifolyik belő le a fény, az „energeia" (ezzel az új ki-
fejezéssel  Al -Mahmatall még mindig nem tudott kibékülni). 
És ez az üres burok, amely a Napból megmarad, az éj fo-
lyamán alulról megkerüli a Földet, alámerül a „fény tenge-
rében" (ezt meg  Al-Mahmatall túlságosan is érzelg ősnek 
találta), úgymond: feltölti magát, hogy aztán pirkadatkor, 
az égbolt ellenkez ő  oldalán ismét fölbukkanjon, immár fris-
sen teli újratöltött „energeiával". Megcsóválta a fejét, mint-
egy kétkedve ebben a lehetetlen elméletben, aztán meg 
csak vállat vont, mert eszébe jutott magukról az elméletek-
rő l alkotott saját külön elmélete, miszerint egy még fel nem 
derített, meg nem oldott jelenség esetében a leggyengébb 
lábakon álló, a leghitetlenebb elmélet is több a semminél. 
Mert egy titok nem akkor kezd ődik, amikor megoldódik, és 
nem is akkor, amikor a Gondolkódók százai rágcsálni kez- 

denek egy kérdést hanem már akkor, amikor fölismerjük a 
titok lehetőségét, amikor az ismeretlen jelenségek özöné-
bő l elkülönítjük az ismeretlent, a meg nem magyarázottat; 
amikor a viharban elválasztjuk egymástól a szelet meg a 
villámot, a tüzet meg a füstöt, az emberben a testet meg a 
szellemet.  Al-Mahmatall kuncogott egyet saját bölcsessé-
gén, majd legyintett, mint akinek mindez gyerekjáték, és 
meggémberedett csontjait végre mozdulásra kényszerítet-
te, de minden sietség vagy kapkodás nélkül, úgyhogy mire 
Al-Mahmatall felállt a szikla peremén, addigra a Nap lement. 

A hosszú és megerő ltető  gondolkodástól kimerülten cso-
szogott vissza a barlangjába. A már alig hunyorgó parázs-
ra száraz rőzsét vetett, majd belerúgott egyet a fekv ő  pok-
róchalamba. De mivel válaszképp nem érkezett semmilyen 
reakció, kénytelen volt megismételni ezt a m űveletet, és a 
három, egymás után sorozatban leadott lábrúgást követ ően 
végre megmozdult valami a pokróc alatt. 

Barna bő rű, göndör hajú legényke bújt el ő  a kopott ron-
gyok mögül. Ultében még egy nagyot nyújtózott, majd kellet-
lenül föltápászkodott. 

— Mindjárt este lesz. Vedd a fejszét, és hozz éjszakára 
tüzelőt! —parancsolta  Al -Mahmatall halkan. —Nyúl! Az éle-
ted három negyedét alvással töltöd, nem félsz, hogy egy-
szer örökre elalszol és elvisznek az álmok? 

A fiú nem felelt, csak övébe dugta a szerszámot, és elin-
dult a barlangkijárat felé.  Al-Mahmatall még utánaszólt: 

— És nem kóborogj el messzire! Az imént farkasokat hal-
lottam a völgyben! — de a fiú már elt űnt a sziklafal mögött. 

Al-Mahmatall, az öreg Gondolkodó ismét csak legyin-
tett, mint az előbb, kint a sziklán. „Lehetetlen kölyök —
mormogta magában —, miért kell nekem mindig ilyenekre 
ráfutnom?" Ha megint összeül a Tanács, követelni fogja, 
hogy cseréljék ki a szolgáját. Jogában áll ilyet követelni. Ez 
a gyerek annyira lusta és szótlan, hogy az már zavaró. 
Igen, zavaró. Zavarja a gondolkodásban. 



Amikor az előző  szolgája megszökött tő le, a tanácshoz 
fordult segítségért. Azok meg se szó se beszéd, kiküldték 
neki ezt a rézbő rű  vakarcsot, akit ki tudja hol szedtek ösz-
sze, ki tudja melyik rabszolgapiacon szereztek, cserébe 
néhány ócska bronzedényért. 

Abbahagyta a dünnyögést, inkább letelepedett a t űz 
mellé, összehúzta vén csontjait, és hozzálátott a vacsorá-
hoz. A kiszáradt kecsketúró meg a k őkemény lepény t ű r-
hetően kielégítette étvágyát, és nem is váltott ki bel ő le túl 
heves undort, mint ahogy az a gondolkodás huszonvala-
hányadik napján már teljes joggal várható lett volna. Azt 
azonban meg kellett állapítania, hogy az elemózsiakészlet 
igencsak fogytán áll. 

Ez azt jelentette, hogy holnap hajnalban, mihelyt a Nap 
fölbukkan a látóhatár peremén, ő  meg Nyúl szépen lesé-
tálnak a völgybe, abba a piszkos, rühes kis faluba, és né-
hány mágikus jótett fejében a pásztorok hitbuzgó asszo-
nyai csak úgy ontják majd kunyhóikból a sózott húst meg a 
sajtot, kérés nélkül megpakolják a zsákját, még boldogok 
is lesznek, ha adhatnak. (Azért volt jobb hajnalban megin-
dulni, mert a férjek korán reggel kihajtják kecskéiket a pa-
tak mellé, és ez jó, mert a férfiak nem szokták mindig jó 
néven venni az efféle kuruzsló-varázslatokat.) 

Al-Mahmatall szerette ezeket a kiruccanásokat, bár ál-
talában mindig fáradtan szokott visszatérni, de addig se 
kellett neki fönt a sziklák magányában gubbasztani és kí-
méletlenül törnie a fejét a témán, a megoldatlan problémán, 
melyet a Tanács még annak idején a számára kiosztott. 

Pedig a témát, amellyel foglalkozott, kimondottan ked-
velte, még ha nem is igen látszott remény arra, hogy vala-
ha is megoldja. De a hangsúly nem is ezen volt, a megol-
dáson, hanem az elméleten. A megoldás el őbb-utóbb úgyis 
megszületik, ha most nem, hát majd tíz év múlva, száz, 
kétszáz év múlva —teljesen mindegy. De ahhoz, hogy va-
laha is bekövetkezzen a megoldás, szükség van az elmé-
letre. Jóra vagy rosszra, mindegy. F ő , hogy elmélet le-
gyen, amely a maga gondolatmagvában meg őrzi a feltett 
kérdést, a problémát, magában hordja a titkot évtizedeken, 
évszázadokon át, miközben tudósok generációi jönnek és 

1 p mennek, az elmélethez hozzáadnak valamit saját gondo-
lataikból, és így az, mint egy dagadó hógörgeteg vonul vé-
gig a századokon, míg bele nem ütközik egy zsenibe, aki 
az útjába áll, megbirkózik vele, és megoldja. 

Al-Mahmatall nem áltatta magát, hogy ő  is ezen zsenik 
közé tartózna. Nem, ő  csak egy mindennapi zsellér, a 
Gondolat napszámosa, egy a sok közül: De munkája akkor 
sem lebecsülend ő , hiszen ő  az, aki a problémát ő rzi. Saját 
eszébő l igyekszik valamit hozzáadni, de még ha remény-
telenül rágódik is a dolgon, gy ű ri a kérdést, ha igyekezetét 
nem is koronázza siker, akkor sem küzdött éveken át hiá-
ba: vigyázott az elméletre. 

Rendszeresen följegyezgette gondolatainak azon apró 
szikráit, melyeket hasznosnak vélt meghagyni a jöv ő  nem-
zedékének. Az égetett agyaglapok, melyek a barlang egyik 
sarkában tornyosultak, voltak elmélkedésének súlyra is 
méltányolható bizonyítékai, melyekkel meghatározott id ő-
közökben köteles volt a többi Gondolkodó társával egye-
temben a Tanács elé járulni, ahol a náluknál is vénebb, de 
sokkalta bölcsebb koponyák türelmesen végigelemezték a 
Gondolkodás fáiról begy űjtött termést, értékelték, majd vé-
gül összegezték az eredményeket, és minden egyes Gon-
dolkodó tudomást szerezhetett arról, hogy az elmúlt id ő-
szakban mily mértékben és mekkora eredménnyel sikerült 
hozzájárulnia az Egyetemes Tudás gyarapításához. 

Al -Mahmatall az álmokat kutatta. 
De nem pusztán az álmok azon egyoldaú, felszínes kér-

déskörét, amely a jelentésükre vonatkozik, hanem a tá-
gabb, bonyolultabb összefüggéseket. A Gondolkodókat 
három kérdés foglalkoztatta: a Világ, mint az embert körül-
vevő  anyagok összessége; az Ember, mint a gondolkodó 
anyag, és az Álom, mint a mindenség harmadik, független 
összetevője, az ember uralma alól kiszabadult, önállósult 
gondolat. 

A Gondolkodók, ha nem is mindent, de sokat tudtak már 
az anyagi világról, voltak elméleteik, melyeket csak be kel-
lett bizonyítani, illetve megdönteni és újakat teremteni. 
Még többet tudtak az emberr ől, de nagyon-nagyon keve-
set, szinte semmit magáról az álomról. Minden más meg-
fogható volt, elérhető  a számukra: a világ valamennyi lát- 

ható formája, benne az ember, egészen könnyen elemez-
hető  és tanulmányozható, sőt a Gondolkodók ugyanúgy 
megragadták, fölboncolták, elemeire szedték az ember 
gondolatait is. 

Csak az álmok voltak függetlenek és megfoghatatlanok. 
Mint ,  a titokzatos éjjeli állatok, akik nappal megbújnak rej-
tekhelyükön, és csak az éj leple alatt merészkednek el ő . 

Pedig a Gondolkodók tudták, hogy a végs ő  megoldáso-
kat, a legfontosabb feleleteket valamennyi feltett kérdé-
sükre csak akkor kapják meg, ha sikerül rábukkanniuk az 
álmok nyomára, arra a másik, rejtett világra. Ez minden fel-
adat közül a legfontosabbik. Hisz az ember lelkét nem a víz 
és a kenyér tartja életben, hanem az álmai, melyek akara-
tán kívül is irányítják ő t. 

Ez az a probléma, melynek  Al-Mahmatall az életét szen-
telte, vállalva a szomorú és kiábrándító lehet őséget, hogy 
sosem fogja megoldani. Mégis a tét — a rövid és mulandó 
élet — mily kicsiny és semmi az esetleges nyereséghez, a 
Megoldáshoz, a Felismeréshez képest, még ha ennek le-
hetősége parányi is, parányibb, mint a homokszem a siva-
tagban. 

A Nap vörös pereme éppenhogy csak kibukkant a hori-
zont mögül, amikor  Al-Mahmatall és Nyúl elérték a falu 
szélét. 

Az alacsony, füstös vályogkunyhók többé-kevésbé ren-
dezetlenül hevertek szanaszét, tervtelenül, mert mindenki 
ott verte föl a saját falát, ahol éppen eszébe jutott. Ezért ut-
cákról szó sem lehetett, és  Al-Mahmatall, amikor így ismét 
megpillantotta ezt a szerencsétlen települést, maró kese-
rűséget érzett a lelke mélyén, mert eszébe jutottak a pom-
pás, szinte mértani pontossággal megtervezett és felépí-
tett városok ott fönt, a messzi fennsíkon. 

Először jó alaposan körülnézték, nincsenek-e férfiak a 
közelben, majd miután mindent úgy találtak, ahogy tervez-
ték, már Nyúlon volt a sor, hogy megkeresse a maga koszt-
részét. A látszólag üres zsákból, amit magával cipelt, egy 
csörgődobot húzott elő , majd néhány pillanat múlva fül-
szaggató dobolással, csörgéssel bevonult a faluba, és sa-
ját maga komponálta zenéjéhez oly vad ritmusban ropta a 
táncot, hogy csak úgy porzott utána a sárga homok. 

Nem kellett nagy lárma ahhoz, hogy az asszonyok el ő -
bújjanak. Nyúl megvárta a kell ő  pillanatot, amikor már min-
den kíváncsi nőszemély kint bámult kunyhója el őtt, akkor 
abbahagyta a rettenetes muzsikát, majd el őadta a szöve-
get, amit már betéve tudott. Ami pedig arról szólt, hogy az 
istenek egyik Gondolkodóját éppen erre vetette a sors, eb-
be a faluba, és mivel a Gondolkodókat mindig els ősorban 
a jóság és a segítőkészség vezérli útjukon, lépjen el ő  min-
den olyan asszony, akinek házát megkörnyékezte a baj, 
akinek urát, gyerekét vagy szamarát megtámadta a nya-
valya, minden ilyen asszony, amennyiben jót és gyógyu-
lást kíván sajátjainak,.lépjen elő , hogy a nagy Gondolkodó 
elmenjen annak házába, és csodálatos erejével el űzze a 
gonoszt! 

Ekkor lépett színre  Al-Mahmatall. 
Nyíratlanul, kopott tógában, elny ű tt sarujában és hosszú 

botjával a kezében tényleg úgy nézett ki, mint egy vándor, 
aki sok-sok mérföldet hagyott éppen maga mögött. Komor 
arccal, tekintetét föl sem emelve lépett be a faluba. Az asz-
szonyok egy pillanatra elhallgattak, mély tisztelettel nézték 
az istenek szent emberét. Volt aki ráismert, hisz AI-Mah-
matall nem először tévedt be ebbe a faluba, hogy egy kis 
ideig fitogtassa csodatév ő  hatalmát. Szerencséjére, éppen 
azok ismertek rá, kiknek házában varázserejének foganat-
ja volt, és akik most hálálkodva, Iába nyomát csókolva 
vonultak le mögötte, amerre elhaladt. Ez éppen elég volt 
ahhoz, hogy az eddig óvatos asszonyok egymást túlkia-
bálva vonuljanak a szent ember elé, könyörületet és segít-
séget kénre bajaikra. 

Al-Mahmatall tekintetének egy röpke pillantásával kivá-
lasztotta azt az asszonyt, aki valamennyi óbégató közül a 
leghangosabban jajveszékelt, és odaintette magához. 
Egyszerre hallgatott el mindenki, miközben a kiszemelt n ő  
— most már félig suttogva —.elrebegte szerencsétlenségét. 
Amikor befejezte,  Al-Mahmatall bólintott, és elindult a n ő  
után. 



A kunyhó, amely előtt megálltak, semmiben sem külön-
bözött a többitő l, csak talán még azoknál is roggyantabb, 
siralmasabb volt. Ajtó nem létezett, csak egy kopott, sza-
kadozott gyékénypokróc csüngött a helyén, melyet a n ő  
most félrehúzott, és  Al -Mahmatall belépett a kicsi, sötét 
helyiségbe. 

Megvárta, míg szeme hozzáidomul a benti homályhoz, 
aztán lassan körülnézett. 

A fal mellett, a rozoga ágyon egy sovány, tizenéves kis-
lány feküdt. Odalépett az ágyhoz, és megnézte ;a lányt. Ar-
ca piros volt, bőre remegett, és apró izzadtságcseppek 
gyöngyözték a homlokát. 

Al -Mahmatall lehúzta a lányról a pokrócot, kioldotta ru-
hájának fűzőjét és kibontotta az ég ő  mellkast. Azonnal fel-
ismerte a kórt. Alig látható, kékes foltok borították a gyer-
mek testét, igaz, egyelő re csak a mellkas alsó részét, de a 
kór, mint a pusztító tűz, feltartóztathatatlanul terjedt. 

Fojtott volt bent a leveg ő , ezért odaszólt az asszonynak, 
hogy hozza ki a gyereket a szabadba. 

Kint a kunyhó előtt lefektették a lányt a földre, és AI-
Mahmatall odaült mellé. Tudta jól, hogy mekkora kockáza-
tot vállal magára. Igaz, ha nem próbál meg segíteni a lá -
nyon, az holnap reggelre minden bizonnyal már halott 
lesz. 

Ha segít, talán még van esély arra, hogy a kórt meghát-
rálásra kényszerítse, viszont ha nem vigyáz eléggé, ha 
rosszul időzíti erejét, célt téveszt, akkor nem a kislányon 
fog segíteni, hanem a kórnak ad újabb lendületet, ami ab-
ban a pillanatban végzetes lehet. 

Al-Mahmatall behunyta a szemét, és jobb kezét a kislány 
homlokára helyezte, oda, ahol a gondolatok születnek: 
Megpróbál hozzájuk nyúlni, kapcsolatot teremteni velük, 
mert minden rosszra a gyógyír maga az er ő , az az erő , 
amely a gondolatokban lakozik, és amit az egyszer ű  em-
berek életnek neveznek. 

De  Al -Mahmatallnak előbb meg kellett tisztulnia. Saját 
fejébő l ki kellett űznie mindazokat a felesleges elemeket, 
amelyek zavarhatnák a belépésnél, és amely zavaró ké-
pek most csak azért is el őtörtek tudatának rejtett fészkei-
bő l, ösztönösen megérezve a veszélyt, így védekezve az 
erőszakos kioltás ellen —még ha az csupán ideiglenesen 
is történik. De  Al -Mahmatall tudott nekik parancsolni, és 
gyorsan rendreutasította ezeket az apró, elszabadult gon-
dolatfoszlányokat, úgyhogy rövid id ő  alatt agyát elborította 
a szabad, békés sötétség: a megtisztult er ő . 

És ekkor belépett. Vigyázva haladt el ő re, mint az az em-
ber, aki áthág egy idegen kerítésen, és nem tudja, milyen 
talajra lép. A lány még fiatal volt, gyerek, kinek a nap mint 
nap szerzett tapasztalait a világról és annak dolgairól még 
nem váltotta fel a rendszerez ő  tudás, így a sok-sok új adat, 
ismeret képek formájában volt fölhalmozva, teljes össze-
visszaságban, és  Al-Mahmatall minduntalan beléjük bot-
lott. Igyekezett kikerülni, nem megérinteni őket, nehogy 
maradandó nyomot hagyjon a lány emlékezetében. Nem 
volt szabad megváltoztatnia a megismerés menetét, így a 
téves ismereteket vagy a rosszul megértett és elraktáro-
zott emlékképeket is békén hagyta. Észrevétlenül nyomult 
elő re a homályos labirintusban. A központot kereste, a for-
rást, melybő l a gondolatok fakadnak. Nem tért le az útról, 
bár néha gyenge kísértést érzett, hogy bekukkantson az 
elágazó folyosókba, kilesse, ugyan miféle rejtett gondola-
tok lakozhatnak egy ilyen gyerekfejben? De nem engedett 
a kísértésnek. A fő  ágon ment tovább, a kanyargó ösvé-
nyen, és így csak azokkal a képekkel találkozott, amelyek 
a felszínen húzódtak meg, és olyan alapvet ő  képzetek vol-
tak, mint a szülők, de elsősorban az anya emlékképe, min-
den bizonnyal még a korai gyerekkorból, aztán egymás 
hegyén-hátán a világ mindeféle dolgai és jelenségei, de 
olyan kifordított alakokban, ahogy csak egy gyerek tudja 
őket elképzelni. 

Lassan, tapogatózva haladt. Minden újabb kanyar el őtt 
megállt, nehogy a fordulónál akaratlanul is belefusson egy 
kiálló emlékképbe. 

De nem vigyázott eléggé, és bajt csinált. Ahogy megfor-
dult, egy apró bárány félig elmosódott körvonalait látta ma-
ga mögött. Későn vette észre, csak amikor már „átment" 
rajta, és ezzel majdnem kitörölte. Hirtelen maga sem tudta 
mit tegyen. Nagy kárt minden bizonnyal nem okozott —
mintha teszem azt valamelyik szül ő  emlékképét csonkítot- 

ta volna meg — esetleg csak egy emléket tett gyengébbé, 
homályosabbá. Eszébe jutott, talán okosabbban tenné, ha 
ezt a szerencsétlen bárányt teljesen kitörölné a gyerek 
emlékezetébő l, így megkímélné a kislányt a zavaró, homá-
lyos emlékképtő l. Már majdnem hozzáfogott, de aztán még-
is meggondolta magát. Ki tudja, miféle rejtett szálak, a 
gyereknek milyen érzelmi kapcsolatai f űződnek ehhez a 
bárányhoz, melyekrő l neki fogalma sincs, hiszen az alsóbb 
rétegeket nincs ideje felkutatni — és nincs valami nagy ta-
pasztalata az ilyesmiben. Ezért inkább nem bántotta a bá-
rányt, úgy gondolta, egy homályos emlékkép is jobb, mint 
a semmilyen. 

Még óvatosabban indult tovább, és az egyre szűkülő  fo-
lyosó, az egyre gyérül ő  és homályosabbá váló képek azt 
sugallták neki, hogy közel jár a forráshoz. 

Egyszer csak eltűnt minden, még a foltokká fakuló ké-
pek is, és ott látta, pontosabban érezte maga el őtt a sötét, 
vibráló, kihasználatlanul nyugvó er őt. 

Gondolatának egy gyenge fuvallatával megérintette az 
erő  e szűz forrását... és megdöbbent. 

Nem várt ellenállásba ütközött. Azt hitte, hogy majd si-
mán kezelésbe veheti a lány gondolatainak még civilizálat-
lan, tehát befolyásolható forrását, de most zavarba jött, 
mert egy szokatlan, és számára ismeretlen jelenséggel 
találta magát szembe: az erő , amely a lány gondolatainak 
forrásánál tanyázott, önmagától, minden küls ő  befolyás 
nélkül szembeszegült az ő  akaratával! 

Egyszeriben hihetetlennek találata az egészet, de min-
denekelőtt bosszantotta, hogy ilyen — valószín ű leg jelen-
téktelen —akadálytól engedte magát megijeszteni. Valami-
vel nagyobb erőt vett magához, és ismét hozzányúlt a sö-
tétséghez. 

Az asszonyok, akik a kislány és a szent ember mozdu-
latlan testét körülállták, ijedten léptek hátra, mert a lány 
teste, amelyrő l azt hitték, hogy már részben elhagyta az 
élet, hirtelen megrándult, mintha kígyó marta volna meg, 
fektében fölpattant a leveg őbe, néhány pillanatig vagy két 
hüvelyknyire lebegett a talaj fölött, a végtagjai megfeszül-
tek, majd tehetetlenül visszazuhant a földre. 

Az asszonyok ismét közelebb merészkedtek. 
Al-Mahmatall azt hitte, hogy menten elveszti az eszmé-

letét. Végtelenül hosszúnak t űnő  ideig nem tudott kell ő -
képpen magához térni, elsősorban az átélt rémülettő l. 

Amivel most találkozott, az már nem ellenállás volt, ha-
nem kimondottan támadás, vagy inkább csak figyelmezte-
tés, de ettő l, vagyis ez erőnek ekkora koncentrációjától, 
amely mégsem öl hanem pusztán lecsap, tudatosan meg-
választva acélt... az ily mértékben irányított erőtő l AI-
Mahmatall kénytelen volt megrettenni. Mert ekkora erő , ha 
szándékában állt volna — márpedig  Al -Mahmatall meg volt 
róla győződve, hogy nem így volt — akár meg is ölhette vol-
na. De nem tette. Mintha csak távol tartotta volna magától, 
nem engedve, hogy belépjen a tiltott zónába. 

Al -Mahmatall töprengett. Igaz, hogy ez a módfelett titok-
zatos jelenség megijesztette, de egy Gondolkodó számára 
ez még nem elegend ő  ok arra, hogy meg is hátráljon az is-
meretlen előtt, sőt egy okkal több, hogy föltárja azt, bár lel-
ke — pontosabban: tudata —mélyén valami azt súgta neki, 
hogy most olyan területre lépett, amely talán még számára 
is tiltott. 

Éppen ezért nem merte megismételni iménti könnyelm ű  
lépését. 

Ekkor eszébe jutott a kislány, a kór, és hogy tulajdon-
képpen nincs sok ideje töprengeni, ha meg akarja menteni 
ezt a szegény gyereket. Aki — tegyük hozzá — nincs is tu-
datában annak, hogy micsoda képességekkel van meg-
áldva. Éppen ezért  Al-Mahmatall a végs őkig elhatározta, 
hogy megmenti a lányt. 

Valamit tenni akart, mégpedig olyasmit, amit ő l egy kissé 
elbizonytalanodott. Lassan elkezdett hátrafelé vonulni, 
mindaddig, amíg az első , fakó emlékképek újra meg nem 
jelentek körülötte. Ekkor megkereste a legközelebbi elága-
zást, és beszökött a sz űk folyosóba. Nem tudta pontosan 
hol jár, de itt már üresnek talált mindent, emlékképeknek, 
még a legfakóbbaknak is, nyoma sem volt. Csak apró rez-
düléseket érzett, remeg ő  vibrációkat, amiket a Iáz bels ő  
tüneteinek vélt, és amik arra figyelmeztették, hogy nincs 
vesztegetnivaló ideje. 
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Meggyorsította az iramot, akaratával hajtotta el ő re gon-
dolatait a szűk, kanyargós ösvényen. 

Amikor fönt ült egyedül a szikfán, és az álmokon, a vilá-
gon meg az embereken gondolkodott, ugyanezeket az uta-
kat szokta végigjárni, csak a saját fejében, a saját gondo-
latai közt — ami mérhetetlenül könnyebb, hisz ennyi év el-
mélkedés után már úgy ismeri a saját agyát, mint más em-
ber a tenyerét. Ha akar, rendet tud teremteni a fejében, 
pillanatok alatt, aminek következtében szinte gyerekjáték-
nak tűnnek az efféle man őverek, mint amilyeneket most a 
lány elméjében végez. És még soha, egyetlen más alka-
lommal sem — amikor idegen ember gondolataiba lépett, 
gyógyítás céljából — nem kényszerült arra, hogy letérjen a 
fő  ágról, az alapvető  emlékképek ösvényérő l, mert eddig 
minden alkalommal simán eljutott az erő ig, amely a forrás-
nál pihent. És bármikor arra volt szükség, hogy valami bajt 
vagy kórt ki űzzön a beteg testéb ő l, elegendő  volt saját ere-
jének egy gyenge nekirugaszkodása, hogy m űködésbe 
hozza a beteg gondolatainak szunnyadó erejét, és egy jól 
irányított lökéssel á kór fészkébe irányítsa, ahol az er ő , 
mint víz a tüzet, puszta jelenlétével kioltotta a bajt. De most 
valami egészen másról volt szó: az er őnek egy olyan öntu-
dati állapotáról, amely nem engedi, hogy hozzányúljanak! 
Arra kényszeríti, hogy cselhez folyamadjon, és a lány el-
méjének olyan régióiba tévedjen, amilyenekben — a saját-
ján kívül —még eddig nem járt. 

Al-Mahmatall tudta, vagy inkább csak sejtette, hogy egy 
tizenéves kislány agyában még túl kevés az olyan kihasz-
nált felület, amelyen a tudatosan elraktározott gondolati té-
nyek és képzetek tartós nyomokat hagytak volna — kivéve 
a fő  ágat, de hát az az út egyenl őre járhatatlannak bizo-
nyult. Ezért olyan ösvényekkel próbálkozott, amelyek a 
szó szoros értelmében szüzek voltak, még kihasználatla-
nul álltak, mint az üres, nedves agyaglapok, és arra vártak, 
hogy az idő  meg a külvilág tapasztalásai a maguk kézje-
gyeivel teleírják őket.  Al-Mahmatall tudta, hogy az össz-
pontosított erő , ha tulajdonosa irányítása alatt áll, hatalma 
alá vonhatja az összes szabad ösvényt, függetlenül attól, 
hogy az emberi elme sok száz millió ilyen szabad ösvény- 

i 2 nyel rendelkezik.  Al-Mahmatall is képes erre, és a többi 
gondolkodó is, aki ismeri az erő  használatának titkát — hi-
szen maga a képesség is ezen alapul. De az egyszer ű , 
hétköznapi emberben, aki agyának képességeit pusztán a 
mindennapi, minimális mértékben hasznosítja, tehát az át-
lagember szintén, az er ő , amely mindettő l függetlenül 
megvan benne, kihasználatlanul pihen, és m űködése csak 
olyan funkciókra korlátozódik, amelyek f őképpen a fizikai 
cselekvéssel függnek össze. Az ilyen sz űz erőnek önma-
gától nincs bejárata a szabad, kihasználatlan folyosók la-
birintusába —ez csak hosszú tanulás és gyakorlat után le-
hetséges. 

Al-Mahmatall ezért keresett ilyen sz űz területet, ahonnét 
—remélte — háborítatlanul befolyásolhatja, annak veszélye 
nélkül, hogy az visszaüthetne rá. 

Kissé irigykedve simította végig mentális ujjaival a lány 
agyának ezt a hatalmas, szabad felületét, amely finom 
tisztaságával mintha csak arra várt volna, hogy miel őbb 
birtokába vegye a teremt ő  erő ! 

Ekkor valami furcsa dologra lett figyelmes. 
Ott , ahol a folyosó lágy érzelmi falai végképp összesz ű -

kültek, melynek végében ismét meg kellett volna éreznie a 
lappangó erőt, nem érzett semmit. Mintha a folyosó mögött 
nem várna rá az erő , aminek pedig érthet ő  módon ott kellett 
volna lennie, hisz minden kiágazó ösvény az er őbő l fakad! 

Gondolatait egy pillanatra visszafogta az átjáró el őtt, 
majd rövid habozás után ismét eleresztette akaratát, és 
keresztülsiklott a nyíláson. 

Az első  pillanatban azt hitte, szakadékba zuhant. 
Persze, hogy ez képtelenség volt, pusztán csak gondo-

latait érte érzéki csalódás. Ami meglepte, az a zárt mentá-
lis folyosók után hirtelen fölbukkanó hatalmas, üres térség 
volt. 

Al -Mahmatallt elkápráztatta a nem várt felfedezés. 
Ilyesmivel most találkozott el őször. 

A Gondolkodók előtt eddig még nem volt ismeretes, hogy 
az agyban amentális-érzelmi folyosók sz űk labirintusán 
és az erőn kívül, amely a központban tanyázik, bármi más 
is létezne. Hihetetlennek t űnt, hogy  Al-Mahmatall egy kis- 

lány agyában bukkan rá olyasvalamire, amit a Gondolko-
dók még a saját útveszt ő ikben sem fedeztek föl. Pedig így 
volt, most már nem lehetett szó érzéki csalódásról: AI-
Mahmatall kinyújtotta gondolatainak csápjait, és nem tu-
dott kitapintani semmilyen ellenállást, sem falat, de még 
egy újabb folyosót sem. 

Ahol most volt, azt hasonlónak találta a végtelen ű rrel. 
Elöntötte a büszkeség, amikor eszébe jutott, hogy mily 

irigykedéssel fogják hallgatni társai, ha majd a Tanács leg-
közelebbi közgyű lésén beszámol errő l a felfedezésérő l! 
Ő ,  Al -Mahmatall, aki már maga is meg volt gy őződve ar-

ról, hogy életében elérte mindazt, amit képességei számá-
ra lehetővé tettek, és már nem lesz bel ő le zseni vagy nagy 
felfedező , csak egy középszer ű , mindennapi Gondolkodó, 
egy a sok száz közül, aki másra sem jó, mint hogy csupán 
őrizze a rábízott kérdést, anélkül, hogy valamit is hozzáadna 
vagy megoldana... ő ,  Al -Mahmatall, felfedezett valamit! 

Hogy mit, azt még maga sem tudta, de ha mást nem is, 
feltalált egy újabb kérdést, egy újabb titkot... 

Ekkor hirtelen felébredt benne a vágy, hogy kutasson. 
Miért elégedjen meg a feltett kérdéssel, ha már úgyis itt 

van, kutasson, keressen... hátha! 
Találomra megindult, hogy merre, az most teljesen mind-

egynek látszott. De csalódott az imént, amikor azt hitte, 
hogy úgymond „légüres" térbe érkezett. Gondolatainak 
lassú elmozdításával valóban nem ütközött semmilyen 
mentális akadályba, de most, amikor akaratával és erejé-
vel meglódította a gondolatait, gyenge ellenállást érzett, 
valami olyat, mint amilyet az az ember érez, akit futás köz-
ben szembe ér a szél. 

Tehát valami volt ott körülötte, amit passzív jelenléttel 
még lehetetlen volt érzékelni, csak a kifejezetten er ős 
mentális tevékenységgel. Rendíthetetlenül haladt el ő re —
ha itt lehetett egyáltalán irányról beszélni —, csak úgy szel-
te ezt a ritkás, leveg őszerű  valamit, és várta, hogy el őbb-
utóbb beleütközik a falba... 

De furcsa mód, ez nem következett be. 
Al-Mahmatall kezdett megint elbizonytalanodni. 
Annyit tudtak a tudósok, hogy az emberi agy mentális 

folyosói akármennyire t űnnek végtelennek, ha egy Gon-
dolkodó elindul bennük bármerre, el őbb-utóbb beleütközik 
a falba, amelyiken keresztül belépett, vagy ellenkez ő  eset-
ben ráfut az erőre, de a rendszer mindenképpen zárt! 

Legalábbis eddig így hitték. Ezzel szemben AI-Mahma-
tallt egyre inkább kezdte elfogni a baljós gyanú, hogy ahol 
ő  most oly szabadon röpködteti gondolatait, valóban egy 
fajta végtelen űr... 

Ha pedig egy végtelen ű r, akkor... 
Al -Mahmatall megállította rohanó gondolatait. 
Ha ez egy ű r, és a tetejében végtelen, akkor ez azt je-

lenti, hogy semmirő l sem korlátozzák falak. Ha pedig falak 
nincsenek, akkor nyílások sem, amelyek a mentális folyo-
sókba vezetnek. Folyosók nélkül pedig ... 

...folyosók nélkül nincs kijárat! 
Al -Mahmatallt pánik félelem fogta el. Úgy érezte, csap-

dába került, a lány önálló erejének és ennek az átkozott, 
végtelen semminek a csapdájába! Becsapottnak és kiját-
szottnak érezte magát, mert egy olyan világ foglya lett, 
melyrő l azt sem tudja, hogy tulajdonképpen mi a rendelte-
tése. 

És hogy tudott ennyi ideig rejtve maradni a Gondolkodók 
mindent kifürkésző  lelki szemei el őtt?! 

Hacsak... 
És ekkor megérte valaminek a jelenlétét — de csak egy 

pillanatig tartott az egész. Olyan volt, mint amikor dongó 
suhan el az ember füle mellett; hirtelen feler ősödő , majd 
eltűnő  mentális inger. 

De alig hogy ez az érzés elveszett, a távolban már köze-
ledett a következ ő , sebesen mint a villám, aztán elhúzott 
Al-Mahmatall gondolatai mellett, és elt űnt a végtelenben. 

Aztán jöttek sorban, egymás után, egyre többen, százá-
val suhantak el mellette, mint sok-sok fényl ő  hullócsillag, 
süvítve jöttek és egyre csak jöttek... 

Minden kétséget kizáróan itt gondolatokról volt szó, sza-
bad, önállóan száguldozó gondolatokról ... és ezek a sza-
bad gondolatok hívták őt magukhoz, csalogatták, csalo-
gatták .. . 

Nem!  Al-Mahmatall nem mert erre még gondolni sem. 
Az teljesen lehetetlen, hogy éppen itt, hogy éppen ő ... 



pedig a tények és ezek az idegen gondolatok arra utaltak, 
azt súgták neki , hogy itt , pontosan ezen a helyen születnek 
az álm... 

Az asszonyok ismét fölsikítottak, és ijedten rebbentek 
szét, mert most , láss csodát !, a szent ember teste pattant 
föl a levegőbe , ugyanúgy , mint az előbb a lányé , csak ma-
gasabbra , szinte egy kőnyéknyire a földtő l, ősz haja égnek 
meredt, izmai megfeszültek , majd nagyot puffanva vissza-
zuhant a földre, jókora porfelh őt csapva maga körül. 

Pedig  Al -Mahmatall igazán jól érezte magát , könnyűnek 
és szabadnak , bár a Fölismerés egy kissé fájdalmas volt, 
de legalább megtudta, milyen az, amikor a gondolat leráz-
za magáról a terhét , a testet, és visszaszerzi a szabadsá-
gát. 

Al-Mahmatall csak azt sajnálta örök id őkön át, hogy fel-
ismerését nem oszthatta meg senkivel, és így nem láthatta  

a Tanácstagok elképedt és irigyked ő  arcát , amikor a terem 
közepén állva, teleírt agyagtáblákkal a kezében beszámol 
a nagy felfedezésérő l. 

Nyúl, miután megállapította , hogy AI-Mahmatall szíve 
egyszerűen megszűnt verni , felrakta egy rozoga talicská-
ra, és a hegy lábánál szó nélkül eltemette. 

A kislány láza rohamosan csillapodott, és csodák cso-
dájára néhány napon belül teljesen elmúlt . Minden reggel 
frissen ébredt, egészségesen, talán egészségesebben, 
mint valaha . Csak néha voltak furcsa , érdekes álmai. 

Egy őszhajú öregemberrel álmodott, aki örökké nehéz 
agyagtáblákat cipelt a hóna alatt, és állandóan beszélt, 
beszélt , ám hang nem jött ki a torkán . Csak tátogott szegény, 
fáradhatatlanul mondta a magáét , kitartóan magyarázott 
és magyarázott , de senki se értette a szavát... 

alois hergouth 

VERSEK CIPRUSRÓL 

A gazdagság, a hatalom rabszolgan ője, 
kifosztott, 
megcsonkított, 
megbecstelenített. 

nem pedig a bálványoknak, 
a szabadságot ígérve, 
és a kényszert értve. 

(Gedichte aus Zypern) 

ELŐJEL 
(Vorzeichen) 

Zöldellő  jég 
csillog a téli holdsütésben 
nyugat felé - 
fényáttörés 
felhők és föld között 
hosszan az este el őtt 
mely hazafelé terelgeti 
kecskéit és juhait 

Még hidegek az éjszakák 
a repedezett föld 
esőre vár 

De mégis sok virág 
nyílt 
a téli Hold sugarában -
sárga ibolyakék - 
és a szelíd víz 
kövek után nyaldos 
melyeken algák virulnak 

Hatalmassá lesz a nap 
telve dalokkal és fuvolahanggal 
és vidám táncokkal 
ha Ő  keletrő l 
visszatér 
a tengert és a szigeteket megáldani 

KTбNIKUS 
(Chthonlsch) 

Szülője, 
anyja a bosszúállónak, 
a düh értelmetlen áldozatainak! 

A barbárok vére alatt ha 
ki is virágzott földed, 
rézzel kevert arany 
és vasgereblyék 
kikaparták a zöldet. 

Gyermekeidet ezer csatában 
áldoztad. 
Lányaidat 
szajhákká és királynőkké tetted. 
Legkedvesebb fiad 
a gyűlölet apját herélte ki, 
hogy magjának tajtéka 
reményt fakasszon, 
szépséget, 
isteni szeretet. 

Vén vagy, Ciprus. 
Varázslattól megfosztott. 
Mégis, még mindig a jövő  úrnője. 

NEOLITIKUS FOGADALMI 
KÉPEK 
(Votive - neolithisch) 

És hirtelen megláttam a keresztet. 
A ciprusi múzeum 
egyik első  vitrinjében 
(6. évezred): 
És megtaláltam az értelmét: 
a megtestesült embert, azt, 
aki önmagát testesíti meg, 
aki önmagát tartalmazza 
a végtelen tér közepén. 

Kitárja karját, 
boldogan és szomorúan, 
haragosan és hálásan, 
mint az imában. 
A remény, a szeretet kézmozdulatával. 
Megadás. A lét könyörgése. 
Nem a halál jele a kereszt: 
Az élet jele! 

LÁZÁR 
(Lazarus) 

Kö a mélységbő l, 
mohával és korommal födve. 
Szó a kőbő l, a vízbő l: 
Élet? 

Lázár 
megtalálta szigetét. 
Halottaiból föltámasztva, 
mégis kiszolgáltatottja 
a másik, a könyörtelen halálnak. 

„Még harminc évet", mondják, 
„még annyit élt." 
Az evilág és a túlvilág 
e kettős birtokosa, 
a nehezen megcáfolható tanú. 
Mint Pál, 
vitte a botot a kereszttel 
a pásztorokhoz és a halászokhoz. 

„És a harminc év alatt 
egyszer sem nevetett." 

Igézet volt rajta? 
Mosolya megdermedt volna 
a csodától, 
mely őt föltámasztotta?, 
attól, amelyik a Másikat 
lováról letaszította? 

Pillantás a határok legutolsóbbikán túlra? 
Megvakítva a Semmi villanásától? 

Ez 
a 
keserű  igazság, 
hogy az élet csak azt adja, 
amit el is vesz? 

Komor és üres 
a larnakai 
kriptában a kőszarkofág. 
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Kőből kifaragott, 
agyagból égetett. 
Hősök és gyilkosok által 
magasztalt, és gyűlöletre uszított. 

Nem más, mint az ember hasonmása, 
aki élni akar, erős, 
és engedelmeskedik a parancsnak, mely 
megszületni, nemzeni kényszeríti. 
Önmagának engedelmeskedve, 

A hit, 
őt a remény, 

a szeretet zarándokai 
imádkoznak a villódzó fénybe. 



hotelszobából: 
ÉJSZAKAI ZIVATAR ÉS VIHAR UTÁNI 
CSÖND 

(Vim Hotelzimmer aus: 
Náchtliches Gewitter und Stille 
nach dim Sturm) 

1/  
Egy hirtelen villám 
kioltotta az összes lámpát. 
A rádió hallgat. 

Ellenségesen. 
Egymásba illeszkedő . 
Fekete a feketébe marva, 
zuhan tengerbe az éjszaka. 

Nincs látóhatár. Nincs talaj. 
Nincs már lenn, fenn, jobb és bal. 

Csak harc: 
Minden oldalról támadás, 
lándzsák. Nyilak. 
Álcázott lovashordák. 
Vihar és menekülés és 
nyomasztó visszaütés. 

A szobában is, 
egészen az ágyig, szirénák, 
az őrület hangjai. 

14  Mint repedt bőr, csattanás 
az ablaküvegen. 

Félek. 

Majd hirtelen, 
mint ahogy kitört, 
tovazúg. 
Egy hirtelen hasadás. Repedés. 
Itt-ott még egy-egy ágyúdörej. 
Az utolsó dörgés dübörög el, 
s elcsitul a fehéresszürke sötétségben. 

És végre ismét 
fény. — 
Recsegő  hang, popzene. 

„Kapcsold ki a rádiót! 
Még nincs vége!" 

2/ 
És mégis: 
Az éjszaka ismét az erkélyen áll, 
még hideg és csepegő , de mégis 
a jó öreg éjszaka. 
A tenger, még haragosan és izgatottan ugyan, 
de újra az ősi köveket mossa, 
a homokot magával sodorja. 
Átlátszóan tiszta és sötét a lég. 

És fönn, ragyogás a ragyogásban, 
a gyorsan tovaúszó fellegek fátylában 
az ősrégi csillagok. 
A sarlóhold 
az esőtől megélesítve 
ragyogón, csillogón, 
már-már túlságosan is fényes. 
(Titkos ügynökök? 
Vészhírnökök? 
Nem!) 

Nagyon nyugodtan terjed a csönd. 
Vele hallgatok én is. 
Legkedvesebb csillagképem, az Orion 
egy mély, kerek szigettérbe rejtve 
borul rám lassan. 

Fordította Bata Janos 

Alois Hergouth 1925-ben született  Grazban . Költö, elbeszélö fordító, esszé-
ista. 1956-ban és 1958-ban  Graz vđrosának költői díjában részesíte tték. Mű-
vei: Neon und Psyche (1952), Marginalien (1965) Fest- und Gebrauchse-
legien (1972), Poétes actuals (1978), UnSueisung der Nacht (1985). 
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varga zoltán 

JELENTÉS HÁROM NAPRÓL 
(Részlet egy dokumentumregénybő l) 

1988. február 11., csütörtök — az els ő  nap 

Törvényszegéssel kezdődött, jegyzi meg T. Pista bará-
tom az első  nap végetértével. Arról, ami mindjárt az elején 
lejátszódik. 

Valamennyien a helyünkön vagyunk már, jómagam a tá-
gas terem hátsó részében trónolok tolószékemben, a kö-
zönség és a sajtó számára fenntartott széksorok el ő tt. 
Legközelebb hozzám, jobbra t ő lem, az ablak alatti alacsony 
asztalnál dr. David Lachat ül, az Amnesty International 
megfigyelője, tolmácsával, P. E. szabadkai református lel-
késszel, akit szinte az utolsó pillanatban sikerült angazsál-
nom. Miután Svájcba távozott G. Jen ő  barátom, a készül ő -
ben lévő  per vádlottjának egykori sors- és vádlott-társa fel-
hív Bázelbő l: a megfigyel ő  érkezése már biztos, viszont a 
tolmáccsal baj van, az általa kiszemelt, ugyancsak sza-
badkai illetőség ű  jelölt kockázatosnak érzi a feladatot, a 
telefonba nemet mond, úgyhogy most engem kérdez Je-
nő , nem tudnék-e valakit. P. E. neve már akkor eszembe 
jut, Bécsben végezte a teológiát, miért ne lehetne hát al-
kalmas erre a feladatra, feltehet ő leg vállalni fogja. Nevét 
azonban G. Jenőnek nem említem még, később mondom 
csak, telefonszámával együtt, a Londonból hívó Melanie 
Andersonnak, az Amnesty International munkatársának —
azt követően, hogy egymás között tisztáztuk már: P. E. 
minden további nélkül készen áll a feladat vállalására. 

Suttogó német szavából alig hallható foszlányok vesz-
nek bele a különben sordinóval kezelt írógép kopogásába; 
de a megfigyelő  időnkénti diszkrét mosolya árulkodó, oly-
kor sokatmondó is... Mögöttük, ugyanabban az ablak fe-
lő li sorban, tekintélyesebb asztal mellett a véd ők, tő lem tá- 

? нz. 
volabb, vagyis a bírósághoz közelebb Koncz István költ ő -
ügyvédünk súlyos egyénisége, mellette a belgrádi Srda 
Popovié, az asztal túloldalán vádlott barátom: háttal felénk. 
arccal a bíróság felé, gyakorlatilag a terem közepén, térbe-
lileg is az események középpontjában. Messze. a terem 
végében a bíróság triumvirátusa, középpontjában a tárgya-
lás vezetőjével. Negyven és ötven közöttinek ítélem, jóké-
pűnek és rokonszenvesnek, illető leg, amint az hamarosan 
kiderül, mindenekel őtt sima modorának köszönhet ően, tö-
kéletesen tisztában van a rokonszenvkeltés technikájával. 
Kétfelő l az ülnökök: az elnök jobbja fel ő li középkorú, mo-
lett, szőkített hölgy jellegtelen arca valamivel több érdekl ő -
dést látszik mutatni túloldali társánál, annál az ősz hajú és 
morózus öregembernél, aki, kifejezéstelen arcával, mintha 
önmaga helyett, élettelen porhüvelyként lenne csak jelen a 
teremben, számomra legalábbis, megfigyel őhelyem távo-
lából felé tekintve, ilyennek t űnik, így utólag, meglehet, 
elő ítéletektő l sem mentes újraértékeléssel felidézve, nem 
emlékszem rá, hogy egyszer is megmozdult volna. Mer ő  
statisztáknak hatnak, nevükb ő l kitetsző  nemzetiségi hova-
tartozásuk nem tölt el különösebb lelkesedéssel. Mert köz-
ben a régi, tizenkét év el őtti per is szüntelenül az eszem-
ben van, a ló túloldalára való átesés eleve számításba vett 
logikájával együtt, mármint hogy annak idején barátaim 
fellebbezésének rendezését a tartományi legfels őbb bíró-
ságnál a testület három magyar tagjára bízták... 

Ami a tő lem balra eső  ügyészi asztalt illeti, attól tartok, 
az ügyész személye iránt már csak „hivatalból" sem igen 
táplálhatok rokonszenvet: kishivatalnok külsej ű , alacsony 
és köpcös, kopaszodó és malacszem ű , időnként rókamo-
sollyal. Menet közben tudom csak meg róla, hogy nem 
azonos azzal a T.V.-vel, akinek aláírása a vádiraton szere-
pel, s akit itt Nagy Mihály helyettesként képvisel csupán. 
nevével ugyanazt a gyanakvást keltve életre bennem, mint 
a két ülnök esetében is, azzal az enyhít ő  körülménnyel 
együtt is mindjárt, hogy tárgyilagosnak lenni nem annyira 
ügyészi kötelesség, bírói inkább. Akad azonban ezen a so-
ron is, az ügyészi asztal mellett szerényebb, alacsonyabb 
asztalka: tartozéka, egy szemüveges fiatalember, hol leül, 
hol feláll, kimegy, visszajön, hol pedig az ügyész(helyet- 



tes) asztalához megy bizalmas sutyorgásra, fogalmam 
sincs, milyen minőségben van jelen, ő  az „összekötő -
tiszt", állapítjuk meg távozásunk után T. Pistával, mármint 
az ügy „rendező i" felé, természetesen, kés őbb hallom 
csak, hogy szintén jogász, és hogy az ügyészségen tölt be 
valamilyen beosztást; nem mintha ez kizárná azt a szere-
pet, amit neki tulajdonítunk... 

Vádlott e aráto a hóhhorgas és arányta.anul k!s felú öne a 
bejár'it altó  n'-'iet  Cu,  csu к lóján lógó онlПсс SPI oldalán 
gLinibottal. De talán a rá :ryalás ..háziasszonyárbl sem 
kellene megfeledkezni a jegyz őkönyv vezetőjérő l: k fogás-
talanur öitözköd ő  hölgy. krfogástajanul látja el feladatát is 
boszorkányos sebességgel gépel, de rvóvízrő i is ő  gon-
doskodik a bírói asztat számára; felszólítás nélkül. vagyis 
idejében némán es személyteienü!. мИΡ g egy feladata van: 
a folyosón váraozó tanúk beszólítása. 

Egy szóval a törvényszegés. Mert ezzel kezd ő i+ik. 
Azza hogy a oíró rendreutasít. Pontosabban megkerdi 

telem: — Nem hagyhatná ezt abba — miközben szájával 
rágást utánoz.Nem vagyok notorikus gumirágó, egysze-
rűen arra számítok csak, hogy a teremben tilos lesz a do-
hányzás. Kivesze a hát számaól a gumit. elnézést kérek, a 
bíró, láthatóan idegesen, rágyújt. rövidesen mások is — a 
tárgyalás jogász-résztvev ő i, az ügyész(helyettes) épp-
úgy, mint a véd ők követik a példáját. Szigorú tartomány 
törvényünk ellenére, és a folyosókon látható kétnyeivú. 
öles feliratok, szalámirúd méret ű , áthúzott cigarettaábrák 
dacára amiért is mindezzel össznangban odakint hamu-
ta гtó sehol, úgyhogy a padokon várakozók hamuja a 
padtámlák mögött talá helyet magának, disz к reten 
azüstszürke csíkként halmozódik fel a fal mentén, míg a 
кézzelföghatóbb b űnjelnek tekinthető  cigarettacsonkok. 
titkos iskolai szertartások emlékét felidéz őn, jobbára a vé-
cébe ;utnak. 

Ennyit a bevezet ő  epizódról. Arról. amit aligha csak én 
érzek szimbolikusnak. 

Mielőtt a tárgyalásvezet ő  bíró, még a vádirat felolvasá-
sát megel őzően, felszólítaná a vádlottat, forduljon meg. 
vegye szemügyre a közönséget nyugodtan, nevezzem 'g. 
akiket tanúként kíván önmaga mellett megszólaltatni. Vád-
lott barátom végignéz rajtunk , de szótlan marad . Pedig jó 
néhányan vagyunk itt, barátai, közelebbi-távolabbi ismer ő -
sei. Rajtam ugyan egy pillanatra megakad a tekintett'. 
már-már kérdően" néz rám, alig érzékelhető  nemet intek 
csak. Úgyhogy helyette Popović  ügyvéd nevezi meg T 
Pistát, D. Katit, valamint a vádlott unokahúgát, el kell hagy-
niuk a termet, később majd szólítják őket. Alighanem ne-
kem is, gondolom ekkor, korábban is számítok rá, f ő leg. 
mert mielőtt bevonulnánk, odakinn, a folyosón Koncz Pista 
is megemlíti ezt a lehet őséget. És hát ezért is vagyok itt ;  
hogy a barátomon tő lem telhetően segítsek, levéllel is 
ezért fordultam a tartományi íróegyesülethez. Amir ő l ter-
mészetesen itt is tudnakk már; na meg a visszhangjáról, ki-
sebbfajta viharnak is mondhatjuk miért is ne min ősíthet-
nének hát elfogultnak. Végs ő  fokon pedig: mit is mondhat-
nék? Mit cáfolhatnék? Ha egyszer a vádiratban sehol sem 
áll, hogy vádlott barátom állítólagos inkriminált kijelentései 
hol és mikor hangzottak el, úgyhogy tanúként legfeljebb 
kételyeket támaszthatnék, valószín űsíthenték vagy való-
színűtleníthetnék, „nem ilyennek ismerem a vádlottat" stb. 
— anélkül. hogy valamit is kizárnék, bizonyíthatnék. Nem 
ez számít itt, csakis a vád tanúinak leleplezése. Megfélem-
lítettségük és „preparáltságuk" felmutatása, megfélemlí-
tő ik és preparálóik m űködésének megmutatásával együtt, 
mindazzal együtt, amire a vizsgálóbíró el ő tt elhangzottak-
ban éppen elég utalás is történik. Amiéi néhány tanújelölt 
felléptetését az ügyészség el is vetette. Csak hát maradtak 
még így is elegen ;  szám szerint heten, hárman közülük ma 
lennének esedékesek  M.  Hajnalka, akit általában csak Li-
lisnek hívunk ;  és Gy. E. volt hivatali kolléganő , akik előbb 
távoznak már a teremb ő l, még miel ő tt sor kerülne erre a 
közönség soraiból tö гténő  válogatásra, valamint Szuzi. 
becsületes nevén Heged űs Zsuzsanna — csakhogy az 
utóbbi nincs, bár ekkor még számítunk az érkezésére. 
Vagyis mindenekelőtt tő lünk függ minden. Nyilván Popovi ć  
ügyvéd is így gondolja ezt. el is mondja kés őbb, miért ke-
gyelmezett meg: annál, amit én mondhatnék, többet ér, ha 
mindent Iátok és hajlok. 

Bár a vádiratot szükségtelen hallanom. Úgy ismerem 
már. mint a tenyeremet. Né г ileg rövidítve hangzik el, az 
ügyész(helyettes) mell őzi a második részt ahol a megszö-
vegezők a felvonultatott tanúkat idézve valójában megis-
métlik csak az egyszer már elhangzottakat. Mindazt, ami-
ben így is benne van minden. Nemcsak az apró-csepr ők, 
az innen-onnan összeszedettek, a félreértettek és fejtet ő -
re állítottak: az állítólagos állítások az . i ć ''-ben és „vić "-
ben végződő  nevűek előnyösebb helyzetérő l a munkahe-
lyeket illető leg, a nem szívesen hallgatott szerb népzené-
rő l és az irodahelyiségben nem szívesen látott szerb nem-
zetiség ű  munkatársakról, vagy a magyarul megjelen ő  szö-
vegek állítólag fokozottabb „cenzúrájáról". Hanem a félel-
metesnek szánt „főbenjárók" is: Vajdaság elszakítása és 
Magyarországhoz csatolása, a szerb lakosság kitelepíté-
se, független horvát állam kikiáltása... Elhangzása után 
vádlott barátom sz űkszavúan védekezik csak. Kategóri-
kusan és alapjaiban visszautasítja a vádat, amióta két év 
bögyön után szabadult, szüntelenül figyelik, kémkednek 
utána, ezalatt a tíz év alatt talán negyvenen is mondták 
neki, hogy beidézték őket, kérdezgették felő le. Két kijelen-
tése mindenképpen hatásos: 1) a vádiratban egyedül a 
személyi adatai felelnek meg a valóságnak, 2) még csak 
nem is érez úgy, ahogyan a vádirat szerint beszélt. Az 
utóbbit különben magam is tanúsíthatnám — feltéve. hogy 
ez egyáltalán lehetséges: tanúskodni mások érzéseir ő l. 

Csak hát kit érdekelnek itt az érzések?" Bármennyire ott 
lapulnak is a háttérben. Nyilvánvalóan a rendez ők eseté-
ben is. Kielégülést keresően, ugrásra készen. 

Körülbelül húsz perc kényszerszünet. Els őként a tanúk 
közül Lilis jönne. De a tolmácsnak egyel őre máshol van 
dolga. 

A főszereplők a helyükön maradnak, a közönség sorai-
ból, feltehető leg dohányozni, többen kimennek. Ám mivel 
a bírótól kezdve az ügyész(helyettes)en át mindenki fújja a 
füstöt udvariasan megkérdezem az elnökt ő l, rágyul ~ ha-
tok-e. Válasza: a cigarettázást csak a jogászoknak enged-
te meg, ők dolgoznak, a többiek kimehetnek. A mögöttem 
ülő  N. Imre bácsi, a szabadkai fels őbíróság nyugalmazott 
gépkocsivezetője — fuvarozta valamikor a Zentai Kísérleti 
Színpad perének két vádlottját is - felajánlja, hogy kigurít 
a folyosóra. Maradok, inkább lemondok a cigarettárál: Li-
lisbő l egy pillanatot se szeretnék elmulasztani. Jó okom 
van rá: újév előtt menesztettem még címére egy levlapot, 
látogasson meg, ha kedve van hozzá. Hosszú ideig nem 
mutatkozik . De a hozzá intézett pár sor mintha mégiscsak 
ott munkált volna benne: a bírósági idézés átvétele után 
először telefonon jelentkezik, másnap pedig el is jön, az-
zal, hogy vizsgálóbíró el őtt tett tanúvallomását szeretné 
megváltoztatni, épp csak nem tudja, miképp tehetné, meg-
tö гténhet-e, hogy emiatt őt ítélik el hamis tanúskodáséi... 
Eleinte óvatosan kérdezget, kés őbb felbátorodik, bátorí-
tom is, úgy is mondhatnám, „manipulálom" — miután má-
sok preparálták már. Valójában azt értetve meg vele, amit 
; ,felkészítő inek" lett volna kötelességük tudtára adni: a jo-
gait végeredményben. Azt igyekezve benne ébren tartani, 
ami valójában hozzám vezetette, minden kényszer nélkül 
természetesen — olyan eszközök hatását semlegesítve, 
melyeknek birtokában „amazok" vannak... Határozott 
elszánással távozik: vallomását kerek-perec vissza kíván-
ja vonni. Reggel a bíróság épülete el őtt találkozunk, két 
hímnem ű  „rabszolgám" mellett harmadikként ő  segít fel a 
lépcsőkön. — Én erős vagyok — válaszolja némileg aggá-
lyoskodó megjegyzésemre. . 

De hát meggyötörték. Ismételten be-berángatták kihall-
gatásra. Kés őbb meg, tiltott határátlépésért kapott har-
mincnapos börtönideje alatt, cellájában keresték fel, on-
nan vitték az állambiztonságiak irodájába. Amint meséli, 
megpróbált tiltakozni, neki velük már semmi dolga, bünte-
tését megkapta, mit akarnak még, de hát röhögtek rajta. 
„Kinyiffantam", összegezi az eredményt egyetlen szóval. 

raliért ne hátrálhatna meg mégis? Minden oka meglehet-
ne rá, el kell ismerni. 

És mintha valahogy csakugyan „csúszni" kezdene az 
első  pillanatokban. Talán amiért kihallgatása nem egészen 
a várt forgatókönyv szerint kezd ődik. Nem azzal, amire 
mind a ketten számítunk. Nem azzal, hogy korábbi vallo- 
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mását fenntartja-e, vagy pedig megváltoztatja. Úgy, aho-
gyan egykori „színpados" tanúvallomásom alapján szá-
mítok rá, és ahogyan „ki is oktatom". 

Mert a bírói kérdések kezdetben mintha „ágyatlanok" és 
„mellékesek" lennének, félő  hát, hogy észrevétlenül bel-
jebb sodorják. Szerencsére kapcsol, amint kés őbb mondja 
is, erre nagyon vigyázott. És a szerepéhez is feln ő . Ott  kul-
minálva, ahol kell, amikor az ügyész(helyettes), meglehe-
tősen agresszíven, megkérdi tő le: — Ha akkor félt a rend ő r-
ségtő l, miéi nem fél most? — Azt felelve, amit magam is 
súgnék. Vagy amit, ha dráma szerepl őjévé tenném meg, 
szájába adnék: — Most is félek, de most már könnyebb. 

Mondatait különben háromszor egymásután is hallom. 
Először tő le, magyarul, utána a tolmács fordításában, vé-
gül a bíró szájából: hivatalosabb formába öntve, jegyz ő -
könyvbe diktálva, stilisztikailag helyrepofozva. De tartalmi-
lag pontosan, mindössze más hangnembe áttéve, itt is, de 
a többi tanú esetében is, megfosztva a személyes hangtól. 
Jogászian precízzé átformálva, helyenként rigorózussá, 
végső  fokon korrektté, nem utolsó sorban a tárgyalásveze-
tő  bírónak azzal a sajátos korrektségével is összhangban, 
ami, idegességérő l árulkodóan, gyakori és nem is mindig 
indokolt rendreutasításaiban is ott tükröződik. Bármennyire 
is korrektségre legyen most szükség. 

Olyan emberre tehát, amilyennek, legalábbis most az 
elején, Milovan Salati ć  bíró is látszik. 

Lilis után, a program szerint másodikként, Szuzi lenne a 
soros, de most sincs. Úgyhogy a volt hivatali kollégan őt, 
Gy. E.-t szólítják. 

Amennyire tudom, könyvel ő  vagy hasonló, de mindenek-
előtt háziasszony, feleség, családanya, egész lénye ezt 
sugározza, behatárolt, sőt beszűkült érdekl ődési kört, eb-
bő l,adódóan pedig környezetéhez való reflexszer ű  és ter-
mészetes hasonulást is. Láthatóan ijedt, belépése után a 
bíró figyelmezteti, ne támaszkodjon hátával az ajtónak. 
Kinn a folyosón meg, amint utólag hallom, sír is, nyilvánva-
lóan nem kíván ártani senkinek sem. Önmagának tehát 
éppúgy nem, mint másoknak. 

Régi dolgokról kérdezgetik, öt-hat év el őtt el- vagy el 
nem hangzott megjegyzésekrő l. Valószín ű leg ez is zavar-
ja, amiért a „felmelegítés" képtelenségét maga is érzi, ne-
vetségesnek is talán, legalábbis, ha szorongása megen-
gedné, annak érezné. Mondta-e a vádlott, hogy nem sze-
reti a „hegyi" vagy „déli" zenét, vagyis hát a szerb népze-
nét, jobban mondva a „m űnépdalokat", mivelhogy ilyenfé-
le jelzőkkel fő leg az utóbbiakat szokás illetni. Nem emlék-
szik pontosan már, hogy is volt, arra sem, barátom a hiva-
talban magyar népzenét hallgatott-e táskarádióján. Ko-
molyzenét azt igen, azt mintha inkább hallgatott volna. 
Egyebekrő l is szót ejt azonban. Amirő l előzetes tanúvallo-
másában is olvashattam már: hogy a rend ő rségi jegyző-
könyvet egy bizonyos főnök miatt írta alá csak, egy bizo-
nyos Slavko nevű  nyomozó főnöke miatt. Amiért az olyan 
fenyegetően tekintett rá, hogy... Nem mondta, hogy mu-
száj, nem, de azért ő  úgy érezte: alá kell írni. Popovi č  ügy-
véd ezt is kezdi el feszegetni, az ismeretlen f őnök visel-
kedését. Hogy viselkedett? Úgy, ahogy a bíró most? Vagy 
a bírótól is fél?, hangzanak el a véd ő  kérdései, sajnos, 
kézzelfogható eredmény nélkül. Azon túl, hogy nem úgy 
néztek rá, mint most a bíró, mivel a bírótól nem fél. De 
hogy valójában hogyan is... Bizonyára főnökien, ellent-
mondást nem tű rően, tiszteletet parancsolóan, fenyeget ő -
en és félelmetesen, egész valójában fölébe n ővé. Feltehe-
tő leg fizikai mivoltában is, mert miközben helyette próbál-
nék fogalmazni, valahogy testet ölt a figura, robusztusan, 
sőt kövéren is, kiérdemesült spogyolóra, legf őképpen bír-
kozóra emlékeztetve. Akaratlanul is azzal a Lilis és Röszi 
által is leírt fantommal azonosulva, akivel nekik volt dolguk. 
Röszi szerint láthatólag ideges volt és agresszív, ki-be 
járt, csapkodta az ajtókat, egyik ć igarettáról a másikra 
gyújtott. Sürgető leg követelve eredményt a kihallgatóktól: 
akad-e már valami terhel ő  végre. Természetesen vádlott 
barátomra nézve, akibe Lilis bizonyára szerelmes is, kü-
lönben miért vonakodna ellene vallomást tenni. Pedig hát 
döntenie kell, kit szeret jobban, őt, a haza ellenségét-e vagy 
a hazáját:.. Nem hiányzik innen tehát a logika sem, még-
hozzá az erélyes „vagy-vagy"-on alapuló, a nagyon is f ő -
nöki, ha úgy tetszik. Vagy éppen a sportvezet ő i is egyúttal, 
mivel Lilis és Röszi ilyen minőségében látják viszont ké- 

sőbb a televízió képerny őjén. 
Kerestetik tehát egy kövér ember. Feltehet ő leg háttér-

beli motorjaként az eseményeknek. 
Fél tizenkettő tő l tizenkettő ig szünet. A folyosón újra tör-

vénytelen dohányzás, félhangos fecsegés, bátor tanúval-
lomásvisszavonásért Lilist dicsérjük. David Lachat-val, az 
Amnesty International képvisel őjével néhány szót váltok 
angolul. — Mit gondol errő l? —kérdezem tő le. Válasza 
egyélelm űen megfigyelő i: — Nem azért vagyok itt, hogy 
bármit gondoljak. Hanem, hogy jelentést írjak. — Mire repli-
kázni próbálok: — De ahhoz, hogy jelentést írjon, valamit 
mindenképpen gondolnia kell. — Ugy tetszik, némi sikerrel, 
mivel finoman elmosolyodik... 

Önjelölt tologatóm kíséretében egészen a folyosó végé- 
ig elmerészkedünk, arrafelé, ahol vádlott barátom várako-
zik. A helyiség ajtaja nyitva, de hórihorgas ő rét láthatjuk 
csak. Hamarosan többen is, T. Pista, Lilis, valamint az Ui-
vidéki Rádió riporternője szintén errefelé csoportosulnak. 
egyre élénkebben beszélgetünk, kissé talán felszabaduló 
hangerővel is. Amíg csak az őr el nem küld minket. Imre 
bácsi, a bíróság nyugalmazott sof ő rje kávé helyett kávéiz ű  
cukorkával kínál meg, ezt szopogattam még odabent a te-
remben is. Teljesen gyanútlanul, rosszat sejtet ő  szájmoz 
gásomra nem is gondolva. — Rágógumi! — hangzik az eré-
lyes bírói figyelmeztetés. Miel őtt elnézést kérve tévedését 
kiigazítanám, illetve a cukrot összeharapnám. 

Szuzi most sincs, mára nyilván végleg nincs, így helyet-
te T. Pistát hívják. 

Hozzá fő leg Popović  ügyvéd intéz kérdéseket, távollété-
ben is mindenekelőtt Szuzit véve célba, amennyire lehet-
séges, előre azt igyekezve lelövöldözni, amit majd mond-
hat. Pista válaszai pedig nem csupán ennek a követelmény-
nek felelnek meg, hanem a valóságnak is. F ő leg a lány 
portréját illető leg, mivelhogy a szexen kívül más nem is ér-
dekli, előtte tehát még irodalomról sem beszélgettünk, 
nemhogy politikáról. Válaszai rövidek, pontosak, határo-
zottak, alapjában véve kit űnően megfelelnek egy bekerítő  
hadm űvelet követelményeinek. De, miközben hallgatom 
őket, valahogy Németh László fejtegetései jutnak eszem-
be. Gondolatai a drámaírásról. Hogy a drámaírás durva 
ácsmunka: Lévén a drámai dialógusok id őben szükség-
szerűen körülhatároltak, igazán árnyalt mondanivaló hor-
dozására alkalmatlanok, amiért is a drámát jelent ő  emberi 
helyzetek is s ű rítettek lehetnek csak, szükségképpen 
leegyszerűsítők. Akárcsak a bíróság előtti tanúvallomá-
sok, szükségképpen torzítók is egyúttal, ösztövérebbek a 
valóságnál, elkerülhetetlenül is az „igen—nem" felé elto-
lódottak. Hát még ha a tanúvallomás rend ő rségi csak, 
vagyis rendőrségi jegyzőkönyv, még ha nem is olyan va-
lakivel készült, aki a társaságban mellékesen volt jelen 
csupán. Úgy, ahogyan Szuzi, számunkra, vádlott bará-
tom barátai számára mer ő  dekorációként, szemnek kel-
lemes statisztaként, eleinte félig-meddig Lolitaként csak, 
gyanakvás tárgyaként sem igazán véve komolyan. Ki 
tudja hát, mit értett meg, és mit nem, s mit értett félre? 
Mindabból, ami nem érdekelte, amir ől tehát nem vele 
beszélgettünk, hanem el őtte csak, és egymás között, 
álmunkban sem gondolva rá, hogy gazdátlanul maradt 
mondattöredékeinket végül is valaki a feledés papírkosará-
ból kiszedegetve gy űjti majd egybe, hogy utána, azokat 
megbízói asztalára borítsa. Izgalmasnak ígérkez ő  kirakós-
di nyersanyagául, legfőképpen hiányosságai révén kínálva 
lehetőséget az alkotó fantázia számára. Utána meg a száj-
barágáshoz: hogy a társaságban a szóviv ő  mindig ő  volt, 
mármint vádlott barátunk. Mivelhogy voltunk szóviv ők mi 
is, hol egyikünk, hol másikunk, én is tehát, T. Pista is, G. 
Jenő  barátunk is, amíg köztünk volt, amiért is, ha akad kö-
zöttünk bűnös egyáltalán, mindannyian azok lehetnénk. 
De hát ennek megmutatása bonyolultabb, kilátástalan út-
vesztőbe csalogató, csapdát kínáló. Ezét kell az egysze-
rűsítés, ezért is kell Szuzit, távollétében és jóel őre is, rö-
vid és határozott szólövedékek sorozatával szitává l őni... 
Nemcsak őt különben, hanem a holnap esedékes egyetlen 
hímnem ű  tanút, a társaságunkhoz sohasem tartozó Fi-t  
is,  is, aki szerint vádlott barátom illuminált állapotban mondta 
volna, amit a szájába adtak. Miért vajon? Hogy valami 
mentő  körülményt is becsempészhessen kényszervallo-
másába...? Őt is jó előre célba veszi hát Popovi ć , ellene is 
folytatja bekerítő  hadműveletét. Ezért is a kérdés valameny- 



nyi tanúhoz: látta-e italosan valaha is a jelenlév ő  vádlottat. 
T. Pista még nem látta, senki se látta. Mint ahogy nem 

látta D. Kati sem, aki ezután kerülne sorra. Feltéve, hogy 
nem jár le a munkaidő , úgyhogy másnapra marad. 

Hazafelé indulóban a kocsiban négyen ülünk. Rajtam és 
a pilóta szerepét betöltő  T. Pistán kívül Sz. Jancsi barátom, 
aki idefelé is velünk érkezett, valamint Li ґіs, akinek fel-
ajánlom, hogy hazavisszük. Így foglalja el helyét a tolószé-
kem melletti pótülésen, kívülrő l is jól láthatóan, N. M. 
ügyész(helyettes) számára is észlelhet ően, miután táská-
jával a hóna alatt kilép a bíróság épületéb ő l. Alighanem 
ezért is köszön felénk felt űnően barátságosan. Mint aki 
éppen eleget látott. 

Mi is eleget láttunk-hallottunk. 

Popovié ügyvéd véleményét az első  napon tö гténtekrő l 
aznap este hallom még Marcitól, vádlott barátom testvér-
bátyjától, egyetlen mondatban összefoglalva: „Ez a nap a 
miénk volt." 

Február 12., péntek — a második nap 

Nem egészen ugyanabban az összeállításban érkezünk 
a helyszínre. Sz. Jancsi ugyanis ;  noha azzal válunk 
el, hogy másnap újra velünk jön, nem sokkal kés őbb átte-
lefonál: távollétében sürg ős fordítás ügyében keresték a 
munkahelyérő l. Fontos ügy, mindenképpen be kell men-
nie, függetlenül a szabadságától. Napokkal kés őbb tudom 
csak meg tő le, hogy az ügy mégsem volt fontos, mindösz-
sze a felesége túlozta el, eleve veszélyt látva ebben a f ő -
tárgyalás-látogatásban. Nem szólva arról, hogy a hitvesi 
pánik tüzére az asszony aznap délel őtti találkozása 
szomszédjukkal és barátjukkal külön is olajként hatott. —
Hát ez teljesen megőrült! —emelte fel ugyanis két karját az 
ég felé K.J., nyugalmazott újságíró, Sz. Jancsi szabadkai 
útfiának célját megtudva. — Minden normális ember igyek-
szik az ilyesmibő l kihúzni magát. Ő  meg egyenesen oda 
megy, ahová senki sem hívta. Eszébe sem jut, hogy ezt a 
zentaiak is meg fogják tudni? —Úgyhogy a várható hatás 
nem is marad el. Sz. Jancsi otthoni fogadtatása hideg, 
mindössze annyi hangzik el, hogy az ebéd a süt őben vár-
ja. Hogy ez a kezdeti néma szemrehányás valamivel ké-
sőbb szavakban is kifejez ődjön: — Mert te a családodra so-
hasem gondolsz... 

Nem ritka az ilyenfajta „tipikusan normális" reagálás 
ezekben a napokban. B. 1.-vel, az Újvidéki Rádió zentai 
munkatársával és mindinkább felfutó regényíróval éppen 
az első  tárgyalási napot megel őző  nap délelőttjén T. Pista 
fut össze: lelkes üdvözlés, hogy vagy, mit csinálsz, mikor 
jössz már Zentára. Ám amikor Pista közli vele, hogy még 
ma délután Zentán lesz, másnap meg Szabadkára megy 
Vicei tárgyalására, B. I. barátunk sietve a kezét nyújta: —
Szerbusz — mondja sarkonfordulva, egyúttal pedig pontos 
látleletet is nyújtva mimikrire törekvő  belső  állapotáról. 
Jóval későbbi látszatpálfordulását megel őzően. Mert ami-
kor, jópár nappal későbbi, 18-án már, vagyis az utolsó tár-
gyalási nap előestéjén valamilyen ürüggyel felhívom, mint-
ha egészen más tüneteket mutatna. — Nem jössz holnap 
a tárgyalásra? — kérdezem ugyanis t ő le, nem is minden ki-
hívás nélkül. T. Pistával szembeni viselkedésének megis-
métlődésére számítva, illetve a kagyló siet ős letételére. 
Ám ehelyett kifakad: micsoda disznóság, most látja csak, 
hogy itt milyen sötét dolgok történtek... 

Csakhogy mindez most odébb van még. Mivel a lapok 
kedvező  reagálása, „melléállásnak" is nevezhet ő  tárgyi-
lagos értékelése ezután következik csak. T. Pistával, Rö-
szivel és Lilissel indulás el őtt vesszük meg a Magyar Szót, 
a Dnevniket meg útközben, hogy aztán a bíróság folyosó-
ján böngésszük őket. Mialatt a folytatást várjuk. 

Szuzi, mint kiderül, most sincs. Neve ezúttal is hiába 
hangzik el a folyosón, annak ellenére, hogy a bíró tegnap, 
mielőtt az aznapi tárgyalást berekesztené, valamennyiünk 
füle hallatára adja ki rendelkezését: másnap rend ő ri se-
gédlettel elővezetni. Ekkor kezd el bennem először mo-
toszkálni a gyanú: a zentai rend ő rség hátha nem is nagyon 
igyekszik megtalálni. 

P. Ági viszont itt van, rá is fontos szerep vár. Aprócson-
túan és törékenyen, idejében befut Újvidékrő l, várakozás 
közben velünk lapozza az újságokat. Sovány kis arcának a 
szemüveg mintha még inkább egy tudós n ő  álarcát kölcsö-
nözné most, mint legutóbbi találkozásunk alkalmával, fél ő , 
hogy végleg arccá is válik. Illetve miért „fél ő ", mert ahogy 
vesszük. 

Vádlott barátom letartóztatása óta kétszer hívtam, mind-
két esetben a lélkiismeretét emlegetve, úgy, ahogy azt 
mások esetében szintén megtettem. Ami őt illeti, valószí-
nű leg szükségtelenül, de talán mégis bátorítóan. Nem sok-
kal a főtárgyalás előtt viszont ő  csenget rám. — Jó a vallo-
másod — mondom,ráismerve hangjára —, nemrég olvas-
tam. — Te most viccelsz? —kérdezi t ő lem. Alig hisz a fülé-
nek, de hát honnan is tudhatna arról, hogy a vizsgálóbíró 
előtt elhangzott valamennyi tanúvallomáshoz céltudatos-
nak is mondható, de megengedett ügyvédi indiszkréció jó-
voltából jutottam hozzá, hogy azután tovább is küldjem. 
Némileg kedélyeket is felkavaró két levelem kell ő  nyoma-
tékosítása érdekében a Vajdasági Íróegyesület elnöksé-
gének. — Itt az ellenkez ője van forgalomban — mondja az-
tán. Hogy bizonyos pletykák szerint ő  áztatta el barátomat 
vallomásával. 

Szuzi híján ő  az első . Érezhetően ideges, valójában 
mindig az, gombóc van a torkában. De azért elszántan 
mondja. 

Amit ismerek már, és amire számítok is. És ami önmagá-
ban is épp eléggé leleplező , visszavonással egyené гté-
kű . Hogy a hozzá intézett kérdésekre igennel és nemmel 
válaszolhatott csak, ott a helyszínen, vagyis a tartomá-
nyi fővárosban, de Zentáról odaszalasztott faggatójának. 
Megelőző  írásbelijében név szerint is szerepel, itt azonban 
a nevét nem mondja ki — némi sajnálatomra. De szerepel 
ez a név másoknál is, agybeli káderosztályomon is helyére 
kerül. Egyet-mást ugyanis megtudok róla. Eredeti foglal-
kozását tekintve fizikatanár, nevelési módszereit tekintve 
is a „kemény kéz" hívének mutatkozott, valószín ű leg a 
szellemiek hiányának mindig kitapintható korrelációs tör-
vényével összefüggésben, egyik volt kollégája többször is 
megkísérelt vitába szállni vele, állítólag hiába, többen „ta-
nyasi szépfiúként" jellemzik... 

Többször is beidézték, vallja P. Ági, el őfordult, hogy 
kocsival jöttek érte, els ő  alkalommal hét órán át nyaggat-
ták. — Hét órán át? — hangzik föl Popovié ügyvéd hang-
súlyozottan elképedő  kérdése. —Mirő l lehet hét órán át 
beszélni? —Később, két nappal el őbb, semhogy a vizsgá-
lóbíróhoz indult volna, két órára újra bevitték: gondolja 
meg, mit tesz, mielőtt vallomását megváltoztatná, nem vál-
na a hasznára, ha mégis megtenné... 

— Nekem az erősebb hang is fenyegetés — feleli egy ide-
vágó kérdésre. Ideggyógyásznál nem járt még, de nyug-
tatókat rendszeresen szed. Nem titkolja vádlott barátom-
mal való, eleinte romantikusan játékos levelez ő  kapcsola-
tát sem, ami miatt az ügy szerz ő i a koronatanú szerepét 
mindenekelőtt neki szánták. Otromba blöffölést ő l sem 
visszariadva. Mivel ők „tudják", hogy Vicei „az Osztrák--
Magyar Monarchia visszaállítása érdekében szervezkedik", 
íme, a vaskos dosszié, ebben benne van minden, vigyáz-
zon hát, könnyen ő  is lakat alá kerülhet... De ezek a jég-
hegy víz alatti részéhez tartoznak már, továbbra is azok 
maradnak. Akárcsak a sírógörcs is, amitő l időnként torkon-
ragadva és öngyilkosságot is emlegetve vádlott barátom-
nak a történeteket elmondja, '86. nyarán. Hetekkel kés őbb 
nekem már sokkal nyugodtabban számol be róluk. Nyu-
godtabban, mint amilyennek most mutatkozik, kicsit egy-
fajta tudálékosság mögé is menekülve, friss sütet ű  abszol-
vensi szókincsével mondva el, hogy a közeg diktálta szö-
veg nem csupán stilisztikailag nem az övé igazán, hanem 
tanalmilag sem, más értelmet kapott, nem mindig azt fejezi 
ki, amit mondani akart. 

Vallomása után reflexszer űen távozni akar. Pedig el őbb 
kinn arról beszéltünk, hogy bent marad majd. Csak miután 
köhécselni kezdek, jut eszébe ez a szándéka. 

P. M. tanú volt hivatali kollégan ő , mindezideig ismeret-
len számomra. Tegnapi el ődjéhez hasonlatosan, szintén 
hajlíthatóan háziasszony tipus, kerekarcúan szétfolyó ma-
radványával múlóban lév ő  szabványcsinosságának. 

Amahhoz hasonlóan, régi dolgokról is beszél. A „déli 
népdalok" nemszeretésér ő l. Meg a vádlott állítólagos 
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megjegyzéséről: mit keres ,,,ez a szerb" az irodájában. 
Vádlott barátom minden további nélkül hazugsággal vá-
dolja. Szabályszerű  szembesítésre kerül sor köztük. Za-
vart, éhetlen, nemigen állja a kicsit teátrális sze гtaгást. —
Igazán nem értem, Karcsi, mit is akarsz most ezzel... —
Mert hiszen minden régéri volt, gyerekei is vannak azóta, s 
ebben igaza is van. Hogyan is emlékezhetne hát, ám ha a 
valamikori (rend ő rségi) jegyzőkönyvben ez áll, akkor nyil-
ván úgy is volt, úgy, ahogy mondta. Ami a „belügyet" illeti, 
a vádlott ügyében ott csak egyszer járt, más ügyekben 
azonban többször is, de ezekrő l bővebben nem szívesen 
beszélne. — Vállalati ügyekben — f űzi még hozzá, „benn-
fentességet" sejtetően tűnve fontoskodónak ezekben a 
pillanatokban (valószín ű leg azért válva okozójává ennek 
az érzékcsalódásnak, mert a valódi okokról hónapok múl-
va é гtesülünk csak: a tárgyalás ideje alatt eljárás folyik el-
lene, aláírás-hamisítás miatt, feltételesen el is ítélik.) Gya-
nútlanul válaszolja meg igennel az ügyvéd kérdését: a 
vizsgálóbíró el őtt elhangzott vallomása során vajon köz-
vetlenül másolták-e át a szöveget a rend ő rségi jegyző -
könyvbő l. —Hát úgy — feleli, mintha ez másképp nem is le-
hetne. 

Ekkor kérdezi meg Popov! ć  a vád képviselőjétő l ;  miért 
nem figyelmeztette az ilyen eljárás szabálytalanságára a 
jelenlévőket. Nagy Mihály ügyészhelyettes céklavörös 
lesz, fejét vakarja. Válaszát az írógép kopogásától sajnos 
nem éпem. De az ügyvéd süvít ő  hangját annál inkább 
meghallom: 

— De hiszen maga a törvényességet védi! 

Ezután a déli szünetben tudom meg, hogy David Lachat, 
az Amnesty International megfigyel ője távozik, gépe kett ő -
kor indul Belgrádból. Pótolhatatlan kár, amiért nem lehet 
tanúja a továbbiaknak. Benyomásairól mindössze lelkész-
tolmácsától hallok valamit: nálunk mintha túlságosan is 
szabadon kezelnék a törvényességet. 

A nemrég D-névé avanzsált H. Eszti olyan, amilyennek 
elő re gondolom is. Pózol, fontoskodik, élvezi a szereplé- 

20 sét, de mivel tolmácsra nincs szüksége, lendülete nem tö-
rik meg. Ellentétben az el őbbiekkel, Lilissel és Ágival min-
denekelőtt. Mert a fordítás olykor kizökkentő , nemegyszer 
rбntja a hatást. 

Nem mintha Eszti „perfekt" beszélné a szerbhorvát 
nyelvet, amint azt el őszeretettel állítja, legfeljebb folyéko-
nyan, sőt a vádirat egy kedves kis mazsolájának is éppen 
ő  lesz — akaratlanul — a szerzője. Látszólag nyelvi okokból, 
de inkább fogalomzavar következtében. Mivel szerinte az 
„anyaország" szó azt az. országot jelenti, ahol őt édesany-
ja világra hozta. Vagyis a szül őfölddel, illetve a hazával ke-
veri össze. Sajnos makacsul ragaszkodik is tévedésé-
hez — hiába győzögetjük egy ízben mind a ketten vádlott 
barátom napsütötte udvarán — meglehet, rosszul értelme-
zett honleányságból. Vagy talán, mért ez a szóösszetétel 
számára alig jelent többet, mint annak két tagja külön-kü-
lön is, mentes a történelem mindenfajta lepedékét ő l. Mel-
lesleg ez a verejtékezve összekapart kis vádpontocska el 
is sikkad, érdekesebb, amit az „i ć-vić" vég ű  nevek. kap-
csán mond, első  pillantásra legalábbis remekbe szabott: 
nem általánosságban esett szó, hanem hogy a zentai 
munkaközvetítőben váltakozva osztogatják a munkahelye-
ket, egy szerbnek, egy magyarnak, és mivel Zentán az 
utóbbiak vannak többségben... Azt pedig, hogy a magyar 
lányok ne menjenek férjhez szerb fiúhoz, mert a magyarok 
így lassan kivesznek, azt a vádlott csak tréfából mondta, 
amellett ő  ezzel nem is ért egyet, efölött vitatkoztak is, 
amellett effélét mindenki mondd, így is meg fordítva is. 
Csakhát mit is jelent ez a „mindenki", azt-e, hogy ilyen-
formán senki sem lehet b űnös, vagy hogy „mindenki" az? 
Vagy inkább „akárki" azzá tehet ő . 

Szegény Eszti Piiátusként került a krédóba, utólag, 
miután a tanújelöltek közül rend őrségi vallomásukat hár-
man is visszavonják a vizsgálóbíró előtt. Váratlanul jöttek 
érte, odabent közölték csak vele a már hetek óta tartó vizs-
gálati fogságot, észre se vette a haver hiányát, amióta férj-
hez ment, inkább véletlenül találkoztak csak, de a hír halla-
tára, mintha csak sokk érte volna... Szerinte nem is b ű-
nös, illető leg ö a vádlottnak a maga részérő l megkegyel-
mezne. Kár, hogy nem ő  ül az elnöki székben. Igyekezete, 

hogy mindenáron mentőtanú legyen, attól félek, túlságo-
san átlátszó. Majdnem annyira, mint maguk a vádak. De, 
mint utóbb kiderül, akiknek ez a dolguk, nem is mulasztják 
el észrevenni ezt az átlátszóságot. 

D. Katinak eleve a ment őtanú szerepe jutott. Vallomása 
T. Pistáéval egybehangzó: a vádlottnál id őnként összeve-
rődő  társaság mindig is alkalmi volt és esetleges, beszéd-
témái a jelenlévők színvonalának és érdekl ődési körének 
feleltek meg. Dr. V. Janković  szociológust külön említi. 
Társaságunk időnkénti — fő leg nyári — fénypontját. Párizs-
ban doktorált, a Sorbonne-on, Belgrádban a gépészeti fa-
kultás tanáraként igyekszik társadalmat veséz ő  tudomá-
nyából valamit becsempészni leendő  technokraták kopo-
nyájába, de az UNESCO munkatársa is, e minőségben 
Japánban is megfordult, franciául, angolul, olaszul jelen-
nek meg írásai külföldön. Évek óta nem zentai lakos már, 
de nyaranta rendszeresen felbukkan a Tisza partján, a 
strandon lábtenisz-bajnokságok bírájaként szerepel, ott 
heverészik együtt vádlott barátommal is, közösen gusztál-
ják meg a nőket. Ergo: szerb nemzetiség ű  (pontosabban 
Crna Gora-i) barátja is van a vádlottnak. 

Éppen csak mennyiben cáfolja ez meg a vádakat? Ép-
pen mert megfoghatatlanok, olajosan síkosak, kisiklanak 
minden marokból. Mint a szavak általában is. Könny ű  hát 
őket váddá formálni. 

F. L.-tő l semmi jót se várok, t ő le igenis tartok. Szemé-
lyesen nem ismerem, de annyit tudok róla, hogy többszö-
rösen visszaeső  bűnöző , kisstílű  besurranó tolvaj, illetve 
csaló — legalábbis ilyenféle vétségekért került többször 
börtönbe. Állítólag t űzvédelmi ellen ő rzéssel megbízott ké-
ményszakértőnek is kiadta magát, hogy a házak padlá-
sain előzetes terepszemlét tarthassaon. Vádlott barátom-
nak is távoli ismerőse csak, alkalmi beszélget őtárs az azó-
ta jobblétre szenderült zentai „Champignon" konzervgyár 
menzáján, ahol egy időben — barátom az irodában, ő  a ter-
mélésben — mind a ketten dolgoznak. 

Kék munkaruhában egyszer ű  munkásember benyomá-
sát kelti különben. Kicsit közel álló szemekkel. 

Nem várok hát csodát tő le. Inkább a védőktő l csak. Min-
denekelőtt a jól előkészített sarokbaszorítás hadm űveletét. 

Aminek kiindulópontja meg is lenne, a vádlott állítólagos 
italozása. Kényszerhelyzetében agyalhatta ki a tanú ezt a 



mentő  hazugságot. A bevezet ő  ügyvédi kérdésekre vála-
szolva nem ragaszkodik állításához különösebben, neki az 
volt a benyomása, de tévedhetett is. Miel őtt kertelés nélkül 
bejelentené korábbi vallomásának visszavonását. Mert 
annak idején az Állambiztonsági Szolgálat emberei a bör-
tönben látogatták meg, innen küldék a vizsgálóbíróhoz —
kíséret nélkül, mintha a maga jószántából érkezne. És hát 
a kezükben volt, úgy érezte, azt tehetnek vele, amit akar-
nak. De már évekkel korábban is átejtették, amikor el őször 
vették elő : Viceinek ebbő l nem lesz baja, mindössze nem 
árt, ha le van írva, valójában azt se nagyon tudta, mit ír alá, 
ígéretekben sem volt hiány, van emberük a börtönben is, 
kedvező  bánásmód tehát kilátásban, szabadulása után 
megfelelő  munkahely is. Ha pedig „valami történik" a kör-
nyéken, nem őt fogják minduntalan el ő rángatni ... De hogy 
miatta más valakit ártatlanul ítéljenek el, nem, ezt mégsem 
akarja. Pontról pontra is visszavon mindent, miután a bíró 
külön-külön is rákérdez korábbi vallomásának minden 
pontjára. Egyebek mellett a vádlott állítólagos kiállására is 
a független horvát állam mellett, van néhány NDH-bélyege', 
ezt említette meg a vádlottnak egyszer, aztán meg kihall-
gatóinak is, amikor azok kettejük beszélgetései fel ő l fag-
gatták, eképp született hát meg a szóban forgó vádpont öt-
lete, nem is akármilyen alkotói fantáziáról tanúskodóan .. . 
Vagyis ámulunk, sőt... Mert azért van ebben valami ta-
gadhatatlanul) torokszorongató is. —Hát igen, az emberi 
szív... — mondja errő l Popović  ügyvéd a folyosón később, 

Azután már, hogy a teremben nekiszegezte a kérdést az 
ügyész ezúttal krétafehér helyettesének, nem lenne-e 
jobb, ha elejtené a vádat. — Most se vonja még vissza? 
Lesz, ahogy lesz? —kérdezi tő le. — Lesz ahogy lesz — vá-
laszolja amaz, száját összeszorítva. Akkor az ügyvéd R. 
Sz. L. tanú kihallgatását javasolja. Röszi meg is jelenik az 
ajtóban, nem is lesz ez rossz így, F. I. után különösen nem. 
Csakhogy ekkor N. M. ügyészhelyettes feláll, és elhagyja a 
helyiséget . Hová ilyen sietősen? ... legfeljebb találgathat-
juk. Mindenesetre mire visszajön, vége a munkaid őnek. 
Vagyis a tárgyalást berekesztik —elvégre az Igazságszol-
gáltatás is „szolgáltatás". Cseppet sem könny ű , ső t fá-
rasztó is, szigorúan megszabott munkaid ővel. 

Redőnyhúzás előtt azonban rövid kupaktanács még a 
folytatás id őpontjáról. Némi huzavona is. Mert az egyik na-
pon Koncz ügyvéd foglalt, a másikon a tolmács nem ér rá, 
végül is 19-ében állapodnak meg, jövő  péntekben tehát. 

Péntektő l péntekig, legalábbis a színpadon, csend. Pén-
tektő l péntekig rengeteg minden történhet. 

Február 19., péntek — a harmadik nap 

Péntektő l péntekig rengeteg minden történhet, tö гtént is 
nyilván. Valószín ű leg Szuzival is. Okot adó némi találga-
tásra. 

Vásárnap (14-én) délután sebbel-lobbal robog be hoz-
zám B. Aranka, közhasználatú nevén Aresz: találkozott 
Szutival, pénteken (12-én) a Pizzeriában. Este tíz körül, 
ugyanannak a napnak estéjén tehát, amelynek rend ő ri kí-
séréttel kellett volna már megjelennie a bíróság el ő tt. —
Beszéltem vele, meg is pusziltam — meséli bársonybarna 
kontraaltján, ami beszédét anélkül teszi palócossá, hogy 
tényleg az lenne. — Hogy te milyen aranyos vagy. — Már-
mint, hogy Szuzi milyen aranyos, amiért nem ment el a tár-
gyalásra, mert így folytatja Aresz, abban a hiszemben, 
hogy ez a megoldás: meglapulni, távol maradni. Csak 
mi і.tn  összeszidni kezdeném, kap észbe gyorsan: — Ak-
kor butaságot csináltam. — De arról is tud, hogy Szuzi 
má nap Szabadkára ment, szülei szerint minden holmi 
nél ül, abban, ami rajta volt csupán, tán-tán szándéka el-
lenére? Látta őt különben T. Béla is, vele telefonon beszé-
lek. Közben meg a városban, amint hallom, rend őrnyüzs-
gés, civilek és egyenruhások látogatják a diszkókat, báro-
kat, vendégl őket, húsz percre a moziel őadást is félbesza- 
kítj"k, körülnéznek, nem tudhatom, valóban őt keresik-e. 
Mindenesetre arról, hogy a hét folyamán péntek este itt 
Zentán látták volna, semmit sem hallok. Ennek ellenére 
óvakodni kellene minden túlzott következtetéstő l. 

A Független Horvát Állam, azaz a második világháború idejéb ől való pos-
tabélyeg. 

De nincs ott a folyosón sem. Legalábbis akkor még 
nincs, mikor a nevét kiáltják. 

— Na, itt a Szuzi, megjött a Szuzi — jelenti T. Pista öt 
perccel később. Meg sem ismerném, annyira nem ő  az, 
mert bármennyire közhely is, mindenképpen az a bizonyos 
kifacsart citrom jut az eszembe. Miközben csak fagyos 
csendben nézünk rá, nem üdvözöljük. Alig-mosollyal pró-
bálkozik, szája sarka épphogy megrezzen, mintha egyene-
sen nekem címezné. Merev maradok, akárcsak a többiek, 
ahogy ezt meg is beszéltük. Hogy helyesen-e? ... Nem 
vagyok már benne egészen biztos, hajlok a kételkedésre. 
Mert eleve lemondani talán még róla se kellett volna. Bár-
mennyire különbözzék is Szuzi azoktól, akik az őket ért 
faggatásokat, minden faggatás nélkül, önként jelezték. 
Mert ő  ezt faggatásra se tette, úgy tudom, következetesen 
tagadta is. Közvetve viszont régóta gyanús, vádlott bará-
tomat, jóval előbb még, semhogy vádlottá lenne, figyel-
mezteti egy magánvendégl ős, akinél a lány rövid ideig pin-
cérnősködik: alighanem „nekik" dolgozik, ajánlatos 
vele vigyázni. Mégis elképzelhető , hogy hibáztunk, meg 
valami dermesztő  is van a jegesen elutasító némaságunk-
ban, mintha még élveznénk is valamiképpen. — Félelmetes 
volt — jegyzi meg ennek kapcsán később T. Pista. Én meg 
az „árulás magányát" emlegetem, attól tartok, elég bután, 
mivel az áruláshoz valami elárulnivalóra is szükség van. 

Borzasan és sápadtan lép be a tanúk számára fenntar-
tott ajtón , és áll meg a bírói asztal el őtt . Hogy a múlt héten 
miért nem jött el? Az idézést megkapta ugyan, de aztán az 
egészet elfelejtette. Lilis ennek kapcsán kés őbb megjegy-
zi: egész éjjel nem aludt, azt követően, hogy az idézést 
megkapta... Szuzi arról sem tud sémmit, hogy a rend ő r-
ség kereste volna. Valójában most jutott csak eszébe az 
egész , miután a húga ma reggel Zentáról ideutazott, hogy 
figyelmeztesse: ott szerepel neve a Magyar Szóban, ben-
ne áll a lapban, hogy ma ő  következik. Csak hát a mai 
Magyar Szóban a, neve nincs, na meg Zentára a lap ké-
sőbb is érkezik, későbben annál, hogy a húga, miután 
elolvasta , ideérhessen . Igaz, a múlt szombatiban valóban 
előfordul a neve , úgy emlegeti az újság , mint a vád tanúját, 
akinek kihallgatásával a főtárgyalást február 19-én majd 
folytatják. Ezt olvasta volna ma reggel a húga? Aki melles-
leg alig múlt tizenégy éves... 

Szuzi kihallgatása két és fél órán át tart, méghozzá tol-
mács nélkül. Legkevesebbet ő  beszél, pöntyög, dadog, 
válaszait nemegyszer alig hallani. Precíz bírónk viszont 
mintha aktívabb lenne, úgyhogy gyakran komplett vála-
szokat is magában rejtő  kérdéseire nem is mindig túl ne-
héz „igennel" vagy „nemmel" felelni. De hát mit is tehet 
vajon egy korrekt tanácselnök ilyen tanúval? Mi mást, mint-
hogy válaszait a szájába rágja? Nem feltétlenül célzato-
san, sőt még a választás szabadságát is meghagyva a szá-
mára. Mintegy tehetetlenségében, példás türelmet tanúsít-
va. Függetlenül attól, hogy mindez jól is jöhet, a vád szá-
mára mindenesetre . Még ha a hebegése nem is támasztja 
alá túlságosan mindazt, amit nem annyira állít, inkább jóvá-
hagy: azt is, hogy a rendőrségen önként vallott, semmire 
sem kényszerítették. Ami előzetes tanúvallomásában is ott 
áll már, számomra túlságosan is hangsúlyozottan. Még ha 
egy jegyzőkönyvnek nincs is kottája, ezért nem is hangsú-
lyozhat, ezért nem is dadoghat. Mert ilyen értelemben a 
jegyzőkönyv, bármennyire pontos legyen is, a hajdani 
gépzongorák átlyuggatott papírkígyóira emlékeztet, nem 
jelzi a hangerőt és a pedálmunkát..." 

Popović  ügyvéd kíméletlenül kizsigereli: megkérdezi tő-
le, milyen szót használt a vádlott eredetileg magyarul, az 
írásbeli vallomásában szereplő  „nadgradnja " helyett. Erre 
még bemondja a „felépítményt", nyilván jól beleverték, ám 
a kulcsfontosságúnak szánt „otcepljenje" magyar meg-
felelője (az „elszakadás ", Vajdaság elszakadása persze) 
nem jut eszébe. Kérdez mást is az ügyvéd: kísérelt-e meg 
valamikor öngyilkosságot . Igen, feleli . Ebben a kegyetlen 
ügyvédi kérdésben magam is ludas vagyok, Popović  tő lem 
tud az esetrő l, aszpirinnal történt, tizenöt éves korában, 
pár nap után találkoztam vele, kutya baja már. 

Rendszeresen és nagyobb mennyiségben fogyaszt-e 
alkoholt, igaz-e, hogy csak a diszkó, a szex és a szórako-
zás érdekli, igenlő  válaszaiban mintha már némi cinizmus 
is benne csengene. Mert most már mindegy, ugye Szuzi, 
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üres Szuzi, buta Szuzi, éppcsak azt tudnám, mit tettek Ve-
led, Szuz!, valószín ű leg semmit, bizonyára magától ment, 
veled nem is kellett semmit csinálni. Elhangzik a kérdés bi-
zonyos fényképekrő l is, megtagadja a választ, joga van 
hozzá, bár legkevésbé ezek miatt kellene szégyenkeznie. 

Vallomása végetértével figyelmeztették, maradjon a kö-
zelben, sor kerülhet még szembesítésre. Ugy számítjuk, T. 
Pistával és Lilissel. Nem kerül rá sor. Az ügyészhelyet-
tes ellenzi, arra hivatkozva, hogy Szuzi nem állította kate-
gorikusan, kik előtt is hangzottak volna el azok a bizonyos 
inkriminált kijelentések, mindössze lehetségesnek mon-
dotta, hogy ők is ott voltak, vagyis éppen a lány vallomá-
sának gyengeségével kíván bizonyítani: jobb híján marad-
janak hát a szavak továbbra is minden marokból kisiklók, 
megfoghatatlanok, tovasurranók, inkább fantomszerűek, 
mint nem is létezők. De a bíróság helyt ad a követelésnek. 

Jóval később, a déli szünet után már, Szuzi egy id ő re, 
amint hallom, eltűnik, nincs a folyosón sem, valószín ű leg 
referálni ment, állapítjuk meg T. Pistával, vagy éppen 
újabb instrukciók átvételére. Már-már sportot űzünk ebbő l 
a találgatásból. De hát csakugyan, miért nem mehetne. 
Arra az idő re, amíg Röszi szerepel, azt mondva nagyjából, 
amit ismerek már, és amit várok is t ő le: hogyan hallgatták 
ki egy ízben tizenkét órán át, délután háromtól másnap 
hajnalig a szabadkai belügy épületében, kár, hogy a sza-
vakkal nehezen bánók közé tartozik, ezért tetszik most 
vallomása kevésbé hatásosnak, mint az ugyanerrő l szóló 
vizsgálóbírói jegyz őkönyv. Mégis jó, hogy elhangzik, elég 
sokan hallhatják. 

Amikor a szünet idejére kijövünk, Szuzi az ajtó melletti 
padon ül, keze, ujjai közt cigarettával, csüggedten lóg le 
két térde között, a pad alatt csikkek hervernek. A teremb ő l 
kiszóló bíró szavára, hogy elmehet, pánikszer űen menekül 
a helyszínrő l. 

Szünet után az ügyészhelyettesen a sor a vádbeszéd-
del. Olvassa vagy jegyzetekbő l diktálja gépbe. Szövegét 
hajlamos lennék el őregyártottnak hinni, s nem is eredeti-
nek, ha nem lenne benne számos utalás a mai napon el-
hangzottakra. Mindenekelőtt Szuzi vallomására. 

Legfőbb jellemzője, hogy csoportosít. Nem kis Ielemény-
nyel három kategóriába sorolva a tanúkat: „hálátlanok-
ra", „hálásakra", valamint olyanokra, akik korábbi vallo-
másukat teljes egészében visszavonták, illetve megváltoz-
tatták. A hálátlanok a dadogók és motyogók, de szerinte 
igazmondók. Hálásként Esztit említi, folyékonyan beszélt, 
jól feltalálta magát, de ugyanakkor kommentált — ebben 
talán van is némi igazság. De a visszavonókról sem állítja, 
hogy korábban mondtak igazat, s most vallanak hamisan, 
ennél azért dörzsöltebb. Eppencsak félni nem volt okuk, 
miután a különféle hivatalokban mindenki szorong, kelle-
metlenül érzi magát, kínos kérdésekt ő l tart , vagyis a nyo-
mozószervek nyomása nem volt annyira kifejezett, hogy 
az általuk kihallgatottaknak okuk lett volna rettegni. Fur-
csán, lámpalázasan beszél, el-elakadó lélegzettel, néha 
szinte fuldoklik, az ember egy úgynevezett sz űzbeszédet 
képzel ilyennek. Pedig rutinos róka. Olyan, aki gépalkat-
részként rosszul olajozottan és csikorogva tesz eleget fel-
adatának. 

De hát nem csupán hálátlan tanúk léteznek, hanem há-
látlan ügyész(helyettes)i szerepek is. 

Popovié szerepe viszont hálás. Fő leg, mert azt mond-
hatja, amit itt a teremben többé-kevésbé mindenki gondol. 
Persze minden szerep akkor lehet csak igazán hálás, ha 
jól is játsszák. Méginkább, ha nem kell „játszani". 

Hatásosan kezdi, így is folytatja. Azt remélte, el sem kell 
mondania védőbeszédét. Ez az ügy a vád szempontjából 
máris kútba esett, oda üt vissza, ahonnan kiindult: a tör-
vénytelen eszközökkel kicsikart vallomásokra. Beszéde így 
valójában vádbeszéddé lesz. Ugyanazokat a módszereket 
véve célba, jut eszembe elkerülhetetlenül, amelyeket an- 
nak idején, tizenkét évvél ezel őtt is bevetettek, részben 
talán ugyanazokat is, akik azt a bizonyos régi ügyet is ki- 

főzték, akkor is megfélemlítéssel, hamisított tanúkkal kísé-
relve meg holmi kísérleti színpaddal kísérletez őkbő l el-
lenséget kikísérletezni, nagyon is érthetően, alighanem 
okkal és joggal, elvégre mi dolog az, holmi rakoncátlan kí-
sérletekkel fenyegető  kísérleti színpaddal zavarni meg bé-
kés rutinlétben szunyókáló jámbor kisvárosok vegetáló 
nyugalmát, na nem, ez azért t ű rhetetlen, vagyis „velünk 
ne kísérletezzenek!", amint azt egy f őszerkesztő i cikkben 
meg egy kísérletmentes munkásgy ű lés résztvevő i akku-
rátusan ki is mondták, legalábbis az akkurátus cikkíró sze-
rint akkurátusan ítélve el minden kísérletezést, hiába na, 
munkásököl vasököl, oda sújt, ahova köll, egy kis prolidiki 
mindig jól jön, de jó is, hogy bármikor el őszedhető  a rejtett 
tartalékokból, nem csak ez, más is még, mivelhogy gyanús 
külföldi folyóiratok kölcsönadásával olvasói nagykorúságot 
feltételezni, na de kérem, micsoda dolog ez is, akárcsak 
betiltott írás szerzőjét „fasza gyerek" szóval illetni. Hát 
még a leckét sem megtanulni, két év börtön után sem meg-
érteni, hogy aki belátja a hibáját, annak mi megbocsá-
tunk... pardon, „ ők" megbocsátanak. Meg hát! Feltéve, 
hogy nem ugrálsz túlságosan, nem követelsz makacsul és 
megátalkodottan, újra és újra útlevelet, nem próbálkozol 
meg szentségtörő  pereskedéssel az útlevélért... 

Mert hiszen ezért ülsz te itt most, szegény barátom, 
ezért ülsz a vádlottak padján, pardon, egy széken, háttal 
felém, két véd őd íróasztala mellett, fehér pulóverben és 
farmernadrágban, újra ítéletedre várva. Hogy a mundér-
becsületen folt ne eshessen. 

Miközben a védő  szava a vádbeszédet idézi: miért állna 
érdekében a rendő rségnek igaztalan tanúvallomások k,-
csikarása. Sajnos, ezt ő  sem tudja, mégis ismeretes ez a 
gyakorlat, ahogyan ezt máskor is, nem is egy helyen ta-
pasztalhatta... Ambár, miéi ne tudná? Ha egyszer Aqui-
nói Szent Tamás is tudta már, hogy az életet adó táplálé-
kot az Anyaszentegyház számára mindenekel őtt az eret-
nekek jelentik. Te pedig eretnek vagy, barátom. Puszta lé-
tedbő l adódóan is, csak amiért különbözni mersz, csak 
amiért képes vagy nem belenyugodni, bánmennyire nem 
propagálod is most nézeteidet, mármint a neked tulajdoní-
tottakat, úgy, ahogy az ellenséges propagandával vádoltak-
ra általában jellemző ... Mert beszédében erre is utal az 
ügyvéd, arra is, hogy H. Zsuzsanna tanú egész id ő  alatt 
dadogott, vallomása a nullával egyenérték ű . 

Rövid politikai értékeléssel fejezi be: ez az ügy eddig is 
jócskán okozott már kárt az országnak, nem ártana elejét 
venni minden további károkozásnak. Beszéde alatt nem 
kopog az írógép, és mivel nem is olvassa, attól tartok, a 
semmibe vész el. Miel őtt a bíró szenvtelenségére áthan-
goltan megismétl ődne: amennyire megítélni tudom, pon-
tosan kerülve be a jegyzőkönyvbe. Nem éppen értem, mi-
féle megoldásnak köszönhetően: gyorsírással jegyezték 
volna? Végetértével az elismer ő  taps hiányzik csak, de hát 
mégsem vagyunk színházban. Kísérletiben sem — vagy 
talán mégis? 

Vádlott barátom az utolsó szó jogán nem túl bőbeszéd ű ; 
önmagáról festett portréja taktikus és jól átgondolt, megfe-
lel a „nem is érzek így" elgondolásának, amit a tárgyalás 
elején is hangsúlyoz. Kár, hogy nyelvi nehézségekkel 
küszködik, beszélhetne magyarul is, lefolyhatott volna az 
egész per is magyarul, ha valaki nem tudná, jogunk van rá. 
éppcsak így ki vette volna észre, simán beleveszett volna 
a provincia sarába. Ahogyan azt megrendez ő i — feltehető -
leg — szerették volna. 

Itélethirdetés este fél hét és fél nyolc közt, közli aztán a 
bíró. A nyitvatartási időnek ez a rugalmassága nem lep 
meg különösen, nem ismerem a gyakorlatot. Akár még ért-
hetőnek is tetszhet, holnap hétvége, mi értelme lenge a 
befejezést a következő  hétre áttenni. Kés őbb hallom csak, 
hogy Popovié igencsak csodálkozik: ítélethirdetés este, 
ilyet még nem tapasztalt eddigi pályafutása alatt. Úgyhogy 
ez a rendkívüliség elkerülhetetlenül teret ad a kiegészít ő  
fantáziának. Elképzeltetve a háttérbeli döntést, hogy az 
ügyet most már be kell fejezni. Vagy akár az indulatos 
döntéshozót is hozzá, amint türelmét vesztve és megfelel ő  
kézmozdulat kíséretében kijelenti, hogy ő  most már „ed- 



dig van" az egésszel. Mi lesz már azzal az ítélettel? Mire 
vágyok még 9 І   

Mindenesetre a terem kiürül, mindenki elmegy. 

Kinn az utcán szemerkél ő  eső . kellemetlen hideg szél. 
barátaim gyalog tolnak el a szabadkai régi városháza 
,.hungaroszecessziós" épületéig. „Gradska Pivara", hir-
deti a felirat, szemünk kopog az éhségtő l, pizzát rendelünk. 

— Na, mennyire ítélik? — veti fel a kérdést T. Pista. —
Felmentik, fel kell, hogy mentsék —er ősködöm túlságósan 
is határozottan, s közben még csodálkozom is. Rajta igen, 
sokkal inkább, mint vádlott barátom bátyján, aki szerint 
mindennek ellenére „nagyon el fogják ítélni". Amint azt 
még a folyosón mondja. Kávézás, evés-ivás közben heve-
sen vitatkozunk. már-már veszekszünk. Mert Pista és 
Röszi szerint mindenképpen elítélik, Lilis inkább hallgat, 
csendben reménykedik csak. Én a felment ő  ítéletet tartom 
csak lehetségesnek, ami érthetetlen és furcsa cs ő látásnak 
tetszik utólag. Amiért az elhangzott érvekre figyelek csak, 
arra, amit a mérleg számomra mutat. Vagyis a visszavont 
tanúvallomásokra, a légszomjjal küszköd ő  ügyész(helyet-
tes) izzadására, Szuzi motyogására. nem utolsósorban a 
megsemmisítő  védőbeszédre. És hogy a vádak egy ré-
szének elejtését is bejelentik: mert ugrik az elszakadás, a 
kitelepítés, elpárolog a független horvát állam is, egy szó-
val a legvaskosabbak. Alighanem ezért nem észlelem iga-
zán a légkörváltozást, azt is, ami benne kirívó: bármit indít-
ványoz is a védelem, ezen a harmadik napon, rendre el-
utasítják —elképzelhet ő , bár nem biztos, hogy Lachat 
megfigyelő  távozásával összefüggésben. Bár mintha a 
barátaim sem ezt érzékelnék, inkább az er őviszonyokat 
mérlegelő  arányérzékük dolgozik csak: hogy azért a tekin-
tély mégis tekintély... Visszafelé félúton Popovi ć  ügyvéd-
del találkozunk, velünk folytatja útját. — Milyenek a benyo-
másai? — kérdezem tő le. — Rosszak — feleli, de mintha még 
őt sem tudnám most komolyan venni. Együtt megyünk be 
a bíróság épületébe, ó is segít fel a lépcs őkön, egészen a 
második emeletre. Amint hallom, évek óta hiányzik a pénz 
a li ft  javításához. A folyosó a terem ajtaja el őtt üres még, a 
sajtó képviselő i is néhány perccel ezután érkeznek csak. 
Órámra pillantok, háromnegyed hét, bőven van időm még 
egy illegális folyosói cigaretta elszívására. Kett őt szívok 
bele, ekkor bukkan ki az Újvidéki Rádió tudósítón őjének 
feje az ajtón: —Két és fél évet kapott, gyertek be gyorsan. 

Bent a teremben a korrekt bíró szenvtelen hangja mellett 
az írógép kopogása. A közönség számára fenntartott szé-
kek egyikén vádlott barátom bátyja, halkan és letörten, ő  is 
tudatja velem az ítéletet. Koncz Pista a helyén, de amint 
megtudom, a finálé megnyitásakor ő  sem volt még itt. Po- 

pović  ezekben a pillanatokban foglal helyet mellette, érke-
zésére való tekintettel a bíró félbeszakítja önmagát, el őzé-
kenyen megismétli a két és fél évet, aztán tovább folytatja. 
Vagyis a semmiért, állapítom meg a legsúlyosabb vádak 
elejtésére gondolva, olyasmiért csak, ami szövegkörnye-
zetébő l kiragadva és „dallamától" megfosztva, akkor sem 
igaz; ha netán mégis elhangzott. Új jövevény is van a te-
remben; frissen elítélt barátom megszokott ő re mellett, 
nyilvánvaló erősítés céljából, még egyet Iátok, hasonlóan hó-
rihorgas és tagbaszakadt, hátha dühöngeni kezd az elítélt, 
mit lehet tudni, mértéket vesztve, mégha az ítéletet gyanús 
kímélettel is hozták tudomására. Mert amint azt kés őbb 
megtudom, elmaradt a protokol, el a szokásos „A NÉP 
NEVÉBEN", el az ünnepélyes felállás, szenvtelen és kor-
rekt bíránk is ülve maradt: — Nézze, Vicei, nekünk el kellett 
magát ítélnünk... —, és mivel kellett, amennyire lehet, ma-
gát az ünnepélyes kulminálás szent pillanatait is el kellett 
dugni, miért ne lehetne hát érthet ő  akár még a dühöngés 
is végeredményben. De barátom nyugodt marad, dühön-
gés helyett a kötelező  szövegek végetértével panaszt 
tesz: időközben, pontosabban a péntekt ő►  péntekig terjedő  
hét folyamán, elvették a rádióját. Róla beszélt éppen az 
egyik külföldi adó, ő  meg erre az éppen bekukkantó ő re fi-
gyelmét is felhívta. Talán túlságosan is naivan, amint most 
mondja. Tökéletesen azonosul szerepével. Miért is ne ten-
né?, ha egyszer ezt osztották rá. Vállalom én is, ha úgy 
tetszik, nem annyira a rám osztottat, inkább a kínálkozót, 
bár alighanem a pizzához csatolt két Martininak is része 
van abban, hogy minden szabályt felrúgva (nem én kezd-
tem, bocsánat) közbeszólok, ha lehet, egy megjegyzést 
szeretnék tenni: aszóban forgó rádiót én adtam kölcsön 
barátomnak, amennyiben további használatát nem enge-
délyeznék, kérem vissza magamnak. Szerencsére nem 
mondhatom el, a bíró rendkívül idegesen teszi szájára uj-
ját: — Psszt! — sistergi — A közönség nem szólhat közbe! —
Persze, hogy nem, és én most közönség vagyok, „nép", 
ha úgy tetszik, márpedig a népnek mi köze a nevében vagy 
nem is a nevében kimondott ítéletekhez. 

Barátom bátyja engedélyt kér a búcsúzásra, magam is 
középre tolatom magam Pistával. A rab két ő re kíséreté-
ben vonul kifelé, félúton találkozunk, pár szót váltunk is. —
Nem fogunk cserben hagyni — derengenek fel kissé bi-
zonytalanul tulajdon szavaim, kétszer arcon cšókol, te-
átrálisak vagyunk, állapíthatná meg rólunk egy rosszindu-
latú zsurnaliszta ezekben a pillanatokban. Miéi ne len-
nénk azok, akár még őszintén is — ebben a rosszul meg-
rendezett előadásban. 

Mellettem a kocsiban Lilis pilláin olvadt hószemcsék, 
parányi gyöngyöknek hatnak. Otthon sírni fog, jelenti be 
elő re. O a hibás mindenért, a feljelent ő  szerepét neki osz-
tották. 
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németh istván 

KISEBBSÉG, 
KISEBBRENDŰSÉG AVAGY 
MI  VAN AZ ÁLARC ALATT 

A véletlen m űve volt, hogy az a bácsföldvári író-olvasó 
találkozó épp március tizenötödikére esett. Aznap a Ma-
gyar Szóban a külpolitikai oldalon, valahol az alsó sarok-
ban egy megemlékezés jelent meg a nevezetes dátumról, 
ezt olvasva azon töprengtem, mén a külpolitikai rovat fog-
lalkozik az ünneppel, hiszen március tizenötödike nemcsak 
a magyarországi magyaroké, s őt nem is csak a magyaro-
ké. Mért nem vezércikket írt err ő l az egyetlen jugoszláviai 
magyar napilap? Miért? Sok a mié гtünk, s kevés a meg-
nyugtató, elfogadható válasz. Életünk jóformán a szoron-
gató mié гtekben telt el... De visszatérve az említett író-ol-
vasó találkozóra: a hallgatóság, a gyerekek, az általános 
iskola diákjai az utolsó helyig megtöltötték a falusi könyvtár 
olvasótermét. Lehettek vagy százan, e körül. Jelen volt két 
magya гtanár is meg az iskola igazgatója. A könyvtár fala, 
ott, ahol nem borítják be a könyvespolcok, írók arcképével 
van tele. Kettő  kivételével mind jugoszláv íróé, úgy em-
lékszem, Vuknak két arcképe is függ a falakon. A magya-
rok közül csak Petőfi van jelen, meg a falu szülötte Bencz 
Mihály. Megkérdeztem a jelenlevőket, tudják-e, kit ábrázol 
ez az utóbbi. Nagy nehezen egyikük megfejtette. Március 
tizenötödikérő l nem volt szándékom szólni. A beszélgetés 
ideje alatt nem is volt eszemben március tizenötödike, már 
a találkozó vége felé, dedikálás közben, amikor a nap dá-
tumát is befirkantottam egyik könyvbe, kapom fel a fejem: 
tudjátok-e, milyen nap van ma? Csend. Segítek: hányadi-
ka van? Tizenötödike, mondja valaki. És melyik hónap? 

Március. Tehát március tizenötödike van, mondom. Mir ő l 
nevezetes ez a nap? Újra csend. Szórakozott csend, kér-
désem nem kelt semmiféle feszültséget. Épp ezért har-
madszor is fölteszem: senki se tudja, hogy százötven év-
vel ezelőtt mi történt ezen a napon? Csak most nyújtja föl a 
kezét egy kislány a hátsó széksorokban. Föláll és mondja: 
elszavalták a Tálpra magyart. Ki szavatla el? Egy keveset 
várni kell a válaszra, de nagy nehezen megérkezik ugyan-
annak a lánykának az ajkáról: Pet őfi Sándor. Csak ennyi. 
Ennél tovább aztán egy tapodtat se jutottunk. Kés őbb, 
amikor kiürült az olvasóterem, az iskola igazgatójától kér-
dem: csak ennyit tudnak a diákjai március tizenötödikér ő l? 
Az a csoda, hogy ennyit is, hiszen nemigen tanítják velük, 
mondja, s mintha maga is restellné, elhallgat. Aztán szinte 
mentegetőzésképpen hozzáteszi még: azt hiszem, Ma-
gyarországon se nagyon. Több szó nem esik március tizen-
ötödikérő l. Talán kíméletbő l azok iránt, akik rég a föld alatt 
pihennek: ne forogjanak a sírjukban. Pet őfi, Kossuth meg 
a többiek. Mert úgyis sokat forogtak már eddig is. Hogy 
Magyarországon hogyan tanítják a magyar történelmet, 
nem tudom, nálunk, a magyar tannyelv ű  iskolákban jócs-
kán kivonatosan, már-már mellékesen, talán érzékeltet 
valamit ebbő l a bácsföldvári példa is: a legutóbbi id őkig 
március tizenötödikét szabadon, nyilvánosan tilos volt meg-
ünnepelni, s néha mégis megpróbálták az elmúlt negy-
ven esztendő  alatt, csak rendőri felügyelet mellett tehették. 
Igaz, Magyarország az elmúlt negyven évben nem volt 
szuverén állam. S a magyarság is súlyos lelkiismereti vál-
ságon ment keresztül, már-már meghasonlott önmagával. 
Magyarország volt ugyanis a hitleri Németország „utolsó 
csatlósa". S azt, hogy „fasiszta nemzetnek", hogy „b űnös 
népnek" nevezték, nemcsak idegenek szájából kellett el-
tű rnie, „saját" „bölcs" vezető itő l is jó ideig ezt volt kényte-
len hallgatni. Nem könnyű  egy ilyen megalázó helyzetben 
tartott nemzet töredékeként élni még egy olyan boldognak, 



szabadnak mondható országban sem, amilyen a háború 
utáni Jugoszlávia volt. 

Most egy másik, katonakori emlékem tódul föl bennem, 
ezerkilencszázötvenkettő  nyara volt, valahol Valjevo kör-
nyékén mértük a hegyeket és a völgyeket, tízen segédkez-
tünk egy fiatal, rokonszenves geodéta hadnagynak. Volt 
köztünk szabadkai bunyevác, verseci német, sándoregy-
házi bolgár, de román is, horvát is, crna-gorai is, szóval 
nemzetiségileg egy vegyes, tarka társaság, de nem em-
lékszem, hogy emiatt komoly nézeteltérésre került volna sor 
egyszer is köztünk. Valahogy elviseltük egymást. A hadse-
reg szelleme különben is éberen őrködött afölött, hogy tag-
jai között véletlenül se kerüljön sor nemzetiségi súrlódás-
ra. Ez, az egység, szent és sérthetetlen volt. Annak a nyári 
napnak a délutánján fához támasztottuk a hosszú léceket, 
a hadnagy is dobozba tette a földmér ő  műszereit, ott szo-
rongtunk mind a tizenegyen a rádiókészülék mellett, mert, 
úgy emlékszem, két nagy csapat mérte össze az erejét 
labdarúgásban a helsinki olimpián: a magyar és a jugo-
szláv. Mondom, ötvenkett őt írtunk. Palicson azon a nyáron 
rendezték meg el őször — s utoljára — a Magyar ünnepi Já 
tékokat. Sztálinnak még hátra volt néhány hónapja. Az Im-
formbüro fojtogató szelleme nehezedett Kelet-Európára, 
de Jugoszláviára is. Arra, ami Magyarországon történt 
azokban az években, csakugyan nem lehetett büszke a ju-
goszláviai magyarság. Nyilvánosan még arra se, amire 
viszont — normális körülmények között (volt ilyen az elmúlt 
hetven év alatt?) — büszke lehetett volna: az említett olim-
pián elért magyar eredményekre. Ott szorongtunk tehát a 
rádió mellett, én külön is szorongtam, mert szorongásom-
nak volt egy megvallhatatlan oka. Mégpedig az, hogy ju-
goszláv katonaként, jugoszláviai magyarként nem Ju-
goszlávia csapatának, hanem, édes jó Istenem, a magyar 
csapatnak szurkoltam. A hadnagy mintha csak megsejtet-
te volna, egyszer csak rám kapta szúrós tekintetét: te me-
lyik csapatnak szurkolsz? Abban a pillanatban mind a ki-
lenc bajtársam kérd ő  tekintete meredt rám, de a kilenc kö-
zül csak egyére emlékszem a mai napig is, a szabadkai 
bunyevacéra, aki magyarul is tudott, és az arany szemfoga, 
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Úgy emlékszem, a magyar csapat vezetett, ez büszke-
séggel töltött el, de az elképesztő  bátorságot nem ez adta, 
nem is bátorság volt az talán, hanem valami keser ű  el-
szántság: a magyarnak, mondtam. A válasszal aligha le-
hettek megelégedve, de mert őszintének vélhették, egy 
szóval se bántottak érte, kés őbb se vontak felel ősségre, 
még csak nem is hozták elő  sohasem, nem maceráltak ve-
le, érdekes, hogy még a velem szemben sokszor ciniku-
san viselkedő  bunyevác fiú sem. 

Honnan volt bennem ez az esztelen elszántság? Mert 
mégse nevezném bátorságnak hajmereszt ő  kijelentése-
met, hiszen semmi értelme nem volt — ott és ebben — bá-
tornak lennem. A bátorság különben sem a leger đsebb ol-
dalam. Vagy inkább a harciasság, ami persze nem egé-
szen ugyanaz. De most végs őkig meggondolatlan voltam, 
és mindenre elszánt. Kijelentésemnek súlyos következ-
ményei lehettek volna, ha mondjuk, a hadnagy továbbad-
ja. De nem adta tovább. Bajtársaim is mind hallgattak. Ta-
lán valahol a lelkük mélyén megértettek, és igazat adtak 
nekem. Talán egy kicsit irigyeltek is. Mert azt mondtam ki, 
amit a szívem diktált. Csakugyan elvesztettem egy pillanat-
ra a fejemet, józan ítél őképességemet. 

Oldalakon át sorolhatnám hasonló élményeimet, emlé-
keimet, sérelmeimet, amelyekért sorsomat okolhatom. Ki-
sebbségi sorsomat, tudniillik. Majdnem kisebbrend űséget, 
elveszettséget írtam. 

Mert én tulajdonképpen nem is a kisebbségi sorsom el-
len lázadok, hiába is lázadnék ellene; a kisebbrend űsé-
gembő l kéne kigyógyulnom, ebbő l kéne végre kigyógyul-
nunk. Hetven éve gyakoroljuk, szoktatnánk magunkat egy 
olyan létformához, amely nem természettes elemünk —
mert melyik nép vagy néptöredék természetes eleme a 
kisebbségi létforma? —, amelynek mindezidáig nem tanul-
tuk meg sem az írott, sem íratlan szabályait. Igy a szoron-
gásaink egyre fojtogatóbbak, nyomorgatóbbak. Mert a ki-
sebbségi létet a jogegyenl őség állandó gyarapításával és 
gyakorlásával türelmesen el lehet viselni, meg lehet szok-
ni, végső  soron ragaszkodni is lehet hozzá, de a kisebb-
rend űség érzése olyan népbetegség, amely a kivándorlás-
ban vagy a beolvadásban találja meg a gyógyulás egyet-
len módját. 

Talán mert más lehetőség nem is nagyon kínálkozott 
eddig. Épp a felkínált, az eddig legjobbnak hirdetett modell 
juttatta abba a szkizofrén állapotba, amelyben van. Ré-
szint talán azért, mert a modellt úgy kínálták fel, nem ő  ma-
ga választhatta és küzdhette ki magának a neki legjobban 
megfelelőt. Úgy élt ezzel a modellel, miként a felkínált sza-
badsággal. Nem tudta, nem tudhatta, mert nem voltak iga-
zi vezető i — hetvenéves kisebbségi sorsának, történeté-
nek egyik nagy tragédiája —, hogy a felkínált szabadsággal 
alig lehet valamit kezdeni. Illetve lehetne, ha ezt a szabad-
ságot a saját arculatára formálhatná. Ha nem álarcként 
hordaná, hordatnák, viseltetnék vele. 
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Nemzeti szégyen 

Celjében, a fels ő  vár udvarában teríttetett a városelnök a 
helyi vendéglátó!pari vállalattal a szlovéniai körúton tartóz-
kodó autóbusznyi újságírónak. Hosszú asztal, fehér da-
maszttal leterítve, rajta finomabbnál finomabb hideg felvá-
gott. Még csak tavasz volt ugyan, de itt már zöldsalátával 
traktáltak bennünket. Meg el őtte tömény itallal, kibe meny-
nyi fért. Sőt, annál többel is. Ketten voltunk ott magyar új-
ságírók: barátom az újvidéki Rádióból és én a Magyar 
Szóból. Természetes, hogy egész úton az egymással tár-
salogtunk leginkább, a kétágyas hotelszobában egymás 
mellé szegődtünk. Tandemunkra rá is mondták már: a ma-
gyarok. A kolléga alaposan beleszabadult a pálinkába. A 
várudvaron ragyogóan sütött a nap, elernyedtünk, egyel ő-
re csak iszogattunk és beszélgettünk, vártuk a városelnö-
köt, mert üdvözölni óhajtott bennünket, idegenforgalmi új-
ságírókat. Az elnök megérkezett, az asztalon lev ő  gyönyö-
rű  virágcsokrokat kissé arább helyezték, hogy a messzebb 
ülők is láthassák, mert szólásra emelkedett már éppen. 
Magyar társam ugyanakkor szintén fölállt. Sokan azt hit-
ték, talán ő  akar előbb szólni; maga a városelnök is aligha-
nem, mert udvariasan kivárt. Társam azonban — kinyitotta 
ugyan a száját, de nem szólásra, hanem — egyetlen hosz-
szú böffentéssel végighányta az ünnepi fogadásra el őké-
szített asztalt. 

Rendkívül kínos érzés mindannyiunk számára a közel 
ülőknek különösen. Nekem meg legkivált. 

— Vidd innen! A te magyarod! 
Nem tudom, melyik kartárs szólt rám indulatosan, s én 

átláttam, hogy ebben a botrányban nekem szerepet kell 
vállalnom. Hóna alá nyúltam az elaléló kartársnak, és a 
szégyentő l égve, lesütött szemmel elvonszoltam megsem-
misülésünk színhelyérő l. 

(Most itt ki kellene fejteni, hogyan érzi magát az a csa-
lád, amelynek egy tagját kivégezték; annak a falunak a la- 

kói, akiket a környezete félkegyelm űnek tart; az a nemzet, 
amelyet kollektívan felel ősnek tartanak két világháborúért; 
hogyan a zsidók, a négerek, a cigányok, a palesztinok...) 

Nemzeti gőg 

Ugyancsak idegenforgalmi újságíró koromból származó 
élmény a bolgár tengerpartól, Zlatni pjaszciról. Az idegen-
forgalmi újságírókról tudni kell, hogy er ős nemzetközi szer-
vezetük van; a vendégekért mindig verseng ő  idegenfor-
galmi vidékek alig várják, hogy ez a szervezet, a FIJET, 
náluk rendezze meg a kongresszusát. Elképeszt ő  kedvez-
ményekkel csalogatják közelükbe az újságírókat. Ilyen 
kedvezményeknek köszönhetem, hogy Portugáliában 
hatcsillagos szállodában lakosztályom volt vagy tíz napig, 
akkora fürdőszobával, hogy megelégednék, ha az Adriai-
tengeren olyan méret ű  lakásom lenne. A FIJET tehát Bul-
gáriában tartotta kongresszusát, ha jól emlékszem, hu-
szonhat államból volt ott résztvev ő . A kongresszus végén 
fogadást adott a bolgár miniszterelnök-helyettes. A FIJET 
hivatalos nyelve a francia, a jelenlev ők többsége beszélte 
is, egy részük azonban, köztük magam is, nem. A fogadás 
során úgy alakult a helyzet, hogy egy csoportba ver ődve 
külön kis, élénken vitatkozó társaság jött létre. Melléje 
sodródott a szovjet küldöttség vezet ője, egy szálfa terme-
tű , diplomata simulékonysággal rendelkez ő  elvtárs. Jól 
beszélt angolul, franciául, s őt spanyolul és németül is. Kö-
zénk állt, hogy hallja, mi az az érdekes téma — az 1968-as 
csehszlovák események?, vagy az arab-izraeli háború? —, 
amit oly hevesen vitatunk. Rövid fülelés után belátta, hogy 
kiterjedt nyelvtudása ellenére sem boldogul a társaságban. 

— Uraim, önök milyen nyelven beszélnek? 

Vasa Jakšić , a belgrádi Politika néhai főtitkára, a verseci 
születésű  européer, aki többek között még azt is meg tudta 
nekem magyarázni egy jóval korábbi beszélgetésünk al-
kalmával, hogy az ő  nevét magyarul is lehet mondani, 
mégpedig Vazulnak, sőt azt is tudta a legismertebb Vazul-
ról, hogy annak ólmot öntöttek a fülébe, tehát Jakši ć  vála-
szolt a kérdezőnek, mert hiszen ő  perfektül beszélt fran-
ciául is: 

— Természetesen magyarul. 
Azután megmagyarázta az elképedt orosznak, hogy 

miért természetes az, hogy egy ilyen nemzetközi összejö-
vetelen ennyien tudnak magyarul. 

— Mert itt vagyok én, a jugoszláviai Vajdaságból, Versec 
városából, ahol megtanultam az anyanyelvemet, a néme-
tet, a magyart, a románt és egy kicsit a csehet is. — És így 
folytatta a többiek magyartudását magyarázva. A német 
(keletnémet) küldött Dr. Herrmann Ho ffmann szintén bá-
náti születés ű , aradi, ahol valamikor magyar f őgimnáz!u-
mot végzett. A csehszlovák küldöttség egyik tagja Né-
methként írja a nevét, a bolgár idegenforgalmi újságíró-
szervezet főtitkára Heged űs, apja dunai hajós volt. Az iz-
raeli küldött, Avizier Golan Budapesten született, ott járt is-
kolába, Izraelben is csak magyarul szokott beszélgetni 
édesanyjával, aki más nyelven nem is tudott volna. Az 
amerikai küldöttséget Fodor, az idegenforgalmi útikönyvek 
kiadásáról ismert vállalkozó képezte. O tt  volt természete-
sen a magyar küldöttség is, meg ketten magyarok Jugo-
szláviából. 

Az urak és az elvtársak egyenként vagy csoportosan, be 
is mutatkoztak az elképedt orosznak. 

(Itt most ki kellene fejteni, milyen másként érzi magát 
egy orosz a nagy Szovjetunióban, mint egy üzbég vagy 
karéliai finn, s ugyanaz az orosz mennyivel másként érez-
te magát, akár Prágában vagy Pesten, mint a prágai cseh 
vagy a pesti magyar Moszkvában.) 

Ki még a miénk? 

Belgrádból utazok Kosovóra, az albán nemzetiség ű  
Vllasi és társai bűnperének a tárgyalására. Egy kosovói 
egyetemista lány didereg csupán velem a f űtetlen első  
osztályú fülkében. Szerb nemzetiség ű , gyönyörűen be-
széli anyanyelvét, s érdekes módon, nem a mindenkit ér-
deklő  tárgyalásról faggat, hanem irodalmi témával foglal-
kozunk. Dicsér, hogy ilyen szépen beszélek szerbül. (O, 
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ha ezt hallhatná Dobrivoje Nadvinski, a néhai gimnáziumi 
szerbtanárom!) Mondom neki, hogy amikor Temer!nb ő l 
bekerültem Újvidékre a magyar tannyelv ű  Főgimnáziumba 
éppen csak köszönni tudtam szerbül, de jegyet váltani a 
villamoson már nem.. Meg is buktam szerencsésen már az 
első  évben osztályismétlésre, de időközben megszerettem 
Laza Lazarev! ć , Radoje Domanović , Nušić , Bora Stanko-
vić  írásait, és miközben élvezettel olvastam őket, megta-
nultam szerbül. 

Útitársam egyszer csak mégis politikai témát vet fel: 
— Igaz, hogy Mihajlo Kertes nem tud magyarul? 
Kertes a jelenkor legmagasabb posztján ül ő  jugoszláviai 

magyar egyénisége, a szerb államf ő : Slobodan Miloševi ć  
egyik helyettese. Egyetlen egyszer találkoztam vele, akkor 
még palánka! forradalmár volt. Meg is írtam élményemet, 
de a Magyar Szóban csak csonkán jelent meg a riport. A 
szerkesztőm azzal az indokkal húzta ki bel ő le a Kertészre 
ugyancsak kompromittáló részt, hogy ő  úgy értesült, ala-
nyomat hamarosan magas tisztségre emelik majd, nem jó, 
ha mindjárt azzal kezdjük a szerepeltetését, hogy lejárat-
juk. Megírtam, hogy beszélgettem Kertésszel, de magya-
rul képtelen volt kifejteni mondanivalóját, szerbül társalog-
tunk, csupán egy-két magyar szót sz őtt a beszédébe, in-
kább a jelenlevő  többieknek és nekem mutatva, hogy hát 
azért tud ő . Ezt mondom el itt a vonaton ennek a kosovói 
szerb lánynak. 

— Bože moj! Kakva sramota cd izroda. (Te jó isten! Az 
elfajzás micsoda szégyene.) 

(Itt most ki kellene fejteni, hány igazán m űvelt magyar 
nemzetiség ű  politikusunk volt ebben a Jugoszláviában, 
vagy a közelmúltban. S melyiküknek mi lett a sorsa. Emlé-
kezetbő l sorolom: Deák Leót és Nagy Ivánt háborús bQnei-
kért kivégezték. Sót! Pált, a Nép h ősét és Kelemen Má-
tyást, az államfő i testület magyar tagját saját elvtársaik 
buktatták meg, s ők magukkal rántották az akkori magyar 
vezetőgárda egész hadát. Keck Zsigmond, a Magyar Szó 
alapító főszerkesztője megjárta Goll otokot, Nagy József 
volt szövetségi mez őgazdasági miniszter autóbalesetben 
meghalt. Nagy Ferenc tárca nélküli szövetségi miniszter 
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hák László, miután a kisebbségek helyzetéb ő l doktorált, 
megbukott, Major Nándor, aki két ízben is volt Vajdaság el-
nöke, belebukott a Szerbiával vívott politikai csatározásba, 
s bukása után lobbantották csupán a szemére, milyen 
munkatársakat választott maga köré a jelent ős kisebbségi 
intézményekbe alvezérekül. Ó állt Sziveri likvidálásának 
hátterében is.) 

Hőseink, példaképeink 

Kik voltak nekünk, jugoszláviai magyaroknak a mi ju-
goszláv-magyar h őseink? Csak a munkásmozgalmi sze-
mélyek jöhettek számításba. Herceg János az egyetlen, 
aki egykor politikus is, párttag is, vezető  is volt — s még 
köztünk van, igaz többször volt már félretéve, még a Ma-
gyar Szóból is kitiltva. De hol vannak a többiek? Gyárosok, 
papok, feltalálók, alapítványtevők... A sikeres vállalkozók, 
akik meggazdagodtak, mintagazdaságot vezettek vagy 
gyárat alapítottak, hiszen az ilyenféle embereket mind mos-
tanáig a sajátjuk közül a jugoszláviai szerbek, horvátok, 
szlovénekés a többiek sem igen tarthatták számon, kivéve 
néhány egészen kimagaslót, amilyen Tesla, Pupin. 

Ki emlékszik a Zombori Szemzőkre, a Gyöngysziget éden-
teremtő  Rohancijára, Csóka és környéke dédererjére, Ki-
kinda elmagyarosodott német cserépgyárosára, a nagy-
becskereki Leitz Sz. Pál nyomdászra, az ottai Oldal István 
fotóm űvészre, Hallender Károly cukorgyárosra? Az újvidé-
ki Ferenczy Péter alapítványtev ő  hentesmesterre, aki 6000 
forintot adományozott az itteni latin gimnáziumnak. (Az új-
vidéki Kalapis Zoltán ka гtársam felkutatta ugyan sokuk 
múltját, de könyveibő l nem kerültek a köztudatba.) A törté-
nelmi személyekkel hasonló a helyzet. A Karadordevi ćek-
rő l és Obrenovićokról még csak lehet tanulni az iskolában, 
valamit azt még Szent Száváról is, de jót tanulni az Ár-
pádháziakról, Szent István említésekor nem megjegyezni 
a hódítási szándékot, amivel rabigába döntötte a környez ő  
népeket? Nemrégen Futakról írt a Magyar Szóban egy kol-
léganő  és említést tett bizonyos Andrija Hodikról. Sosem 
hallott Hadik András hadvezérrő l, jóllehet talán látta is a 

szobrát Budán a Mátyás templom közelében. Ki tudja az 
Újvidéki Telep katolikus magyar gyerekei közül, hogy az it-
teni templomot Árpádházi Szent Erzsébetrő l nevezték el? 
S ha tudja, ki tudja közülük, hogy az ki volt? Nem az ateis-
ta szellemben nevelt gyerekekre gondolok, amikor ezt kér-
dezem, hanem azokra, akik járnak hittanórára, akik bér-
málkoztak is. Mert ki merte ezt tanítani? Vagy nem volt ta-
lán főbenjáró bűn megmagyarázni ezt a nebulóknak? S ezt 
leírni talán ma is b űn. 

Történelmi h őseink szinte nincsenek is. Az egész or-
szág magyarlakta vidékein kötelez ően van egy Petőfi Sán-
dor utca, egy Dózsa György utca, egy Kossuth Lajos, de 
ez már ritkábban, mert ő  gyanúsabb. Egészen elvétve ta-
lálni (Kishegyesen) II. Rákóczy Ferenczet, (Muzslán) Ma-
gyar Kommünt, (Temerinben) Damjanichot és Perczel 
Mórt, de az újvidéki Telep lakói közül sokan nem tudják, 
hogy az Adijeva az Ady Endre utca. Az egész országban 
mindössze két olyan köztéri szobor jut eszembe, amely ki-
mondottan magyar vonatkozású: Ittabén a templom el őtt 
áll egy Kossuth szobor, (mellén szabályosan átl őve) és 
Kopácson, szintén a templom közelében van egy els ő  vi-
lágháborús emlékm ű . (Nemrég egy részeg megrongálta.). 
Rajta a helybeli elesettek névsorával, s csodák csodájára, 
az emlékm űvön a magyar szent koronával. Jellemz ő-e, 
hogy mindkettő  református faluban áll? Tudok ugyan két 
Szent István szoborról is: de az egyik a zombori nagytemp-
lom oromzatán, a másik pedig a versecinek az elején. Ez 
utóbbinak párja volt egy Gellért szobor, de jó tíz-tizenöt év-
vel ezelőtt ismeretlen tettesek ledöntötték, s úgy tudom 
azóta sem lett a helyére állítva. Pedig hát Gellé гt csupán 
szentnek volt magyar, egyébként német. Van Könyves 
Kálmán is a zágrábi katedrálison. Szent László? Ő  alapít-
tatta Zágrábban az els ő  székesegyházat. Nevét nálunk a 
szlavóniai Szentlászló (Laslovo) falu őrzi. Trogirban van 
egy Mátyás király fej, mert innen származott a visegrádi 
és a budai Mátyás palota egyik szobrásza, loanes Dalma-
ta, horvát nevén Ivan Duknovi ć , akit az olaszok Giovanni 
da Trau-nak neveznek, vagyis magyarra fordítva Trogiri 
Ivánnak. S a többi magyar történelmi személy? Bakócz 
Tamás, akibő l majdnem pápa lett a törökvész idején, meg 
Hunyadi János, és az iloki (újlak) várban elhantolt katona-
toborzója és szónoka: Kapisztrán Szent János. Vagy talán 
nem miattuk éreztük, hogy ez a föld a miénk is? És hol van 
az a történelmi tudat, ami e vidékhez nem, csak a történel-
mi Magyarországhoz köt? 

Néhány évvel ezel őtt a 15 éves fiammal Budapesten 
szilvesztereztünk. Éjfélkor, amikor tisztelettel mindenki fel-
állt és a magyar nemzeti himnuszt hallgatta, neki ez olyan 
furcsa volt, hogy hangosan elnevette magát; szégyenem-
re. A szerémségi volt magyar faluból, Nikinciból származó 
Volár Veronka, az újvidéki Telep m űvelődési egyesület 
énekese kórusával Magyarországon vendégszerepelt 
nemrégen és ott hallotta el őször a magyar himnuszt. Nem 
is tudta, mi az. Zentán meg kiátkoztunk egy tanárn őt, mert 
magyarországi vendégszerepl ők műsorába beengedte a 
Himnuszt és a Szózatot. 

Ki tudja azt a mai középiskolát végzett magyar diákok 
közül, hogy mindössze néhány száz évvel ezel őtt Dél-
Amerikában Nowa Hungarya néven került egy vidéki az 
éppen készülő  térképre? Ilyesmit Magyarországon sem 
tanítottak, sem a környez ő  államokban. S ha néhány évvel 
ezelőtt nálunk valaki meg merte írni, hogy volt egy világ-
hírű  magyar tudós, aki elment ősmagyart keresni Ázsiába, 
s útközben elkészítette a tibeti-angol szótárt, s akinek a 
sírján magyar nyelv ű  emléktábla is áll egy Széchenyi idé-
zettel, arra okvetlenül rásütötték e tájon a magyarkodás 
bélyegét. 

Nos hát mindezt és sok más hasonlót tudva feltehetjük a 
kérdést, hogy honnan lenne bennünk nemzeti öntudat? 
Nem azt tanultuk és tanuljuk még most is, hogy aki ma-
gyar, az fasiszta vagy legalábbis soviniszta? S ezentúl az 
lesz a vétkünk, amibő l nem tudtunk előnyt csiholni: Ma-
gyarország volt a világ második kommunista állama. Hiába 
verette agyon magát a régi Jugoszlávia csend őreivel meg-
annyi péterrévei, temerini, s más magyar falu öntudatos 
kommunistája is más nemzetiség ű  elvtársaival együtt, ró-
luk elvétve ha elneveztek egy-egy utcát a kommunista re-
zsimben, mert gyanúsabb volt a kisebbség, ha mártír is, 



Oromhegyes nevét még mindig nem illik leirni ~ mert vala-
melyik vezetőnk egyszer azt találta mondani, hogy azt 
Horthy fasisztái találták ki Trešnjevac magyarosítására, s 
nem akadt még, aki el ővette volna a századel ő  táján ké-
szült térképet, vagy a múlt századból valót, vagy még ré-
gebbit, egy részletest, s azon megtalálhatta volna Orom-
hegyest. Ott , ahol ma csak Trešnjevacot lehet írni és mon-
dani. De Újvidéket még most sem ír a székváros, és Zentát 
is csak azóta, hogy a karintiai szlovén és horvát feliratok 
számonkérése után az osztrák tévé Vajdaságba küldte 
forgatócsoportját és itt csak Sentát, Suboticát, Novi Sadot 
talált. 

Nem találni némi összefüggést a jugoszláviai magyarok 
vészes fogyatkozása és történelmi tudathiánya között? 
Csupán a saját családomról tudom, hogy kilenc tesvér kö-
zülkét nővér él Ausztráliában, talán még most is ideiglene-
sen külföldön tartózkodónak mondva őket, holott az unoka 
már az ottani Szent Erzsébet egyesületbe is csak az öreg-
anyjuk kedvéért jár, de magyarul már a fiak is nehezen 
beszélnek, holott egyikük majdnem teljes általánost vég-
zett Temerinben és pesti születés ű  a felesége; s a kilenc 
testvér közül él egy Münchenben is, egynek a férje meg 
még nem döntötte el, hogy a nyugdíját Hamburgba vagy 
Temerinbe kérje-e. Azét mentek el, mert kisebbségben 
éltek itt? Nyilván azért is. De vajon Pesten nem éppen 
olyan szégyen volt Szent Istvánt emlegetni, mint bárhol 
másutt? Vagy miért kellett csupán Istvánt csinálni a Nagy-
körútnak abból a részéb ő l? S miért kellett Alkotmánynapot 
meg miegymást a Szent István ünnepéb ő l? Mindez talán 
nem járult hozzá a nemzeti tudat irtásához, bomlasztásá- 
hoz? 

És mindez talán nem hozható összefüggésbe az olyan 
gyakori öngyilkosságokkal, amivel évtizedek óta veretjük 
magunkat a magyarok istene által? S a más kisebbségiek 
a saját istenükével e vidéken. Hát mit ő l legyen kedve élni, 
magyarként élni akár itt, akár Magyarországon, vagy pláne 
Romániában a magyaroknak? A régi Magyarországról 
nem a kisebbségek kivándorlását buzdították-e legjobban 
az akkori uralkodó nemzet vezet ői? Azt hiszem higgadt 
megfontoltsággal és tudományos érvekkel alátamasztva is 
meg lehet állapítani, hogy ez a század a világ magyarságá-
nak a romlása volt. (Verjed csak úristen!) Amiért per-
sze nem szabad másokat hibáztatni, vagy legalábbis nem 
elsősorban másokat. A magyarországi történelmi esemé-
nyeket sem lehetett Magyarországon objektíven leírni —
néhaéppen nálunk objektívebben —, mindig csak proszov-
jetelfogultsággal és a régebbi nemzetiségi sérelmekért oly 
nagyon neheztelő  környező  népek érzékenysége miatt e 
népek tö гténelmében a magyarok mindig az elnyomókkal 
voltak azonosítva, és alig akadt pátfogónk, aki helyére 
tudta tenni a dolgokat e hetven év alatt. S még kevesebb, 
aki átlátta volna, hogy az els ő  világháború utáni id őben ta-
pasztalt román, szlovák, szerb, horvát vagy orosz elnyo-
más nem sújtotta kevésbé a köztük él ő  magyar kisebbsé-
get, mint a szentistváni Magyarország nemzetiségi politi-
kája a múlt század végén vagy századunk elején a romá-
nokat, szerbeket, horvátokat, ruszinokat, szlovákokat. 

(Itt most ki kellene fejteni, hogy a közelmúltban sem iga-
zi érdemek szerint osztogatták a „h ős" titulát, hanem eb-
ben is volt nemzetiségi politika.) 

Merre hát tovább? 

Ez az út nem járható, s nem csak az európai magyar-
ság számára nem; Románia esete bizonyítja a legjobban, 
hogy mennyire nem. Ahol a nemzetiségieket a legjobban 
elnyomták, ott az elnyomó nemzet is a legjobban el volt. 
Ugyanakkor Svájc büszkélkedhet azzal, hogy•Gosztonyi 
Péter náluk hozta létre a világ egyik legnagyobb magyar 
vonatkozású okmánygy űjteményét, ahol nyilván megtalál-
ható az Új Symposion is, meg a volt bukaresti El ő re is, és 
hozzáférhető , nem úgy, mint a budapesti Széchényi Könyv-
tár gyűjteményében volt az ilyesmire nagyon vigyázók ural-
kodása idején. (Zárolt anyag!) 

Az útlevél 

A pacséri református templom tornyába egy útlevelet 
építtetett be a presbitérium a torony megújításakor. Ha mi  

most bemegyünk Európába, akkor csakugyan csodálkoz-
hat majd az a majdani újjáépítő , aki rátalál az útlevélre, 
hogy hát a huszadik század végén nem lehetett, csak kü-
lön engedéllyel eljutni Ungvárról Temesvárra, vagy pláne 
Bázelba. S ha bemegyünk Európába, az ígéret Földjére, 
akkor átlátjuk majd, hogy mekkora szamárság olyasmin vi-
tatkozni, hogy ami a szlovénoknak Celovec, az az osztrá-
koknak Klagenfu rt , s a mi a szerbeknek a balkáni felszaba-
dító háború volt, az a macedónoknak nem csak dinasztia-
csere, hanem hódítócsere is egyben. De akkor nem ez 
lesz a legfontosabb, hanem csak a legtermészetesebb. A 
fontos csupán az lehet, hogy ki mennyire dolgozik tisztes-
ségesen. Mert nem azért vagyunk mi most sem szegé-
nyek, mert valaki elveszi tő lünk, amink van, hanem mert 
nincsen már mit elvenni. S nincsen kedvünk dolgozni. 
Nincsen, mert nem érdemes. Azt tanultuk meg a fél évszá-
zad alatt, hogy ahol van, onnan el lehet és el kell venni. S 
mivel a nemzetiségire hamarabb rá lehetett sütni a b űnös 
bélyegét, legelőször tő le. Előbb a gyárosoktól, a birtoko-
soktól, a keresked őktő l, azután az iparosoktól, a parasz-
toktól, az ügyvédektő l, az orvosoktól. Azután a gazdagabb 
vidékektő l. Mindig attól és onnan, akinek és ahol van. Ha a 
hatalmam megengedi. S volt, akinek megengedte és meg-
engedi. 

Több, mint fél évszázadon keresztül azon röhögött a 
nyugati világ, hogy a munkások uralmának vezérállamá-
ban, a Szovjetunióban útlevél kell ahhoz, hogy Kijevbő l 
Kamcsatkára utazzon a munkás, ugyanakkor pedig a ka-
liforniai gépkocsivezető i jogosítvánnyal elmehetett Alasz-
kára, ha a kedve úgy tartotta: akár Kanada keresztülszelé-
sével. 

Kell nekünk, jugoszláviai kisebbségeknek, persze, hogy 
kell saját szervezetünk, országos; ha másért nem, akkor 
hát azért, hogy hallassuk a hangunkat a parlamentben, 
akár az európaiban is. Kell hogy eszközül szolgáljon az is-
kolarendszerünk kiharcolásában. De sem az országos 
szervezet, sem az iskolahálózat, sem a m űvelődési egye-
sület nem öncélú, hanem mindez csupán eszköz a fenn-
maradásunkhoz. 

Életkedv kell. 
Szaporodási kedv. 
A küzdenivágyás kedve. 
Amíg a kupuszinai és a jázovai helyi közösség nem tud-

ja önállóan intézni a kupuszinai és a jázovai lakosság 
ügyeit, amíg nem tud eljárni abban, hogy a kupuszinaiak 
szabadon alakítsanak egy olyan érdekvédelmi szövetke-
zetet, amely azt acélt szolgálja, hogy az ott kitermelt hagy-
mát, retket, káposztát, paprikát, minél gyorsabban és mi-
nél olcsóbban eljuttassák a zágrábi, a szarajevói meg a 
ljubljanai piacra, amíg a jázovai helyi közösség nem intéz-
heti a dohánytermelők érdekeinek megfelelően a szövet-
kezete munkáját, amíg nem rendezheti a falu határában 
levő  legelők ügyét úgy, hogy a juhtenyésztők érdemesnek 
tartsák a birkatúrót és birkatarhót el őállítani, és azt gyor-
san eljuttatni nemcsak a csókai piacra, ahol sok a túró és a 
tarhó, hanem segít a juhászoknak elvinni, ha kell Belgrád-
ba, hogy ott konkuráljanak vele a szerbiai juhászoknak, de 
nem csak Belgrádba, hanem Aradra, Temesvárra, Sze-
gedre —vagy mint egykor is tették —, akár Bécsbe és Mün-
chenbe is, meg Athénba is talán, addig mi nem beszélhe-
tünk önrendelkezésrő l, hiába van Magyar Demokrata Kö-
zösség, mert igazi érdekvédelem csak általános demokrá-
cia közepette képzelhető  el. 

A két háború közötti békeid őben szinte az egész világot 
behálózta a német nép érdekvédelmi szervezete. Nem túl 
sok vizet zavartak például a londoni angolok között, mert a 
mégolyan gazdag Recih kincstárával sem győzték volna 
úgy pénzelni az angliai németek egyesületét, hogy a támo-
gatottak anyagilag az angolok fölé emelkedjenek. Ám a 
bácskai, a bánáti vagy a lengyelországi németek jórészt a 
támogatásnak köszönhet ően megirigyelt szervezetet hoz-
tak létre. Nekik futotta egyenruhára és csizmára akkor, 
amikor az ottani román, lengyel vagy magyar kisebbség 
alig tudott összehozi egy zenekarhoz néhány trombitát 
vagy nagydobot, s a nemzeti összejövetelt a jelenlev ő k 

egy részi mezítláb vagy legjobb esetben bocskorban állta 
végig. Azt akarom mondani, hogy nem olyan szervezetre 
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van szükségünk, amely majd a többi nemzet fölé tudja 
emelni a magyarokat itt Jugoszláviában, f ő leg ha a föle-
melkedés külső  támogatásnak lenne köszönhető , hanem 
olyanra, amely segít versenyképessé tenni bennünket. 
Amely segít kiharcolni, hogy Jázova legyen önálló község, 
s hajónak tartja, kössön baráti egyezményt Sztrumicával, 
mert ott  is vannak juhtenyésztők, de ha köt, ezt a helybe-
liek döntsék el, s ne Csókáról, Újvidékrő l, vagy éppenség-
gel Belgrádból parancsolják rájuk a barátságot; s ha akar-
nak köthessenek ugyanígy aromán határ csücskében fek-
vő  Óbédával, a magyarországi Szabolcs megyei Mária-
póccsal csakúgy, mint ahogyan az Ószerbiának számító 
Kosovo ősi szerb lakosai kereshetik a kapcsolatot a Csar-
nojevics vezetésével onnan Szentendrére szarmazott 
szerbek már erősen elmagyarosodott ivadékaival. 

(Itt most ki kellene fejtenem, mennyi el őnnyel járna a 
magyar kisebbség számára, ha az anyaország a világszín-
padon tekintélyes szerepet, vagy ne adj' isten, nagyhatal-
mi szerepet játszana). 

Az én szlovákom 

Kaptam nemrégen egy levelet Petr őcrő l, az Újvidék mel-
letti szlovák faluból. Egy Palenkaš nev ű  parasztember írta, 
a Magyar Szó Közös Iróasztalunk cím ű  rovatába. Arra kért, 
hogy levelét neve említése nélkül közöljük. Érvei közül el-
sőnek említette, hogy hát mit szólnának a Magyar Szó ol-
vasói,.hogy egy szlovák ember fordul hozzájuk. Én meg 
azzal érveltem, hogy hiszen hát éppen ez benne a jó: ő , a 
szlovák, aki Palenkašnak írja a nevét, s neve nyilvánva-
lóan magyar eredet ű  (Pálinkás), társakat keres magának a 
magyarok között, s ebben én segíthetek neki, akinek neve 
kétségtelenül szlovák eredet ű , de magyarnak vallom ma-
gamat, s ki sem tudtam kutatni már, hogy melyik Matuska 
volt az el ődök kőzöl az első , aki már ezt vallotta. Könnyen 
meggyőztem. 

Bármennyire naivul és romantikusan hangzik is, mi nem 
járhatunk teljesen külön utat, hanem csak együtt menetel-
hetünk a környezetünkbe tartozókkal. Közéjük értem els ő -
sorban a vajdaságiakat, a köztársaságiakat, az országbé-
lieket, a szomszédos országok lakóit, az európaiakat, és a 
világ minden lakóját. S ha ebben a nagy menetelésben —
versenyben — egyik vagy másik nemzet el őre tör vagy le-
marad — mint mi magyarok mostanság —, az természetes. 
Látott már ez a világ feljönni az ismeretlenb ő l macedóno-
kat, perzsákat, inkákat, portugálokat, egyiptomiakat, ango-
lokat, németeket, mongolokat, franciákat, s őt: majd ezer 
éwel ezelőtt magyarokat is. Akkora volt a hatalmuk, hogy 
országukban sosem ment le a Nap. S látott elt űnni kazáro-
kat, bukni rómaiakat, törököket, németeket... S lehet, 
most vagyunk szemtanúi a Szovjetunió széthullásának, 
apáink látták az Osztrák—Magyar-Monarchiáét. 

Na de most rólunk van szó. Hogyan hát tovább? 
(Itt most ki kellene fejteni, hogy az európai integrálódás 

folyamata majd lelassulhat, esetleg le is áll, netalán visz-
szafordul. Ezt a mostani kedvez ő  széljárást ki kellene 
használni, mert az is lehet, itt születik egy új nagyhatalom: 
Európa. Itt most tulajdonképpen ismétlem a téma kapcsán 
feltett kérdést: Hogyan tovább? Ha már beszélhetünk róla, 
akkor majd meg is találjuk a választ, csak legyen hozzá 
elegendő  idő , amit szabadságban töltünk, s amíg a választ 
keressük.) 

Hogyan tovább? 
A népek szabad versenyének útján! 
Tisztában vagyok vele, hogy egy ilyen meghatározással 

nem mondok semmit, de ez minden, amit ilyen kérdésre 
nyugodt lelkiismerettel válaszolhatok. Ebben benne van 
igazságtalan történelmi határmegvonások igazságtétele, 
benne az erősebbek és életképesebbek felfutásának lehe-
tősége, s a gyengék elbukásáé. De benne lehet a gyengék 
támogatása is, mert az erős is tudhatja, hogy igazi ereje 
nem abban van, ha a gyengét maga alá gy ű ri, hanem ha 
magához emeli. 

Ugye keresztényi ez a felfogás? 
Na és? 
Mi sem tenne boldogabbá, mint ha szívéhez közelálló-

nakérezné muzulmán, budhista, izraelita, teista és ateista. 
Gins una sumus.  

raffai judit 

VAN-E TOVÁBB? 
Hegyek és költők... hólepte bércek be 

furcsa is ez a tenyémyi élet: alföldi ember 
nem tör magasra. 

Picinyke bölcsőgondolat vagyunk mi, gü-
gyögni tudunk csupán, és szeretni csak 
ágyunkat, kályhánkat és magunkat. 

(Gál László: Hegy és költő) 

Az Új Symposion 1989/9. számában közzétett fölhívás 
indított arra, hogy írásba foglaljam gondolataimat (gondo-
latainkat) arról a kérdésr ő l, mely már évek óta bennem, 
bennünk van, csak ez idáig nem juthattunk szóhoz nyilvá-
nosan. Anyanyelvünkrő l s annak problémáiról, helyzetér ő l, 
hozzá való viszonyunkról szólnék nem csak saját gondola-
taimmal. 

Az anyanyelv problematikája bonyolult és nagyon id ő -
szerű  napjainkban, mikor is fölértékel ődött a nemzeti ho-
vatartozás kérdése (sajnos sokan e szerint — nemzeti mi-
voltuk szerint ítélik /ítéljük/ meg az embereket). Induljunk 
ki abból, hogy az anyanyelv a legkedvesebb nyelv min-
denki számára (szomorú lenne, ha nem így lenne). „Miért 
is »anyanyelv« az anyanyelv" —teszi föl a kérdést L ő rincze 
Lajos, s válaszol rá: „mert az anyánktól tanultuk." Az anya-
nyelv édes is, mert kedves, értékes,szeretett kincs. „Az a 
nyelv, amelyen el őször szóltunk, amelynek segítségével a 
kis- és nagyvilág titkait megismertük, amely súlyos, ko-
moly gondolataink pontos kifejez ője, érzelmeink érzékeny 
tolmácsolója: amelyet évezredek munkája alakított, s el ő -
deink h űsége védett, ő rzött a viharos századokban. " 1  Ek-
kora kincset ápolni, óvni kell, mert kik ezt nem teszik, ön-
magukat tagadják meg. Az anyanyelv „megfoghatatlan 
dolog, felejthetetlen élmények sora és a gyermekkor'  2 ; 

„az anyanyelv fogalmát nem lehet közelebbr ő l megfogal-
mazni, ez aszó önmagáért beszél; a nyelv, amelyen el ő -
ször szólalunk meg "3 ; „bepólyáztak az anyanyelv védel-
mező  melegébe, ápolgatták iránta való szeretetemet'  4 ; ez 
mind, s még ennél sokkal több. Bár az „anyanyelv" nem 
mindig az anyánk nyelve, az Élelmező  szótár így fogal-
maz: „Az a nyelv, amelyet az ember legjobban és legszí-
vesebben beszél, s rendszerint az, amelyet gyermekkorá-
ban, főként anyjától tanult." Tehát mindett ő l függetlenül 
az anyanyelvet becsülni kell, mert aki lemond err ő l, az le-
mond a kapcsolatteremtés alapvet ő  eszközérő l. Hiszen a 
nyelv segítségével kommunikálunk, szerzünk ismereteket. 

Kétnyelvű  közösségben már eleve másként vet ődik föl a 
kérdés. Ott általában az egyik nyelv a másik alárendeltje 
lesz — ez nem törvényszer ű , de gyakori jelenség. Az egyik 
nyelv tanulása a másik rovására történik. Az ideális az len-
ne, ha mindkét nyelvet egy szinten sajátíthatnánk el, bár 
fontos, hogy legalább az egyiket (az anyanyelvet?) nagyon 
jól tudjuk, ezzel mintegy segíthetjük a másik fejlesztését. 
Sajnos sokszor a legrosszabb variáció valósul meg: egyfaj-
ta keveréknyelvet beszélnek az emberek. Ezt a degenerált 
nyelvet beszélő  egyén egyik nyelven sem tudja tökélete-
sen kifejezni magát, így kommunikációképessége, lehet ő -
sége minimálissá lesz. 

Az anyanyelv azonban nem csak kapcsolatteremtés, 
érintkezés kérdése, több annál. „Anyanyelvi hovatarto-
záshoz nemzeti tudat is járul, vagyis kellene, hogy 
járuljon. "5  Hát igen, itt vágjunk a közepébe a fölvetett prob-
lémának: az identitástudat konkrétuma, helyzete nálunk. 
Már megkongattuk a vészharangokat, lehet, hogy kés őn, 
nem állíthatjuk meg a vajdasági magyarság végzetes fo-
gyatkozását. Egymást követik a megbeszélések, ülések, 
hanyatt-homlok igyekszünk menteni azt, amit még lehet. 
Bár hallgatva a tömegtájékoztatási eszközök nyelvbotlásait, 
az utca emberének keveréknyelvét; amikor még nekünk is 
fejtörést okoz néha egy-egy szó, kifejezés fordítása, akkor 
mire számítunk (számíthatunk)? Mibe bízunk? 

Elhitették velünk évtizedeken át, hogy nem fontos nyel-
vünk, ezáltal nemzeti hovátartozásunk is megkérd őjelező -
dött. „Ott, ahol a kisebbségek szellemi életükkel nem ké-
pesek a tudományt, a m űvészetet a közösség alkotó képes-
ségét, intelligenciáját nemzetiségi létük szolgálatába állíta-
ni, szükségképpen számolni kell a kisebbség öntudatában 



(mentalitásában) és magatartásában bekövetkez ő  kedve-
zőtlen változásokkal. "6  Tehát, ha nincs olyan közösség, 
melynek van megtartó ereje, akkor könnyebben bekövet-
kezik a széthullás. A mi környékünkre vidékünkre nagyon 
is ráillik a fönti megállapítás. Hiszen jó hatvan éve már 
Szenteleky Kornél is megállapította, hogy zsíros a bácskai 
föld, s mégis bármiféle mag nehezen fogan meg benne. 
Hát még, ha nincs irányító, mozgató er ő . „Ezen a tájon (az 
egész közép-európai régiót élve most a táj alatt) az iro-
dalom volt mindig a nemzeti tudat gondozója és letétmé-
nyese. Ők segítették a nehéz id őkben »álmodni valamit», 
amiért érdemes élni, maradni, vállalni. A mondottakat ne-
héz volna a mi íróinkra, költő inkre vonatkoztatni, irodal-
munk távol akarja tartani magát a politikától, olyannyira, 
hogy a nemzeti sorskérdések is hidegen hagyják. "? Ek-
képpen a hosszú évek sora elegend ő  volt ahhoz, hogy az 
esetlegesen még meglév ő  összetartó erő  is végérvénye-
sen eltűnjék, s helyette maradjon a „struccpolitika": in-
kább nem politizálok, mert abból csak bajom származhat. 
Ám itt nem is annyira politikáról van szó, hanem alapvet ő  
emberi jogról: az anyanyelv használatáról és ápolásáról. 
Mert mint ahogy nehezen fogadtatható el valakivel az, hogy 
jobban szeresse embertársát, mint önmagát; ugyanígy 
áll ez a nyelvhasználat kérdésében is. A fölszín alatt,há-
borgó probléma zavarossá tette a nemzetiségi hovatarto-
zás kérdését is. Identitászavart, kisebbrend űségi érzést, 
szorongást eredményezett az a mély hallgatás. Mert meg-
felelő  körülmények nélkül a „közösség —a nemzeti kultúra 
csonkasága, a nemzeti identitást ápoló, védelmez ő  szer-
vezetei és intézményi feltételek hiányossága miatt — nem 
képes korszerű  etnikai tudat kialakítására és fenntartásá-
ra."8  Amikor a kisebbségek jogainak biztosítása csak pa-
pír szerinti, akkor méginkább indokolt a befelé fordulás. A 
kialakuló bűntudat okozói tehát nagyon is valós körülmé-
nyek — a nemzeti tudat és nyelv ápolásának lehetetlensé-
ge vezetett idáig. Inkább lemondanak az emberek szül ő -
földjükrő l, mintsem hogy kiállnának jogaikért. 

„Végeredményben a »kettős kötődés«, a kettős identi-
tás" nem egy igényesebb, teljesebb emberi élet lehet ősé-
gét villantja föl elđttünk, ahogyan ennek lenni kellene, ha-
nem identitászavart és önismereti bizonytalanságot ered-
ményez. "9  Ennek megnyilvánulásait tapasztalhattuk a 
nemrég megszervezett és lebonyolított aláírásgy űjtési ak-
ció alkalmával. A szorongás és félelem, részben közöm-
bösség kórképét rajzolhatnánk föl a látottak alapján. Vol-
tak olyanok, akik egyáltalán nem akarták aláírni az ívet, bár 
egyetértenek a követelésekkel, nehogy felel ősségre von-
ják őket. Néhányan aláírták, de cím nélkül, hátha számon 
kérik rajtuk e tettüket. S a félelem újabb formája: leírható-e 
Szabadka, vagy csak Subotica szerepelhet írásban!? Bi-
zonyára megvannak az indokaik azoknak, akik nem, vagy 
csak részben álltak az ügy mellé (azt hiszem, f őként a már 
említett bizonytalanság okozta kételyeiket: szabad-e kiáll- 
niuk saját érdekeik mellett vagy sem). 

De nem mindenki gondolkodik így. Ha pozitív alternatí-
vát nem is adhatnak, mégis, íme az alábbiakban a bizonyí-
ték, hogy —esetünkben középiskolások — mennyire tuda-
tosan vállalják hovatartozásukat, és mennyire foglalkoztat-
ja őket a kérdés. 

A kettős identitásról: „Hogyan lehetnék én magyar, ami-
kor Magyarországon soha nem éltem, őseim sem odava-
lósiak? Es hogyan lehetnék jugoszláv azzal a tudattal, 
hogy az az ország, ahol születésemt ő l fogva élek, nem 
biztosítja az iskoláztatásomat magyar nyelven? Melyiket 
tekintsem hazámnak, hol szeretnek jóbban engem? Ju-
goszláviai magyar? Nem tudom mit jelent ez. Csak a fáj-
dalmat érzem nap mint nap, amikor tanulnom kell valamit, 
amit az anyanyelvemen szeretnék, de nem lehet. Senkit 
sem kértem arra, hogy itt szülessek, hogy ilyen »kett ős 
életet éljek« —gondolom ilyenkor lázadozva. Nem látom a 
lehetőséget, amely ott bújik meg a sok keser űség mögött. 
Miért ne lehetne a szerbhorvát nyelvet úgy tanulni, hogy 
segítségével anyanyelvünket is fejlesszük?" 

A nyelv igenis sokat jelent számunkra! „Az ember akkor 
értékeli igazán a dolgokat, amikor akadályba ütközik a 
megvalósításuk. A nyáron, amikor Németországban vol-
tam, jóleső  érzés volt, mikor magyarul beszélhettem vala-
kivel. Valahogy magányosnak éreztem magam idegen-
ben, ahol anyanyelvemen senki sem értett meg. Igaz, en- 

nek leküzdésében segítségemre voltak a könyvek, ame-
lyeket magammal vittem. Mellettük valahogy otthon érez-
tem magam. Ez az egy hónap alatt rájöttem, hogy nem 
tudnék örökre elszakadni a magyar nyelvt ő l. Nem értem 
azokat az embereket, akik végleg elhagyták szül őföldjüket 
és elmentek idegenbe, új világba. Nekük nem hiányzik az 
anyanyelvük?" 

S a felhalmozódott keser űségek is megszólalnak: „Né-
ha úgy érzem, bár nagyon szeretem az anyanyelvem, 
hogy mi, kik e nyelvet beszéljük, itt semmire sem megyünk 
a másik nyelv tudása nélkül. Ha bemegyek egy üzletbe, az 
eladók nem akarnak megszólalni magyarul, még akkor 
sem, ha tudnak. A középiskolában azok, akik magyarul 
akarnak továbbtanulni, akkor nem olyan szakra iratkoz-
nak, ahová szeretnének, hanem olyan szakra, ahol erre 
lehetőségük van. Ha pedig ragaszkodik saját elképzelésé-
hez, akkor nem anyanyelvén hallgatja az el őadást." Vagy 
egy másik: „Sok bírálat ért már miatta. Sokaknak sérti a 
fülét, ha magyarul beszélnek körülötte. Nem tudják, illetve 
nem akarják megérteni, mit jelent az anyanyelvem szá-
momra. Míg magyar nyelven tanulhattam, nekem sem t űnt 
föl különösebben, mit is jelent az anyanyelvem nekem. 
Most viszont, hogy más környezetbe kerültem, hirtelen 
mintha rádöbbentem volna az igazi értékére... Ha tévét 
néztem, rádiót hallgattam, újságot olvastam, az f őleg a 
magyar nyelv rovására más nyelven történt. Talán bele is 
fásultam, nemigen tettem semmit ellene. De most már 
kezd föltörni bennem a sokéves keser űség. Ha vissza-
emlékszem, hányszor hallgattattak el, azzal, hogy ha nem 
érti mindenki, ne beszélj magyarul... Most már keresem a 
magyar könyveket, tévém űsorokat, élvezem, ha magyarul 
szólhatok. Nem nacionalista nézet ez: a más ajkúak ellen 
nincs semmi kifogásom, s őt azt tartom: minél több nyelvet 
tud az ember, annál gazdagabb. Ám az anyanyelv értéke 
hihetetlenül megnőtt." 

Szavaikból kicseng az anyanyelv szeretet, bár arra, hogy 
mennyit jelent nekünk, csak akkor döbbentek rá, mikor ki-
szakadtak saját közösségükb ő l — kényszerítő  körülmény 
hatására. 

Természetesen az ominózus új oktatási törvényt sem 
nézik (s nézzük) jó szemmel: „A nyelvtanulás föltételeivel 
nem vagyok megelégedve. Ehhez nagyban hozzájárultak 
az iskolareformok, amelyek úgyszólván minden tíz évben 
váltogatták egymást. Az anyanyelv föltételeinek romlásá-
hoz hozzásegített az újonnan elfogadott oktatási törvény 
is. Ez kötelezővé teszi a magyar diákok számára, hogy az 
anyanyelvükön kívül a szerbhorvát nyelvet is tanulják az 
általános iskola első  osztályától. Szerintem ekkor a követ-
kező  jelenség fog bekövetkezni: mivel a szerb diák nem 
tanul kötelezően magyarul, így az ő  órarendjében való-
színű leg heti öt órával kevesebb lesz. A magyar gyerek így 
jobban meg lesz terhelve. Bolond az a szül ő , aki az ilyen 
helyzetet elt ű ri. Amíg a másik gyerek nyugodtan játszik, 
addig az ő  csemetéje az iskolában csücsül. És itt a megol-
dás: a magyar szülő  is rögtön szerb osztályba fogja íratni a 
gyerekét, hogy ő  is ugyanannyit játszhasson. De még így 
sem lesz egyenrangú helyzetben a szerbbel. Ő  sokkal ne-
hezebben érti majd meg a tananyagot, és így otthon többet 
kell majd üldögélnie, hogy bepótolja a hiányokat." Oszin-
tén reméljük, hogy nem ez fog bekövetkezni. Bár, hogy mi-
ben bízunk?  ‚re:  „Ami a legfontosabb: észrevenni és nem 
tű rni, hanem föllázadni, harcolni a keser űségek megédesí-
téséért. Ne érezze senki tehernek azt, hogy ma-
gyarnak született! Mindig büszkén és bátran használja 
anyanyelvét, lehető leg a konkolytól megszitálva!" 

Az anyanyelv (s minden, ami hozzátartozik) lehet édes 
is, de sokszor nagyon keserű  is —valljuk azt hiszem mind-
annyian. Hogy van-e kiút e fogyatkozásból, nem tudom. 
Csak annyit tehetek, tehetünk, hogy kiállunk ügyünk érde-
kében, bűntudat nélkül vállaljuk identitásunkat, mert „m i 
magyarul vagyunk emberek" (hiszen e nyel-
ven tudunk legtöbbet tenni a társadalomért, annak fejl ődé-
séért, mert ezen a nyelven tudjuk leginkább kifejezni azt, 
ami bennünk van)! 

JEGYZETEK 

І  Lőrincze Lajos: Emberközpontú nyelvmGvelés. 
2-5 Lőrincze Lajos: Vélemények az anyanyelvr ő l, középiskolásoktól 
s-s Hódi Sándor: Táj és lélek. 
Az éggéb idézetek a középiskolások véleménynyilvánításai. 
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A MAGYAR®RSZÁG I 
DÉLSZLÁVOKROL 
ÉS A KÉSZÜLŐ  
KISEBBSÉGVÉDELMI 
TÖRVÉNYRŐL 

A Baltikumtól az Égei-tengerig terjed ő  
térségben a legkülönböz őbb okoknál fogva 
(külső  hódítások, soknemzeitség ű  birodal-
mak, telepítések-migráció, megkésett gaz-
dasági-társadalmi fejl ődés) évszázadok óta 
különböznek az etnikai és az államhatárok. 
Az 1919-ben Párizsban meghúzott (és 
1944-45-ben visszaállított) államhatár a 
délszlávok egy részét is elszakította anya-
nemzeteitő l. Ők is beletartoznak a közég-
és délkelet-európai térség mintegy 20 mil-
liós kisebbségi népességébe. E kisebbsé-
gek helyzetét a többségi és anyanemzeteik-
hez való viszonyát az is befolyásolja, hogy a 
második világháborút lezáró békeszerződé-
sek —az 1955-ös osztrák államszerz ődéstő l 
eltekintve nem tartalmaznak kisebbségvé-
delmi elöírásokat, s az ENSZ-nek sincs ki-
sebbségvédelmi apparátusa, mint el ődjé-
nek, a Népszövetségnek, bármennyire is 
hatástalannak bizonyult az. 

A magyarországi délszlávok jellemzői: 
1980-ban a 84 ezer nem magyar anyanyely-
bő l 27 ezren vallották magukat horvátnak, 
szerbnek, iii. szlovénnek. A népszámlálást 
követő  KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 
felmérés (tanácsi min ősítés), valamint Ko-
csis Károly etnogeográfus vizsgálatai azt 
mutatják, hogy származás, szokások, csa-
ládi nyelvhasználat alapján a délszláv  

„nemzetiségi oktatási és kulturális igény ű  
népesség" 42-50 ezerre tehet ő .' A dél-
szláv szövetség (Demokratski savez Južnih 
Slavena u Madarskoj) becslése szerint szá-
muk megközelíti a 100 ezret. Abban egye-
tértés van, hogy 90 százalékuk horvát (bu-
nyevác, sokác, bosnyák, ráchorvát), 5-5 
százalékuk szlovén, ill. szerb. Katolikus val-
lásúak, erős egyházi befolyással —hitélettel; 
a pravoszláv szerbek sokkal inkább szeku-
larizáltak. 

A szlovének őshonosoknak tekinthetők 
(első  említésük a XII. sz . végén), míg a 
szerbek és horvátok ősei a török el ő l mene-
külve telepedtek meg Magyarországon a 
XV.—XVII. században. 11 megyében mint-
egy 90 kisebb-nagyobb településen élnek 
(a dél- és nyugat-dunántúli határvidéken, 
Baranya, Somogy, Zala, Vas és a történelmi 
Sopron megyében; a Dél-Alföldön: Bácska, 
a Duna mente, Csongrád, Békés — az egy-
kori Csanád és Arad — az utóbbi helyeken 
szerbek.) A magyarországi délszlávok fele 
olyan településeken lakik, ahol ők alkotják a 
többséget. Ez is egyik oka megmaradásuk-
nak, a másik, hogy ők rendelkeznek, a leg-
erősebb nemzetiségi tudattal. Jelentős szá-
mú öntudatos, szerb értelmiségi rétegük 
van, mely arányát messze meghaladóan 
képviseltette magát a szövetség vezetésé-
ben. A szerbek tudatos különállását biztosí-
totta —1690-tő l — saját egyházi szervezetük 
és iskoláik; mai szóhasználattal kollektív jo-
gokat, kulturális autonómiát élveztek, míg a 
horvátoknak és szlovéneknek e században 
már alig voltak anyanyelvi iskoláik, így tanult 
embereik magyarokká váltak. (Pável Ágos-
ton a kevés kivétel egyike.) Kétnyelv űségük 
az iskolázottak esetében háromnyelv ű -
séget jelent, mert megőrzött, általában ar-
chaikus, a mai horvát és szlovén irodalmi és  

köznyelvtő l sokban különböző  helyi nyely-
járásuk (pl. a Dalmáciából származó csa-
és a szlovénhez közel  611 6  kaj-horvát) és 
a magyar mellett szinte idegen nyelvként 
tanulják és beszélik az irodalmi nyelvet. Az 
egyház — mint térségünkben általában — a 
hívek helyi dialektusában végzi szolgálatait. 
A Nyugat-Dunántúlon ez speciális nyely-
használati, s — legalábbis az utóbbi idökig —
politikai-ideológiai problémaként jelentke-
zett, mert az ún. gradiscsei horvátok túlnyo-
mó többsége Burgenlandban  61 1920-21 
óta, s körükben igen erős a katolikus egy-
ház (nemzeti) tudatfoгnáló szerepe. 1948-53 
között sok délszláv vezet őt és értelmiségit 
börtönöztek be és hurcoltak meg koholt vá-
dak alapján, többezer embert pedig kitele-
pítettek határsávba került otthonából. A 
60-as évek közepétő l viszont a jó magyar-
jugoszláv államközi viszony lehetővé teszi az 
anyanemzeteikkel való sokrét ű  és minden-
napos kapcsolatok fenntartását (kishatár-
forgalom, vállalatok, intézmények, társadal-
mi és politikai szervezetek közvetlen kap-
csolatai, testvérvárosi és területi együttm ű -
ködés) nyelvük, hagyományaik és identita-
suk megőrzését; e „másságukat" a hivatalos 
magyar nemzetiségi politika meg ő rzendő  
nemzeti kincsnek tekinti. 2  Így pl. éves átlag-
ban 60-70 magyarországi délszláv fiatal ta-
nul jugoszláviai felsőfokú intézményekben, 
él az államközi kulturális egyezményben 
biztosított lehetőségekkel. 

Problémáik: Az 1945 utáni Magyarorszá-
gon nem beszélhetünk átgondolt, szerve-
zett és erőszakos asszimiliációs politikáról. 
A Rákosi- és a korai Kádár-korszakra az in-
ternacionalizmus és automatizmus elmélete 
és annak gyakorlatban való érvényesülése 
volt a jellemző . A hatalmi elit számára ide-
gen és közömbös volt a nemzeti érzés és 
kérdés — a magyar éppúgy, mint bármely 
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más —, igya gyakorlatban csak töredékesen 
érvényesült a sokat idézett lenini pozitív 
megkülönböztetés, „eltúlzás" elve . 3  

A kisebbséglakta —általában határmenti -
- vidékek az átlagosnál kevesebb ipari-in-
frastrukturális beruházásban részesültek, s 
ez ingázásra, elvándorlásra késztette az 
ottlakókat. 

Objektíve az asszimilációt segítette el ő  a 
mezőgazdaság kollektivizálása, az extenzív 
iparfejlesztés és ezek következménye, a 
városba költözés. A nem fejlesztend đ  
(„szerepkör nélküli") kis falvakból a körze-
tesítéssel, összevonásokkal a magyar több-
ség ű  központokba vitték a tanácsot, a tsz-
(zadruga) központot, az orvosi rendel őt, az 
iskolát, magyar munkanyelvvel, és azokat 
fejlesztették. (Nem vigasz és mentség, hogy 
ez általános gyakorlattá vált térségünkben.) 
Teljes joggal kifogásolják a nemzetiségek 
képviselő i, hogy 1960-ban Magyarországon 
megszüntették a nemzetiségi anyanyelven 
történő  oktatást, és helyébe a társadalmi 
felemelkedés, a jobb érvényesülés érdeké-
ben (ez az érvelés is közös térségünk min-
den államában) a kétnyelv ű , illetve a nem-
zetiségi nyelveket oktató iskolák hálózata 
lépett 4 

A sztálini és posztsztálinista hatalmi 
struktúrában felszámolták a nemzetiségi 
szövetségek helyi szervezeteit, nem alakul-
hatott ki egy sajátosan kisebbségi érdek-
képviselet, még kevésbé egy politikai-gaz-
dasági-kulturális, oktatási és egyházi auto-
nómia. A nemzetiségi szövetségek vezet ő i 

inkább a többségi nemzet pá пállamának, 
mint saját nemzetiségük érdekeit képvisel-
ték — bár az utóbbi évtizedben határozott Ja-
vulás tapasztalható. Ez azonban már nem 
volt elég. Az országunkban folyó gazdasá-
gi-politikai átalakulás, a demokratikus válto-
zások részeként 1990 januárjában a Baja 
és Pécs környékén lakókra támaszkodva 
megalakult a Magyarországi Horvátok Szö-
vetsége, majd Budapesten a Szerb Demok-
ratikus Szövetség, valamint a horvát, szerb 
és szlovén írók szövetsége. Az új, alternatív 
szervezetek elsősorban kis létszámú értel-
miségi tömörülések, és a többi nemzetiség 
hasonló szervezeteivel együtt koordinációs 
bizottságot hoztak létre. Úgy t űnik azonban, 
hogy a magyarországi délszlávok túlnyomó 
többsége meg kíván maradni a hagyomá-
nyos szövetségi keretben, a szlovénekhez 
hasonlóan, akik emellett kulturális egyesü-
let létrehozását is tervezik. 

Közös marad az ifjúsági szervezet (Mla-
dost), a kiadványügy és természetesen a 
lapok is az egész nemzetiség, és nem egyik-
másik szervezet orgánumaként jelennek 
majd meg. 

A Minisztertanács a nemzetiségi politika 
megvalósításában részt vevő  állami szervek, 
társadalmi szervezetek tevékenységének 
összehangolása, a hazai nemzetiségek és 
más etnikumok jogszabályokban biztosított 
egyéni és kollektív jogainak érvényesítését 
szolgáló állami feladatok összehangolása, 
továbbá az ország határain kívül él ő  ma-
gyarság helyzetének figyelemmel kísérése, 
a velük való kapcsolattartás feladatainak 
meghatározása céljából —tanácsadó és vé-
leményező  testületként — 1989. április 24-
én Nemzetiségi Kollégiumot hozott létre, 
amely október 1-jétő l Nemzetiségi és Etni-
kai Kisebbségi Kollégiumként folytatja mun-
káját. A kollégium m űködését egy állandó 
titkárság segíti; munkatársai feladataikat 
országok, hazai nemzetiségek, cigányok és 

szakterületek szerinti bontásban végzik. A 
titkárság vezetője miniszterhelyettes; a kol-
légium és a titkárság felügyeletét állammi-
niszter látja el. a 

A nemzetiségi szövetségek, egyesületek 
és lapok működéséhez szükséges össze-
geket eddig az állami költségvetésbő l fe-
dezték. A Kollégium vezetőjének elképzelé-
se szerint ezt alapítmány(ok) biztosítaná(k), 
amely(ek)re a minisztertanácson, vállalato-
kon kívül külföldrő l is be lehetne fizetni. A 
pénz elosztásáról — pályázati alapon — egy 
független szakemberekbő l álló kuratórium 
döntene, amelynek nem lehetne tagja nem-
zetiségi ügyekkel foglalkozó függetlenített 
(szövetségi) tisztvisel ő . 

1989-ben kezdődött meg Magyarorszá-
gon egy új nemzetiségi törvény kidolgozá-
sa. Eddig három tanulmányterv illetve tör-
vényjavaslat készült el;e a végleges változat 
már a választások (1990 márc. 25) után 
összeülő  új országgyű lés elé kerül megvi-
tatásra és jóváhagyásra. Az Igazságügyi 
Minisztérium által kezdeményezett törvény-
javaslat ugyan nemzetiségiként indult, de 
várhatóan kisebbségvédelmiként kerül 
majd a parlament elé ez év nyarán. 

Mindhárom tervezet közös vonása, hogy 
a készülő  törvényt a legkorszer űbb hasonló 
európai (szlovén, osztrák, belga) törvények 
szellemében kívánja megalkotni és beleil-
leszteni az általános emberi, s azon felül a 
kisebbségi jogokat biztosító nemzetközi 
(ENSZ) jogrendszerbe. 

A beterjesztendő  törvényjavaslat jellemz ő  
vonásai elő reláthatólag a következ ők lesz-
nek: 

—a minden állampolgárt megillet ő  egyen-
lő  jogok és kötelességek mellett további jo-
gokat kíván biztosítani a kisebbségi helyzet-
bő l fakadó hátrányok kiegyenlítésére („po-
zitív diszkrimináció"). 

Abból a meggondolásból kiindulva, hogy 
nemzeti kisebbségeink nyelve, kultúrája és 
a magyarétól különböző  sajátos vonásai 
nemzeti kincsünk, amelynek megő rzése és 
fejlesztése nemcsak az adott nemzetiség, 
hanem a többségi magyarság és az európai 
népek közösségének — s különösen a 
szomszédos országoknak — közös érdeke; 
a törvény biztosítja: 
— a kisebbségek egyéni és kollektív jogait, 
így 
— az anyanyelv használatát szóban és írás-
ban, a hivatalos és magánérintkezésben 
egyaránt; 
— az anyanyelven való tanulást az oktatás 
minden szintjén az óvodától az egyetemig, 

s ennek feltételeit az állam köteles megte-
remteni, 
— a kisebbségek fenntarthatják és létrehoz-
hatják saját oktatási, közm űvelődési, egy-
házi és társadalmi ( јótékonysági) intézmé-
nyeiket és szervezeteiket; 
— ezek fenntartására méltányos (arányos) 
részt kell kapnia az állami és helyi költség-
vetésbő l; 
— azokon a településeken, ahol a nemzeti-
ségek számaránya meghaladja a 10, iii. a 
20 százalékot, az illető  nyelv(ek)et tudó 
tisztviselő(ke)t kell alkalmazni meghatáro-
zott időn (2-3 év) belül; 
— ezeken a helyeken két vagy többnyelvű  
hely-utca- és intézmény-név-, ill. cégtáblá-
kat kell elhelyezni, 
— biztosítani kell az anyanyelven történ ő  
anyakönyvezést (névadást) a társadalmi-
családi események, egyházi szertartások 
(keresztelő , esketés, temetés) lefolyását és 
a közérdekű  tudnivalók kihirdetését.' 
— a kisebbségeknek joguk van eredeti tele-
pülés-területük, kulturális, történelmi, épí-
tészeti emlékeik megőrzésére. Ennek érde-
kében a törvény megtiltaná — az osztrákhoz 
hasonlóan — az olyan beavatkozásokat-be-
ruházásokat, amelyek súlyosan károsítanák 
a természeti környezetet, és/vagy elván-
dorlásra kényszerítené az ottlakókat. 
— a nemzeti kisebbséghez tartozók és az 
őket képviselő  szövetségek és szervezetek 
joga, (amint az a szlovén alkotmányban is 
szerepel) hogy anyanemzeteik illetékes 
szerveivel és szervezeteivel kapcsolatokat 
építsenek ki és tartsanak fenn anyanyelvük 
megőrzése, hitéletük, oktatási és kultúrális 
tevékenységük előmozdítása érdekében. 
—a törvénynek —és ez valójában új és fontos 
jellemvonása — büntetőjogi garanciákat kell 
tartalmaznia arra az esetre, ha a kisebbségi 
jogokat megsértenék. Ez más szóval a ki-
sebbségek hatósági védelemhez való jogá-
nak törvénybe foglalását is jelenti jogaik 
megsértése miatt a kisebbségekhez tarto-
zó egyének vagy szervezeteik, közösségeik 
a helyi, területi (megyei) önkormányzathoz, 
a már működő  alkotmánybírósághoz és/vagy 
az országgyű léshez fordulhatnak beadvá-
nyaikkal, 8  ahol az állampolgári jogok betar-
tásán ő rködő  megbízott (az angolszász 
parlamenti gyakorlatból ismert ombudsman) 
a kisebbségi panaszok esetén is eljárna. 
Egyes elképzelések szerint az új ország-
gyű lésben újonnan létrehozandó (al)bizott-
ság foglalkozna a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek ügyeivel; a jelenlegi Kollégium 
kettéválna, és a hazai kisebbségekkel fog-
lalkozó önnálló testület vezetője maga is 
nemzetiségi lenne. A kisebbségek érdek-
képviseletét szabadon megalakulható szer-
vezeteik látnák el. E szervezetek egyaránt 
építkezhetnek alulról és felülrő l úgy, hogy 
Pl. a jelenleg m űködő  szövetségek kiépítik 
egyéni tagságon alapuló helyi szervezeteik 
láncolatát, amely szervezetek az 1980-as 
évek közepétő l a városi (2) és községi (helyi 
közösségi, 17) nemzetiségi bizottságok for-
májában részben már meg is alakultak, el-
sősorban Baranyában. (Ami a közbeeső  te-
rületi (megyei) szintet illeti, a megyei nem-
zetiségi bizottságok m űködése már az 
1970-es évek elején, az ún, munkabizottsá-
goké pedig a 80-as évek második felében 
megindult és sikeresnek bizonyult . 9  

A kisebbségek politikai érdekképviselete 
ilyenformán kétféleképpen: szervezeteiken 
keresztül és a területi elv alapján valósulna 
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meg, három (helyi, területi- megyei és or-
szágos) szinten. 

Az első  két szinten — az önkormányza-
tokban —viszonylag egyszerűnek látszik az 
arányos képviselet megvalósítása. Ami az 
országgyűlési képviseletet illeti, ott más 
megoldáshoz kell folyamodni, mert egyetlen 
választókerületben sincs akár csak kombi-
nált (pl. horvát— német) többség. Ezért a nagy 
pártok (MDF, SZDSZ, MSZP, Kisgazdapárt) 
többsége indít nemzetiségi jelölteket is a 
választási küzdelemben, és a nemzetiségi 
szövetségek csatlakoztak a Hazafias Nép-
front által kezdeményezett Hazafias Vá-
lasztási Koalícióhoz , amely szintén indít ki-
sebbségi jelölteket, elsбsorban a területi lis-
tákon. (A két cigány párt önálló jelölteket ál-
lít). A Kisebbségi Kollégium a behívás mel-
lett foglalt állást : eszerint a 6 nemzetiség és 
a két etnikai kisebbség , a cigányok és a zsi-
dók 1-1 képviselőjét hívnák be a parlament-
be.70  Igaz, hogy így a délszlávok 3 képvise-
lő i helyhez jutnának, de csorbát szenvedne 
az arányosság elve, mivel a szerbeknek és 
szlovéneknek éppenúgy 1-1 képviselőjük 
lenne, mint a kb. ötvenszer annyi németnek 
vagy a százszor népesebb cigányoknak. 

Bár ma egyetlen számottev ő  politikai erб  
sem osztja ezt a nézetet, e tanulmány í гбjá-
nak — Szamel Lajos jogászprofesszorhoz 
hasolóan — az a véleménye, hogy az opti-
mális megoldás a kétkamarás országgy ű lés 
formájában megvalósuló korporatív érdek-
képviseleti rendszer lenne. A parlament fel-
sőházában (szenátusában ) helyet foglalná-
nak a szakmai kamarák , felsбoktatási és tu-
dományos intézmények, valamint az egy- 

házak képvisleő i mellett a nemzeti és etni-
kai kisebbségeké is. 

Végül az autonómiáról. 
Való igaz , hogy a magyarországi nemze-

tiségek viszonylag csekély száma és szór-
ványtelepülése nem teszi lehetővé auto-
nóm terület (ek) kialakítását . Az is igaz Vi-
szont, hogy van két kisebb —éppen délszla-
vok által lakott — területi egység , ahol biz-
tosítható volná bizonyos közigazgatási, re-
gionál is-gazdásági-nyelvhasználati -oktatá-
si-kulturális -egyházi autonómia . Az egyik a 
Zala megyei Nagykanizsa és Murake гesztúr 
között fekvő  5 tisztán horvátok - lakta, s 2 ve-
gyes népesség ű  község (nyelvjárásuk a 
muraközi kaj), a másik szintén 7 faluból álló, 
ún. rábai szlovén vidék, a Szentgotthárd-
Apátistvánfalva-Felsőszölnök háromszög-
ben, 4-5 ezerlakossal. Ez a —térségünk-
ben példa nélkül álló — döntés egyoldalúan 
is meghozható, de jobb esetben viszonos-
sági alapon Jugoszláviával egyetértésben. 

Tartós — és minden érdekeltet kielégítő , 
vagy a „kiegyensúlyozott elégedetlenség" 
állapotában tartó megoldást csak a na-
gyobb gazdasági , majd politikai integrált 
egységek kialakítása hozhat , a regionális 
önkormányzatok megerđsítésével-létreho-
zásбval, az önrendelkezési jog érvényesíté-
sével a „közös európai ház "-ban, amely-
nek falai a szemdnk láttára épülnek . Tбlünk 
is függ, milyen kényelmesen élünk majd 
benne mi és utódaink.  

1980 évi népszámlálás A nemzetiségi települé-
sek adatai KSH Budapest, 1983. 
Kocsis Károly: Magyarország jelenlegi etnikai 
térszerkezetének sajátosságai. 1987 kéz-
irat). 
Arday Lajos-H lavik György : Adatok , tények a 
magyarországi nemzetiségekrő l. Bp. Kos-
suth 1988. 
Lenin összes mlvei 45. kötet, Bp. Kossuth 
1975. 357-359. o. Állami nemzetiségpolitika, 
Tabajdi Csaba miniszterhelyettes nyilatkozata, 
Heti Világgazdaság, 1990. január 20. 
Az elđbbi típusba tartozó általános- és középis-
kolákban a humán - és közismereti tárgyakat 
anyanyelven, a természttudományiakat (mate-
matika, fizika, kémia, biológia) pedig magyarul 
oktatják. Az 1986-87-es tanévben 7 szerbhor-
vát és 3 szlovén kétnyelv ű  általános-, és 2 
szerbhorvát középiskola működött; 1987-88-
ban további 7+4 úgynevezett kísérleti kétnyel-
vű  iskola indult. Esek mellett szerbhorvátot ok-
tattak 49, szlovént 2 általános iskó óban. Az 
Országos Pedagógiai Intézet kimutatása alap-
ján Arday-Hlavik i.m. 68-69. o. 
Magyar közlöny, 1989/24 
Baka Andrásé , Szamel Lajosé (ez utóbbi meg is 
jelent az MTA -akadémiai kiadásában) és Bírd 
Gáspáré, a Kisebbségi Kollégium számára. 
Második változata most íródik, egy önkormány-
zati statútumajánlással. 
A Baranya megyei tanács 1988-ban több ren-
deletet hozott, melyek a fentiek gyakorlatban 
való érvényesftését írja elő  abban a megyében, 
ahol a magyarországi németek közel 40, a 
délszlávok 25 százaléka él. 
szemel Lajos: Nemzetiségi jogok és tö гvé-
nyek. Bp. MTA Államtudományi Kutatások Prog 
ramirodája, 1989. 85.-136. o. 
Arday-Hlavik i.m. 32-35. o. 
Heti Világgazdaság, 1990. jan. 20. 
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MINDENKI FELELŐS 
AZ ARCÁÉRT 
Beszélgetés Kányádi Sándor romániai költ ővel 

Kányádi Sándor romániai költő  többször járt Ju-
goszláviában. Mikor? 

Én gyermeklapnál dolgoztam: a Napsugárnál. A Napsu-
gár és az újvidéki Jó Pajtás testvéri kapcsolatban állt. Egy 
szerkesztőcsere alkalmával is jártam Jugoszláviában. 
Ezen kívül 1973-ban voltam egy eléggé népes csoporttal, 
többek között Süt ő  Andrással és Páskándi Gézával. Ő  ak-
kor még itt lakott Kolozsváron. Újvidéken, az M-stúdióban 
tartottunk irodalmi estet. Voltunk Szabadkán, a Magyar 
Házban, voltunk a baranyai háromszögben. A Muraköz-
ben, Alsólendván még harangoztam is. O tt  egy bécsi tár-
sasággal 67-ben még egy alkalmi színdarabban is szere-
peltem a templomban. Hiányzott egy szerepl ő  és én olvas-
tam föl helyette a szerepét. 

Többször jártam Jugoszláviában. A Jó Pajtással együtt 
olvasó találkozót tartottunk Becskereken. Hogy kell mon-
dani, Zrenjaninban? Jártam a zombori színházban, ott egy 
nagyon kedves és jó együttes volt. Nagyon jó kapcsolatuk 
volt a sepsiszentgyörgyiekkel. Cserejátékokat szerveztek. 
Amíg mehettem, mindig jó érzéssel mentem Jugoszláviá-
ba. Régóta ismerem Giont, Tolnai Ottót. Fehér Ferenc jó 
barátom volt, Isten nyugosztalja. Ismerem Herceg János 
bácsit, nemrég Pesten voltam, ahol jugoszláviaiakkal futot-
tam össze. Tő lük érdeklődtem, hogy van János bácsi. 
Mondhatnám azt, hogy családi-nemzetiségi kapcsolatban 
voltunk a déli testvérekkel. Egy versem is van, amelynek 
ez a címe: Egy déli városban. Ugy kezd ődik, hogy Jedan 
smer... 

Ezenkívül Ottónak és Ladik Katinak dedikáltam egy ver-
set, de ezek inkább személyes dolgok. A rádióban is több-
ször szerepeltem. 

— Öntő l származik az a mondás, hogy nagy néph ős 
lehetett ez a jedan smer, mert minden utcában ki van 
írva a neve? 

Nem, én ennyire buta nem voltam. Tudtam, hogy az mit 
jelent. Abban a versben arról van szó, hogy nem szeretem 
az egyirányú közlekedést, különösen a gondolkodásban 
és a költészetben. Abban a versben arról is szó van, hogy: 
„De vissza is, de szembe is, ha falhoz lapulva, ha falhoz 
lapítva, akkor is". A mondás nem t ő lem ered. Egy másik 
ilyen származhat tő lem, mégpedig az, hogy ez az Albergo 
milyen gazdag ember, hogy ennyi háza van. Tudniillik, a 
szállodát olaszul a/bergónak hívják. Amikor először jártam 
Velencében, 1968-ban, elcsodálkoztam azon, milyen gaz-
dag ember ez az Albergo nevű  olasz úr, de hát a szállodát 
hívják így. Ez származhatott az én tudatlanságomból, de a 
jedan smer, az nem. Azt a bő rünkön éreztük, az érthet ő  
volt itt is. Nekem nincs autóm tehát én már eleve metafori-
kusan égettem az egyirányút. 

Az utóbbi években Romániában a diktatúra szorítá-
sa egyre erősebb volt, miként élték át ezt Önök? 

Úgy, mint a románok, sőt még egy kicsit keményebben. 
Minket igazán létünkben és nyelvünkben veszélyeztetett, 
amikor másfél évvel ezel őtt már a helységneveket sem le-
hetett anyanyelven írni. Akkor azt mondtuk, hogy sokáig 
nem ta rt , mert így volt ez 38-39-ben is. Azt mondtuk, hogy 
van még egy évünk vagy kettő , de ezt magunk sem gon-
doltuk komolyan. Akik látták a volt uralkodónak a vérnyo-
máspróbáját a kivégzés el őtt, s látták, hogy milyen jó kon-
dícióban, jó erőben volt, azok cáfolhatták azokat a nemzet-
közi híreszteléseket, hogy valami baja lett volna. Mi addig 
is tudtuk, hogy nincs semmi egyészségügyi probléma, és 
hogyha az ő  állapotán múlik a vég, akkor túl fog élni min-
ket. Nem azért mondom, mint hogyha a halálát kívántuk 
volna, de azért a mi halálunkat sem kívántuk. Elég nehéz 
volt ezt az egészet átélni, teljes volt a bezártság és az el-
szigeteltség. A diktatúra egészen a falvakig, a családokig 
hatolt. Ez az egész rendszer az anyókák tyúkjaira épült. 
Csak úgy kapta meg a havi fél liter vagy negyed liter olaját 
a kilencven lejes járandóságú nyugdíjas téesz-asszony, 
ha a tyúkjai alól évente beadta a 12 tojást. 

A diktatúra szorításai közül ki lehetne emelni azt, ami 
már vagy húsz éves: az új adminisztratív megoldásokkal 



nagyobb egységeket csoportosítottak községekbe. A szü-
lőfalum községközpontja Bögöz, amely színmagyar falu, 
ott tavaly ősztő l románul indult az első  elemi. Elgondolni is 
rettenetes, hogy mi lehetett volna abból, aminek az utolsó 
öt évben kezdtük érezni a fojtogató szorítását. Arról nem is 
beszélve, hogy megszűnt itt minden. Egyórás volt a Buka-
resti Rádió és Televízió tájékoztató adása. Tudjuk, hogy 
mit közöltek. A posta nem jött, a folyóiratok nem jöttek, a 
levelek nem jöttek, a levelek nem mentek. Attól féltünk, hogy 
a teljes bealbanizálódás következik, ami lényegén meg is 
történt. 

A forradalom után az els ő  fecske éppen a Délvidékrő l, 
Jugoszláviából jött. A Jó Pajatás h űségesen küldte a szá-
mait. Az volt az első  híradás a szabad postaforgalomról, 
hogy megérkezett a Jó Pajtás, a Mézeskalács, és megjött 
a Híd. Bányaiék jóvoltából én kaptam a Hidat, most úgy lá-
tom, Bori a főszerkesztő . Nekem öt-hat évfolyam komplett 
Hidam van. Azért ő rizgettem — láthatja, itt elég sz űkös a 
hely —, hogy valahol letétbe helyezzem. Hátha egyszer 
Romániában vagy Erdélyben valaki jugoszláviai magyar 
irodalommal akar foglalkozni, akkor legyen meg. Három 
éwel ezelőttig a Létünk teljes évfolyama megvan, azokat 
is félreraktam hogyha egy kutatónak szüksége lesz rá, 
megtalálhassa. Hiába próbáltam már tíz évvel ezel őtt a 
Kortárs- vagy Új Írás-kollekcióimat vidéki, székelyföldi ma-
gyartanároknak vagy iskoláknak odaajándékozni, nem 
merték vállalni, mert egy esetleges házkutatásnál bajuk 
származhatott volna belő le. 

A Székelyföldet a Magyar Televízió hatóköre nem érte el. 
Ott azt hihették, az emberek, hogy a magyar irodalom csak 
az, amit mi írunk: Utunk meg Igaz Szó. Nálunk az érettsé-
giző , ha székelyföldi vagy akár kolozsvári volt, ha nem vol-
tak olyan tanárai, nem nagyon tudhatott arról, hogy van 
Kortárs vagy Új Írás, nem is beszélve Hídról vagy Új Sym-
posionról. Amikor Jugoszláviában jártam, az új symposio-
nosok megígérték, hogy küldik a lapot. Tíz vagy húsz címet 
adtam nekik. Szőcs Gézáék nemzedéke így kezdhette el a 
neoavantgárdot. Tehát jugoszláv közvetítéssel érkezett 

38 ide a neoavantgárd, de ez is megszakadt jó három-négy 
évvel ezelőtt. Meg kell mondanom, hogy legtovább és leg-
kitartóbban éppen a jugoszláviai kiadványok járhattak. 
Úgy látszik, ezt nem cenzúrázták annyira, pedig éppen ott 
jelentek meg a legtöményebb kritikák a létez ő  szocializ-
musról, és azok bejöhettek, de Magyarországról a szelíd 
novella sem érkezhetett meg. 

Így éltük át a diktatúrát, szerintem azonban ezen már 
nem sokat kell rágódni. Az a fontos, hogyan lesz tovább. 
Sokszor mondtam már, hogy ez az els ő  nagy történelmi al-
kalom a megbékélésre, amikor ez a két nép, a román és a 
magyar, ha nem is tiszta lappal, de gyanakvás nélkül in-
dulhat, tudomásul véve azt, hogy itt nincs jobban egymás-
ra utalt nép, mint a román és a magyar. Ezt biztosan 
a jugoszláviai magyarok úgy értik, hogy nincs egymásra 
utaltabb két nép, mint a délszláv és a magyar, a csehszlo-
vákiaiak meg úgy, hogy nincs egymásra utaltabb, mint a 
szlovák és a magyar, és gondolom, hogy a Kárpátalján él ő  
testvérek meg úgy: nincs egymásra utaltabb, mint az 
ukrán és a magyar. Ezt kellene már tudatosítani. Ezenkívül 
az kellene, hogy az Európa-háznak ez a közép-kelet- eu-
rópai része egyszer már a békességnek, az egyetértésnek 
és az egymás megértésének a kertje, pitvara legyen. Na-
gyon reméljük, hogy most megvan erre az esély. Talán-
talán tő lünk is függ, habár nekem nagy reményeim nin-
csenek arra, hogy az egyszer ű  szellemi munkástól olyan 
sok függne. Sajnos itt a nagypolitika intéz, intézett és ez-
után is az fog intézni mindent, de ha szabadság van, és ha 
demokrácia van, és ha ezek az országok tényleg Európá-
hoz akarnak tartozni, akkor nincs más út. Lehetnek itt vi-
ták, lehetnek egymás elleni tüntetések, de ezek békés tün-
tetések lesznek még akkor is, ha pofozkodással fejez őd-
nek be, mert egy békés, polgári pofozkodás mégsem olyan, 
mint egy Securitatea-verés. Ha nem zárják be az embert, 
ha elmondhatja a véleményét, akkor mindenkinek a más-
sága érvényre juthat, a szerbeké is, a szlovákoké is és a 
többieké is. Ha eljön az az álmodott id ő , és a közös Euró-
pában ennek el kell jönnie, akkor a határoknak annyi je-
lentősége lesz, hogy a gyerek az iskolában földrajzórán 
megtanulja, hol kezdődik a hazája és hol ér véget. Ha rá- 

néz a térképre, akkor arra büszke legyen, hogy ott a hazá-
ja, de ennél sokkal fontosabb az, hogy az egész Európa és 
az egész világ az ő  hazája legyen. 

Értesüléseim szerint Jugoszláviában, házon belül van-
nak nagy nézetkülönbségek, de én nagyon hiszem, hogy 
azok is csak jó irányba fognak fordulni. Én albán-párti, 
szerb-párti, szlovén-párti, s őt vend-párti is vagyok. A ven-
dek a szlovénokkal, a másfél milliós szlovén nagy nemzet-
tel szemben akarják meg ő rizni a maguk kis identitását. Er-
rő l még a jugoszláviaiak sem sokat tudnak. Tehát az kelle-
ne, hogy itt együtt, békében éljünk. Az a jövend ő  záloga, 
hogy tisztességes demokrácia és tisztességes szabad-
ságjogok, valamint jó törvények lesznek, és nem egyéni 
politikai ambíciók érvényesülnek. Az egyéni ambíciók majd 
abban juthatnak kifejezésre, hogy az egyén önmagát való-
síthatja meg. Igy aztán nagyon jó közösségek jöhetnek lét-
re. 

Temesváron azt tapasztaltam, hogy az együttélés 
feltételei megvannak, de Kolozsváron már úgy érez-
tem, hogy itt nagyobb a bizalmatlanság mind a romá-
nok mind a magyarok részérő l. Mit gondol, miért van 
ez így? 

Temesvár eleve egy többnemzetiség ű  város volt. Te-
mesváron magyarok, szerbek, németek, sokácok és bol-
gárok is éltek, sőt számottevő  zsidó közösség élt ott vala-
mikor, és él még most is. Ez adta meg ennek a városnak a 
jelentőségét. Temesvár most is megmutatta a másságát 
és elsőségét. Ne felejtsük el, hogy ebben a városban ve-
zették be az utcai villany világítást a kontinensen el őször. 
Azt hiszem, hogy mindez meghatározza a város identitás-
tudatát. 

Kolozsváron a magyarokra mindig nyomás nehezedett. 
Eddig is szeparatizmussal vádoltak bennünket, most is az-
zal vádolnak. Nagyon jól mondta Gyimesi Éva, hogy a ro-
mánság, a Megmentési Front mintha tő lünk akarná meg-
menteni Romániát. Itt egy hazug huszonöt éves vagy még 
régebbi eszme vert gyökeret. Ezt úgy mondják, hogy: Un-
gurl vorArdealur, ami azt jelenti, hogy a magyarok Erdélyt 
akarják. Voltam egy naggyű lésen, ahol nyíltan azt mond-
ták, hogy ott állnak a magyarok talpig fegyverben a hatá-
ron. Ez egy nagy hazugság, nem akarják, nem normális 
ember az, aki erre gondol. De mi romániai magyarok igen-
is akarjuk Erdélyt, a románokkal együtt, a németek akar-
ják Erdélyt, és a szerbek akarják Erdélyt, hogy közös ha-
zájuk legyen —természetesen Románia keretein belül. Ko-
lozsváron azonban nehezebben megy a dolog, mert ez 
stratégiai fontosságú hely. Valamikor ugyanis Erdély fővá-
rosa volt. Ezért most azt hiszik; itt d ő l el ez a harc. Ez a 
harc nem itt dő l el, ez kis közösségekben fog eld ő lni, ha 
majd olyan törvények lesznek, hogy egy falu, egy község 
maga határozhatja meg az úgynevezett jegyzőkönyvi 
nyelvét. Ez a régi magyar nemzetiségi jogban megvolt. Ha 
ez most is meglesz, akkor ezek az ellentétek nem lesznek 
olyan élesek. Egyelőre élesek, és várhatóan még éleseb-
bek fognak lenni. De hát állunk elébe, csak félelem nélkül 
élhessünk. 

Világszerte sokat beszéltek a falurombolásról. Én 
azonban Kolozsváron láttam sok romot. 

Itt nem falurombolás, hanem városrombolás volt, amir ő l 
senki nem beszélt. Ez is egy sovén, nacionalista politikának 
volt a része. A városokban át akarták lendíteni a magyarok 
és a románok közötti arányt. Ezért meggondolás nélkül 
építették az ipart, húzták föl ezeket a rettenetes beton-
kockákat, amelyeket nem is fűtöttek. Állítólag már voltak 
olyanok is, amelyekbe fűtést se szereltek. Penész és be-
tegség melegágyai voltak. Tíz-húsz év múlva szinte ösz-
szedölnek maguktól, amit húsz évvel ezel őtt építettek. Te-
hát egy hatalmas városrombolással kezdődött ez az ál-fa-
lucivilizálás. Bukarest környékén, Snagov környéke szinte 
teljesen eltűnt a föld színérő l. Annak az volt a szerepe, 
hogy a diktátor kastélya körül tiszta legyen a terep. 

Kolozsváron az Egyetemi Könyvtár el őtt van egy kis tér, 
ott van egy elég ronda művelődési ház. Annak elfelejtet-
tek erkélyt építeni. Aztán kés őbb nagy költséggel építettek 
egy erkélyt, hogy ha majd ide jön, legyen honnan beszél-
nie, de ez a tér kicsi, és az volt a terv, hogy egészen a Ma-
gyar Színházig lebontják az épületeket, hogy egy hatalmas 
placc legyen. Ezt úgy hívják Székelyföldön, hogy taps-
placc. Háromemeletes, négyemeletes szecessziós háza- 



kat akartak elsöpörni a föld színér ő l, amelyek túlélik az 
egész új lakótelepet, ha föl nem robbantják őket. Ezek nyil-
ván most megmaradnak. Amikor kinézek az ablakon, lá-
tom, hogy sok helyütt ott áll a daru, és az épületek, félig 
fölhúzott vasalással. Ezek talán sokáig meglesznek, mint a 
diktatúra emlékei. 

Ahogy beszél, úgy érzem, hogy nem akarja kiejteni a 
diktátor nevét. Ez bels ő  ellenállás, vagy az első  lépés a 
felejtés felé? 

Én régebben sem mondtam ki a nevét se rosszallólag, 
se dicsérő leg. Most mindenki mondja, mit beszéljek róla? 
Úgyis egy nagy világtörténelmi figura, olyan, mint Herosz-
trátesz vagy Nero. Herosztrátesz arról lett híres, hogy föl-
gyújtott egy templomot, Nero meg tudjuk, hogy mirő l. Kü-
lönben én nem szívesen akasztanám egy ember nyakába 
az egészet, mert bele volt ebbe vonva egy eléggé nagy ré-
teg, és már-már egy egész nép el volt ámítva. A kígyób ű -
völő  egy egész sereg kígyót b űvölt el. Ő  csak a központi fi-
gurája volt ennek a rendszernek, de hát az apparátus m ű -
ködött, és még hosszú ideig fog m űködni. Ördögi módon 
volt ez a társadalom fölépítve. Az egyszer ű  népet a Megé-
neklünk, Románia mozgalommal ámították el. Adtak az 
éhező  falusinak szép népviseletet, vagy csináltattak vele, 
kapott egy üveg sört meg egy konzervet, majd autóval 
behozták a városba, és minden este csodálhatta a falu, 
hogy az ő  leányuk, sógoruk, apjuk, apósuk szerepel a té-
vében. Evvel bevonták a csalásba a népet. Aztán egyik a 
rendő rségnél dolgozott, a másik a Securitatea-nál, a har-
madik a hadseregnél. Ezért nem kell csodálkozni azon, 
hogy a hadsereg és a Securitatea között olyan nehezen in-
dult meg az ellentétek kiéleződése. Nem szívesen tartóz-
tatta le valaki az unokaöccsét vagy a párttitkár nagybáty-
ját. Össze volt itt az egész fonódva. Egy rohadt rendszerrő l 
lehet beszélni, amelyiknek a megtestesít ője ... ennek a ro-
hadt piramisnak a csúcsán állt maga a diktátor, akire most 
mindenféle jelzőt rámondanak. Olyan rosszul esik, hogy 
sokszor azok, akik pont a fordítottját mondták el őtte. Hát 
ezt Nicolae Ceausescunak hívták. A maga módján egy 
zseniális ördög volt. Ilyet nem nagyon írtak a világliteratú-
rában. 

Mit jelent most az Önök számára, a romániai magyar 
kultúra számára az országépítés? 

Először mindenkinek a saját kapuja el őt kell söpörnie, 
minden itt élő  nemzetnek rendbe kell tennie a saját portá-
ját, rendbe kell szedje a házát. Egy ilyen istenverés után 
rendet kell csinálni. Ha elindulunk Európa felé, jönnek a 
nagy problémák: például a reprivatizálás. Fölvet ődik a kér-
dés, hogy kell-e a parasztságnak a föld, hiszen már kiöre-
gedett. 

Az országépítés elsősorban nem a darukkal történik, ha-
nem valahol belül kell elkezdeni. Az erkölcsöt kell újraépí-
teni, mert itt teljesen le volt züllesztve minden. Sajnos ez 
alól a nemzetiségek sem kivételek. Az értékek, hogy úgy 
mondjam: elértéktelenedtek, új értékek pedig nem alakul-
tak ki. 

Egy tisztességes társadalomban, de egy tisztességes 
falusi közösségben is régebben tudtuk azt, hogyha valaki 
lopott, az nagy szégyen volt. Vagy egy tolvaj ragadvány-
név maradt rajta, vagy elbújdosott szégyenében a faluból. 
Ma is így van egy normális demokráciában. Vannak 
gengszterek, tolvajok, és van törvény meg b űnüldözés. A 
tettest elfogják, bezárják, és el van intézve. De itt mindenki 
bele volt kombinálva a hatalom számításába. Én is, amikor 
valahova kávét csúsztattam, hogy valamit elintézzenek. Itt 
előröl kell kezdeni mindent, nem tudom, valláserkölcsi ala-
pon? Tehát belülrő l, az embereket kell újraépíteni ahhoz, 
hogy itt valami változás legyen. 

Es mi ebben az írástudók felel őssége? 
Az, hogy tisztességes dolgokat írjanak, utána vagy meg-

hallgatják őket vagy nem. Régóta azt vallom, hogy a dik-
tatúra vagy egyáltalán a létez ő  szocializmus eltúlozta az 
írás jelentőségét. Egyrészt rettenetesen ellenségnek tar-
totta: félt tő le, lehallgatta, kihallgatta és be ő rölte, mert va-
lami veszélyes dolognak tartotta. Másrészt azzal, hogy 
mindenki az írásából élt meg, lealacsonyította. Normára 
kellet minden szerkesztőségben írni, teljesíteni kellet a ha-
vi normát, hogy az ember megkapja a fizetését. Mindenki-
nek megvolt az éhbére, és be kellett fognia a száját, tehát 
vagy eltúlozták az írás jelent őségét, vagy semmibe vették. 

Az írástudók felel őssége mindig megvolt, csak vagy ér-
vényesült, vagy nem, vagy figyeltek rá, vagy nem. Az írás 
jelentősége ma megoszlik, mert az emberek televíziót is 
néznek, és rádiót is hallgatnak. Nagy lesz a választék. Ebben 
mindenki maga próbálja majd befolyásolni a közönségét a 
maga képessége és a maga erkölcsi normái szerint. 
Van egy mondás, azt hiszem hogy francia mondás, hogy 
harmincéves kora után mindenki felel ős az arcáért, tehát 
az írástudó felel ős az arcáért, még harmincéves kora el őtt 
is. Aki ad valamit magára, az igyekszik úgy verni a gépét 
vagy forgatni a tollát, hogy abból a köznek is haszna le-
gyen. Vagy hogy ha éppen privát írástudó akar lenni, aki-
nek elég két vagy három ember véleménye, akkor arra is 
legyen meg a joga. 

En nem tudnék mást mondani az írástudók felel ősségé-
rő l, a magam felelősségérő l tudnék. Tisztességesen sze-
retném a további életemet leélni, és lehet ő leg tisztességes 
dolgokat kívánok írni. Most már újra kell kezdenem az 
egészet, mert amit eddig írtam, az nagyrészt elévült, króni-
kává sárgult. Annak, amit eddig csináltam, egyetlen ment-
sége van a továbbélésre, hogyha jól volt megírva. 

Ugy érzem hogy az erdélyi magyar irodalom ketté-
szakadt, mégpedig olyan éhelemben, hogy akik nem 
tudták elviselni a nyomást, azok vagy Magyarországra 
vagy Nyugatra mentek, mint például Szőcs Géza. 

Volt, aki elment, volt, aki kényszerült elmenni: többek 
között Szőcs Géza is. Gézával három nappal ezel őtt be-
széltem', nagyon boldog beszélgetés volt az a budapesti. 
Géza készül hazajönni, itt akar élni, és nagyon nagy szük-
ségünk is volna rá. En azt szeretném, és azt remélem, 
hogy nemcsak az írók, hanem akik elmentek: szakember, 
munkás vagy akárki, hazajön, ha egy kicsit stabilizálódik a 
helyzet, és lesz bátorsága visszatérni. Mégis itthon érzi 
magát igazán otthon az ember. Én minden er őmmel, azon 
leszek, hogy ha valakinek távozása miatt szemrehányást 
tesznek, akkor megvédjem. Nem tudhatom, hogy ki miért 
ment el, mindenki maga tudja a maga baját, de én azon a 
véleményen vagyok, hogy mindenkit szeretettel várunk 
haza, írástudót, nem írástudót, még a csekélyebb képes-
ség űt is, mert minden emberre szükségünk van. 

Mit kell az íróknak tenniük? Önrő l a nyugati sajtó azt 
írta, hogy belépett egy pártba. Az írók pártban tevé-
kenykedjenek, vagy pedig a m űveikben fejtsék ki a vé-
leményüket? 

Tanácsot adni nem tudok, de nem is akarok. Mindenki 
maga dönti el, mit tesz. Az pedig szamárság, amit mond-
tak. Én nem voltam eddig sem párttag, ezután sem kívá-
nok semmilyen pártnak vagy politikai tömörülésnek tagja 
lenni. Elkötelezettje az írógépemnek kívánok lenni, ame-
lyet remélhető leg most már nem kell bejelenteni. Ezt min-
denki maga dönti el. Van, aki politikus alkat, van, aki nem 
politikus alkat. Én a nehéz esztend őkben sem ítéltem el 
senkit, én azt csináltam, hogy évente 60-70 olvasótalálko-
zót tartottam gyerekeknek és feln őtteknek egyaránt. Erre 
alkalmasnak éreztem magamat, és alkalmasnak érzett rá 
a közönségem. Ezt fontos missziónak tartottam, noha 
sokszor szerettem volna abbahagyni. De soha egy rossz 
szót nem szóltam arról, aki ettő l viszolygott, és azt mondta, 
hogy az ő  dolga az, hogy írja a könyveket. Én is ezt tartom 
az ideális írói formának, vagyis azt, hogy az író írjon, az ol-
vasó meg olvasson. Ne az író keresse folyton a kapcsola-
tot az olvasóival, hanem, ha megvan a könyve, akkor ol-
vassák el ha arra érdemesnek tartják. 

Tanácsot adni senkinek nem tudok, mert magam is ta-
nácstalan vagyok, hogy vajon kellene-e tovább faluznom, 
házalnom. Nem egy jövedelmez ő  dolog volt ez, nagyon 
sokszor a zsebbe kellett nyúlni azért, hogy megtegyen az 
útiköltség. A lelki hasznon kívül nem volt nekünk más 
hasznunk. Remélem, hogyha lesz tévénk, nagyobb, b ősé-
gesebb adással, nem kell zötyögnöm a rossz útjainkon, 
hanem olykor-olykor i  ha lesz lehetőségem, elmondom a 
verseket a tévében. En azt szeretném, ha innen minél ha-
marébb elmehetnék. Most nyugdíjas vagyok. Ausztriába 
kívánkozom, ahol még magyart sem Iátok. Hátha eljuthat-
nék Ausztriába egy ösztöndíjjal, ahol nem kell közügyekkel 
foglalkoznom. Meg kellene próbálnom, mert még hogy úgy 
mondjam profi írói pályán nem mozogtam. 

Az interjú 1990. január 25-én készült Kolozsvárott. 
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KOMPLEX KÖLTŐ I KÉPEK* 

V. Pilinszky költészetének komplex költő i képeit a szaki-
rodalom emlékezetem szerint nem elemzi, legfeljebb é гtél-
mezi azokat Pilinszky világlátásáról, világképér ő l szólva. A 
komplex kép` fogalmát a magyar irodalomelméleti szak-
irodalomban Hankiss Elemér vezette be József Attila 
komplex képei című  tanulmányában", s amikor Pilinszky 
komplex képeit kísérelem meg jellemezni, kiindulópont-
ként az ő  meghatározását használom, miszerint a komp-
lex képekben „egyszerre több de legalább kát valóságsík 
van jelen, s a tudat e síkok közt feszültséget érez, illetve a 
síkok közt ide-oda vibrál." Hankiss a többszörös meta-
forákat és más stilisztikai alakzatokkal kombinált metafo-
rákat" tekinti (a kiemelések mindenütt H. E.-tő t) a komplex 
képet alkotó síkváltások hordozóinak. Meghatározását 16-
nyegében elfogadom, azzal, hogy nálánál jóval nagyobb 
szerepet tulajdonítok az általa elemzett komplex költ ői ké-
pekben háttérbe szorult „más stilisztikai alakzatoknak", 
vagyis komplex képnek tartok olyan közléssort is, melyben 
a metaforikus közlésmód nem dóminál, illetve amelyben a 
síkváltás hordozói nem a metaforák. Ha nem így tennék, 
Pilinszky komplex költő i képeit a legtöbb esetben nem tud-
nám jellemezni, illető leg nem tudnám őket komplex képek-
ként megközelíteni, jóllehet a többszörös metaforáktól illet-
ve kombinált metaforákból  6 11 6  József Attila-i komplex ké-
pektő l való különbözésük egy más, József Attila költészete 
utáni poétikai alapállásról tanúskodik. Amikor tehát a Jó-
zsef Attila komplex képeitő l nyelvi minőségeiben és meg-
szeгvezettségében igencsak különböző  komplex nyelvi 
alakulatokat is komplex képekként tárgyalom, akkor sem-
miképpen sem Hankissal folytatok latens vitát, hanem az 
általa megfogalmazott elméleti felismeréseket igyekszem 
egy új, az általa elemzett poétikától eltér ő  költő i nyelvben 
újragondolni. Nem jelenti ez azt, hogy Pilinszky költ ő i nyel-
vében, különösen úgynevezett els ő  és második költő i 
korszakában, nem találunk szép számmal többszörös me-
taforából  6116  komplex költő i képeket, melyekkel szintén 
foglalkozni kívánok, akkor is, ha a hangsúlyt azoknak a 
komplex költő i képeknek az elemzésére helyezem, me-
lyekben, mint mondtam, a metaforikus közlésmód nem do-
minál, sőt esetenként teljesen háttérbe is szorul. 
` a, Pilinszky metaforikus nyelvhasználatát jellemezve volt 
szó arról, hogy egész versek találhatók költészete els ő  
korszakában, melyek költő i nyelvét a metaforikus nyely- 

' Részlet a Költői kifeiezésformák jeléntéstani értelmezése Pilinszky János 
költészetében címé hosszabb munkából. 

használat szervezi. Érdekes módon azonban – s itt nem 
bizonyíthatóan – a metaforikus nyelvhasználatra épül ő  
verseknek nem mindegyikében találkozunk komplex költ ő i 
képekkel is, azaz olyan komplex metaforikus nyelvi kép-
ződményekkel, melyek homogenitásukkal hatnak, jutnak 
jelentéshez, mely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, 
hogy egyetlen stilisztikai alakzatként tárgyaljuk a legtöbb-
ször több elemi közlésegységb ő l s egyben több stilisztikai 
alakzatból álló költő i nyelvi struktúrát. Metaforikus komplex 
költő i képekként elemezhetőek viszont a korábban vázla-
tosan már elemzett Ószi vázlat és a Kánikula cím ű  versek 
versszaknyi egységei. 

Metaforikus komplex költői képekkel nemcsak Pilinszky 
korai köteteinek a verseiben találkozunk, hanem kései al-
kotói korszakában, a Szálkák s a Végkifejlet kötetek ver-
seiben is, ha a képalkotásnak ezt a módját a kései kötetek-
ben nem is tekinthetjük meghatározó jelleg űnek. 

Először a Harmadnapon kötet Félmúlt cím ű  versébő l 
idézek: 

Megérkezik és megmered, 
kiül a hamunéma falra; 
égyet/en óriás ütés 
a hold. Halálos csönd a magja." 

A négy verssornyi komplex költ ő i kép homogenitását az 
állítások (versmondatok) közös alanya, illetve vonatkozási 
tárgya adja, s ez a „hold". A komplex kép megélése s 
elemzése viszonylag egyszer ű , legalábbis a formális eljá-
rás, hiszen minden költő i állítást a holdra vonatkoztatva 
kell é гІelmezni, s megállapítani a metaforikusság módját 
és éпelmét. Minthogy a versmondatokat alkotó mindegyik 
állítás metaforikus, eltekintve egyetlen jelz ő i predikációtól 
(..óriás ütés"), ez állításokat kell számbavenni ahhoz, hogy 
a komplex költő i képet alkotó síkváltásokat tudatosíthassuk. 

A „megérkezik" igei-állítmányi állítás megszemélye-
sítés, ám olyan megszemélyesítés, amely választékos 
szóhasználattál a laikus emberi tapasztalatot fogalmazza 
meg: 

a „megmered" igei-állítmányi állítás szintén megsze-
mélyesítés, mely a mozdulatlan hold helyzetét, állapotát 
nevezi meg. 

A két megszemélyesítésben a felt ű nő  hold látványa Pi-
linszky költő i láttatásmódjára jellemz ő  módon dinamiku-
san, történések soraként megnevezett. Ez a dinamikusság 
fokozódik a következő  

igei-állítmányi megszemélyesítésben („kiül"), mely 
ugyanakkor a holdsütést, a hold fényét kiegyenlíti magával 
a holddal, s e kiegyenlítődést komolyan kell vennünk. 

A „hamunéma" jelző  szinesztéziaként (különböző  ér-
zékelési síkok keveredése) fogható fel leghamarabb, ille-
tő leg olyan nem lexikalizált jelző  szóösszetételnek, amely-
ben a „hamu” főnév, mint a „néma" jelző  minősítője, kon-
notációs rendszerében értelmezhető  jelentésvonatkozá-
saival van jelen, s metaforikus kifejezésként a „néma" 
jelző  jelentésének a nyomatékosítását, fokozását szolgálja. 

A „hamunéma fal" jelz ős szerkezet szintén szinesz-
téziaként értelmezhet ő , ugyanakkor paradoxális állítás-
ként is, hiszen a „fal" jelentéséb ő l következik a hangtalan-
ság. Ennek nyomatékosítása egyrészt a „fal" paradoxális 
minősítését szolgálja, másrészt, 

a „falat" metonimikusan élelmezve, minthogy egye-
dül ő  képviseli a költő i képben a „földi" világ elemeit, 

a „hamunéma" jelző  s a „hamunéma fal" jelzős szer-
kezet a világ (e részletének) éjszakai csendjét és szürke 
tompultságát is kifejezi. 

Míg az eddigi megszemélyesítések és metaforikus il-
lető leg paradoxális jelző i predikációk a világról való nyelvi 
és nem nyelvi tapasztalattal ellen őrizhetők voltak, addig a 
következő  metaforikus állítás (kifejtett metafora) olyan tény= 
állást fogalmaz meg („egyetlen óriás ütés a hold"), amely 
merőben a szubjektív költő i látásmód eredménye, illető leg 
csupán a költő i képben lehet valósághitele. A költ ő i kép ér-
telmezője csak feltételezheti, hogy az „ütés a hold" állítás 
az esti sötétséget felváltó holdvilág megvilágító erejével 
összefüggésbe hozható, ám tudatosítania kell azt is, hogy 
a metaforikus állításban kifejtett tö гténés túlmutat e ta-
pasztalaton. Ugyanakkor átgondolva az eddigi metaforikus 



állításokat, észlelhet ő  lesz, hogy az a bizonyos dinamikus-
ság, mely a hold jelenlétének a bevezet ő  bemutatásában 
eluralkodott, itt már a drámai történés színezetét nyerte, 
melyet a drámai tö гténés kifejtetlensége, tapasztalati úton 
való élelmezhetetlensége csak fokoz. 

Az utolsó versmondat két metaforikus predikációt tar-
talmaz, az egyszerűbb jelző i predikációt, mellyel a min-
dennapi nyelvhasználatban is találkozunk, híré пéke ezért 
megkopottnak lenne tekinthető , ha szövegkörnyezete a 
maga kifejtetlen drámaiságával nem erősítené fel feszült-
ség értékét. 

A jelzős szerkezet („halálos csönd") ugyanakkor 
egy kifejtett metafora részeként tudatosul. 

A kifejtett metaforában a „magja" kifejezés a hold-
hoz való összetartozásában jut jelentéshez, ám eldöntet-
len, hogy az „ütésben/ütés által kivirágzó hold” „magjá-
ról" van-e szó, vagy a „kivirágzó ütés" „magjáról". A kife-
jezést mindenképpen metaforikusan kell értenünk. 

A komplex költő i kép híré пéke a metaforikus megneve-
zések sorából következik, melyek fokozatosan távolítják el 
érzékelésüket a tapasztalati világtól, s egy homályban ha-
gyott drámai történést fogalmaznak meg, melynek feszült-
ségértékét növeli egyetemessé tágítása is a hold éjszakai 
világában. 

Másik példám a Szálkák kötet B űn és bűnhődés cím ű  
versébő l való, s némileg eltér az el őbb elemzett komplex 
költő i képtő l, egyrészt abban ;  hogy a költő i kép homogeni-
tása itt nem a költő i állítások egyetlen alanyra való vonat-
kozásából következik, másrészt, a Pilinszky költ ő i nyelvét 
jellemezve sokat emlegetett dinamikusság helyett itt egy 
statikusnak mondható felépítéssel. bemutatással állunk 
szemben. 

A pillanat villanyszék trónusán 
még ott az arc 
sziklába mártott nyakszirt 
gyönyörű  kéz — 
pórusos jelenléted. " 

A költő i kép egyetlen mondatból áll, melynek jellemz ője 
a halmozott alany, amit a felsorolás eredményez. Az elem-
zést lehetővé tevően minden felsorolást külön állításnak 
tekintek, a költő i kép eszerint négy költő i állításból tevődik 
össze, s ezek közül csak az első  kettő  tekinthető  metafori-
kus állításnak. A komplex költő i kép homogenitását egy-
részt a felsorolás nyelvtani behatároltsága (halmozott ala-
nyú mondat) eredményezi, másrészt, a halmozott alanyok 
(„arc", „nyakszirt", „kéz", „jelenléted") szemantikai 
együvétartozása, minthogy az ember, illet ő leg az emberi 
test részeiként s megnyilvánulásaként ugyanabban a je-
lentésmezőben csoportosíthatók. 

Az első  költő i állítás több metaforikus predikációból áll, 
ezek közül először 

1.'a „villanyszék trónusán" metaforikus megnevezést 
kell értelmeznünk, melyet olyan kifejtett metaforának te-
kinthetünk, melyben a metafora második eleme a megne-
vezett fogalom („villanyszék") képi behelyettesítése („tró-
nusán"). A metaforikus megnevezés feszültségértéke 
igen magas, hiszen két egymástól mer őben különböző , 
már-már ellentétes jelentés ű  fogalmat kapcsol össze. Az 
egyértelm űen negatív jelentésvonatkozású, a halálra, a 
halálos ítélet végrehajtására asszociáltató „villanyszék” 
és a királyi hatalom jelképe, a pozitív töltés ű  „trónus" kife-
jezések közé a metaforikus megnevezés egyenl őségjelet 
tételez, azonosításukat sugallja. 

Ez a magas feszültségérték ű  metaforikus megneve-
zés birtokos jelző i szerkezetet alkot a „pillanat” f őnévvel, 
a „pillanat" birtokaként, illet ő leg részeként jut jelentéshez 
a metaforikus költő i állításban, s mint ilyen a „pillanat” id ő -
fogalomnak a metaforikus minősítésére vállalkozik. Az el-
lentétes előjelű  jelentéssel bíró főnevek a „pillanat" sajá-
tos meghatározására szolgátnak mind a halálra asszociál-
tató, mind a hatalmi jelképre utaló vonatkozásaikban. Az 
idő  metaforikus minősítése egy gondolatilag összetett és 
ambivalens időfogalmat jelez, melyet a költ ő i állítás 

egy újabb metaforikus reláció jelölésével az emberi 
arccal is kapcsolatba hoz. Az „arc" a „trónuson" van, 
amely állításban a „trónuson" kifejezést csak metafora-
ként foghatjuk fel az id őfogalom egyik jellemzőjeként. Az  

idő  lesz az, amely a hatalom jelével kitüntetve ugyan, de 
végrehajtja (halálos) ítéletét az „arc" felett, mely „még 
ott" van, tehát: még van, még „arc". Talán nem tévedek, 
ha azt gondolom, hogy a költ ő i állítás egyik lehetséges ér-
telmezése az öregedés, melynek ilyen megrázóan érzék-
letes megfogalmazását mindenkori költészetünkben is 
csak elvétve találhatjuk. 

A második költő i állítás ugyancsak összetett metafori-
kus predikáctó, mégpedig a világról való nyelvi és nem 
nyelvi tapasztalattal szintén nem értelmezhet ő  metaforikus 
állítás, miszerint els őként a „mártott" múltidej ű  melléknévi 
igenevet kell átértelmeznünk ahhoz, hogy a „nyakszirt" és 
a „szikla" kifejezések között tételezett metaforikus kap-
csolat értelmezhető  legyen. Olvasatom szerint a szobor-
szerű  nyak fogalomköre húzódhat meg e metaforikus köl-
tő i állítás hátterében, amelynek kialakításában a „szikla" 
és a „szirt" rokonértelm ű  szavak is részt vállalhattak. 

A harmadik költő i állítás egy értékelést kifejez ő  jelzős 
szerkezet, 

miként a negyedik is, ez utóbbi azonban magyarázat-
ra szorul. Az első  három állítás alanya az emberi test egy-
egy része, itt viszont az emberre magára történik utalás a 
„jelenléted" kifejezés által, mely egyben szintetikusan 
visszautal a felsorolt emberi testrészekre is. Ugyanakkor 
értelmezésre szorul a jelz ős szerkezet önmagában is, hi-
szen a „jelenlét" mint olyan nem lehet „pórusos". „Póru-
sos" csak az anyag lehet, adott esetben az emberi bórfe-
lület. A jelzős szerkezetet Pilinszky költészetéb ő l érthetjük, 
a ,.pórusait látni" közelség élményére, közelség meghatá-
rozására gondolva, melyr ő l itt is szó van. 

A komplex költő i kép két leghangsúlyosabb lexikai ele-
me a „pillanat" és a „jelenléted", vagyis az els ő  és az 
utolsó szó. A „pillanat" id őegysége alatt nehezen megra-
gadható, a „pillanat" rövidsége, múlékonysága stb. jel-
lemző inél fogva veszélyeztetett, s ugyanakkor a metafori-
kus állításokban felmutatott, megvalósított jelenlét a költ ő i 
kép témájaként tudatosul, mely az egyes költ ő i állítások 
összetartozását biztosítja. 

b) Pilinszky komplex költ ő i képeinek többségét azonban 
nem a metaforikus állítások alkotják, illet ő leg azok domi-
nanciája helyett a ,költő i kijelentések' mint a Pilinszky köl-
tő i nyelvére jellemző  sajátos stílusalakzatok jutnak megha-
tározó szerephez egy-egy szorosan összefüggő , komplex 
képet alkotó költő i nyelvi alakzat létrehozásában, melyek 
esetenként metaforikus predikációkkal, hasonlattal, para-
doxális állítással, reflexióval, valamint vallomásos jelleg ű  
közléssel kombinálódnak. 

A ,költői kijelentés` stílusalakzat értelmezése Pilinszky 
költészetében külön tanulmányt igényel, itt inkább negatí-
vumaiban tudom csak körülírni. A ,költő i kijelentés` olyan 
költő i állítás, mely nem leíró jelleg ű  s nem is reflexió, azaz 
valamely tényállásnak az értelmezése, hanem tényállás 
megállapítása, valamilyen tényállás kijelölése, közlése. A 
költő i kijelentést` ugyanakkor meg kell különböztetni a val-
lomásos jelleg ű  költő i közlésektő l is, a ,költő i kijelentés` 
sohasem vallomás, hanem a világról, a létr ő l tett kijelen-
tés, mely Pilinszky szemléletmódját képviselve dramati-
zált formában jeleníti a létezés, a létjelenség, a létszituáció 
milyenségét. 

Aszerint, hogy a ,költő i kijelentések` milyen dramatizált 
formát hoznak létre, megkülönböztetek 1. komplex költ ő i 
képeket, melyekben a ,költő i kijelentések` latens illetve ki-
fejtetlen képi leirásokat alkotnak; 2. komplex költő i képe-
ket, melyek egy léthelyzet egzisztenciális vonatkozásait 
izolált költő i kijelentések` sorával dramatizálják; 3. komp-
lex költő i képeket, melyekben a ,költő i kijelentések` latens, 
illetve kifejtetlen történetet eredményeznek. 

b 1  Latens, illetve, kifejtetlen képi leírást alkotó komp-
lex költő i kép: 

A latens, illetve kifejtetlen képi leírást alkotó komplex 
költő i képek közös jellemz ője, hogy a nem leíró jelleg ű  köl-
tői kijelentések az egzisztenciális vonatkozású közlések 
közvetlen megfogalmazása helyett, illetve mellett, mint-
hogy ilyenekkel is kombinálódhatnak, valamilyen térél-
ményt, valamely látványnak az elemeit használják fel egy 
léthelyzet tényállásainak a megfogalmazására. E komplex 
költő i képek eltérhetnek egymástól abban, ahogyan vala-
milyen térélmény elemei, illetve a látvánnyá összeálló ele- 
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mik jelentéshez jutnak. Ez történhet személytelen közlé-
sek formájában, melyekben a látvány elemeinek a puszta 
felsorolása dominál, s történhet összefügg ő  állítások for-
májában, melyek a személyes léthelyzet jelölését látvány 
meghatározó elemekkel kombinálják. 

A személytelen közlésekb ől fölépülő  latens, illetve kifej-
tetlen képi leírásra a Végkifejlett kötet Ki és kit? cím ű  ver-
sébő l idézek egy komplex költő i képet: 

Léptek a tűben a sötétben 
áztán egy székláb  és egy ágy 
a törvénytelen ragyogásban. 

Akár égy kivilágított 
vesztőhely, leszorított tarkó 	 . 
oly szép és idegen a látvány." 

Az idézett komplex költ ő i kép jellemzője, hogy a költő i 
kijelentések lazán kapcsolódnak egymáshoz, s min ősíté-
sük helyett a költő i kijelentések mintegy leltárszer űen 
számbaveszik, felsorolják azokat az elemeket, melyek 
részt kérnek a látványban, illetve amelyek a látvány jelen-
téses elemeiként tudatosulnak. Az elemek kijelölése me-
rőben szubjektív, a költő i kijelentések nem igazodnak 
semmilyen külső  tapasztalati rendszerhez, nem leíró jel-
legűek, inkább a montázsoló eljárásra emlékeztetnek, 
amennyiben a költői képet a tapasztalati valósággal is 
szembesíteni akarjuk. A mer őben önkényesen kiváloga-
tott/megnevezett elemek mégis egy kép elemeiként tuda-
tosulnak, mégpedig egy hierarchikusan megszervezett 
kép elemeiként, melyben az els ő  versszak, illetve vers-
mondat felsorolásait a második versszak, illetve versmon-
dat felsorolásai s egyben képi elemei értelmezik. 

Hankiss meghatározására gondolva el kell döntenünk, 
hogy a komplex költő i képet elemezve hány valóságsíkot 
jelölünk ki. Hankiss gondolkodásmódját követve, azt hi-
szem, a két versszak, illetve versmondat közötti síkváltást 
kellene egyedül tudatosítanunk, én viszont úgy gondolom, 
hogy Pilinszky ,költő i kijelentésekbő l` fölépülő  komplex 

42 költő i képeiben síkváltásnak tarthatunk minden olyan költ ő i 
kijelentést, amely az előzőhöz képest új jelentésmezőhöz 
tartozó kifejezést, illetve kifejezés-egységet tartalmaz. Tu-
datában vagyok annak, hogy megfogalmazásom mind iro-
dalomelméleti (retorikai), mind (szöveg)nyelvészeti szem-
pontból pontatlannak és hiányosnak min ősül. Ahhoz, hogy 
valamennyire is pontosíthassam megállapításom, el őször 
is azt kell eldönteni, milyen/mekkora nyelvi-nyelvtani egy-
séget tekinthetünk integrális költő i kijelentésnek. Talán 
nem kell külön érvelni amellett, hogy egy tagmondat már 
integrális költő i kijelentés lehet, különösképp vonatkozik 
ez Pilinszky elliptikus szerkesztésű , mellérendelő  össze-
tett mondataiban a tagmondatviszonyokra. 

Az idézett komplex költő i képet én két szintes hierarchi-
kus kompozíciónak látom, melyben az els ő  szintet az első  
versmondat két (elliptikus) tagmondata s a közöttük kiala-
kuló nem nyelvtani, hanem jelentésbeli kapcsolat alkotja, s 
a síkváltást az egymás közelségébe hozott, ám egymással 
össze nem függ ő  költő i állítások váltják ki. Amikor a két ki-
jelentés között tudatunk kapcsolatot teremt, akkor lénye-
gében arról van szó, hogy érzékeli és elfogadja, miszerint 
a költői kijelentések tartalmazta ténymegállapítások egy_ 
merőben önkényes, szubjektív látásmódot igazolva ugyan, 
de egy összefügg ő  látvány elemei lehetnek, ahol a látvány 
s a látvány elemeinek a kifejtetlensége a szelektáló és re-
duktív költő i látásmódból tudatosan következik. A költ ő i 
képnek erre az els ő  szintjére épül rá újabb síkváltásként a 
második versmondat hasonlítása a maga két költő i kijelen-
tésével, melyek egyrészt olyan új képi elemeket emelnek 
be ténymegállapításként, amelyek jelentésvonatkozásaik-
ban teljesen eltérnek az első  versmondat költő i kijelenté-
seinek a ténymegállapításaitól („léptek", „egy székláb", 
„egy ágy” vs „vesztőhely",.,,leszorított tarkó"), másrészt, 
a költő i kijelentések összefüggésrendjének az é пelmezé-
sét és értékelését adják („oly szép és idegen a látvány"). 

A komplex költő i kép befogadásakor csak kérdezhetjük, 
miért épp ezek az elemek lettek a látvány alkotóelemei, 
mint ahogy semmilyen valóságtapasztalat nem segít ben-
nünket a hasonlatban a hasonlított (els ő  versmondat) és a 
hasonló (második versmondat els ő  tagmondata) közös tu- 

lajdonságjigyet hordozó tertium comparationis-ának a fel-
derítésében sem. A hierarchikusan megszervezett költ ő i 
nyelvi kompozícióban a látvány nemcsak merőben önké-
nyes és szubjektív, hanem a tapasztalati valósággal való 
viszonylatában szervetlen is; ami egybetartja a látvány 
elemeit, s ami a hasonlítást értelmezhet ővé teszi, csupán 
annyi, hogy a kép minden eleme az emberi világ része, 
közvetlenül és közvetve visszautal az emberre. A látvány 
szervetlensége olvasatomban a kép nyitottságát valósítja 
meg, s az emberi létnek a költő i szemléletet hordozó egye-
temes determinista felfogását hitelesíti: az emberi lét bár-
mely alkotóelemét ragadjuk ki, „töménytelen ragyogásá-
ban", a „vesztőhely", a halál szituációját idézi meg. 

A latens, illetve kifejtetlen képi leírást alkotó komplex 
költő i képek másik alakváltozatában a kifejtetlen és sze-
mélytelen költő i kijelentések felsorolása helyett a látvány 
meghatározó elemek a személyes léthelyzetet jelöl ő  kije-
lentésekkel kombinálódnak, akár egymást követ ő , egy-
mással összefüggő  kijelentésekben, akár egyetlen költ ő i 
kijelentésben is. E költő i képekre jellemző  a magasabb fo-
kú szervezettség. Ha az el őbb elemzett költđ i kép — az 
elemzés végső  tanulsága szerint — nyitottságával hatott, 
úgy ezek a komplex költő i képek hermetikus zártságukkal. 

Példaként a Harmadnapon kötet egy négysorosát, A 
tengerpartra cím ű  versét idézem: 

A tengerpartra kifekszik a tenger, 
a világ végén pihen a szerelmem, 
mint távoli nap vakít a szívem 
árnyéka vagyunk valamennyién. 

A négysoros vers egyetlen négy tagmondatból álló ösz-
szetett mondat, minden tagmondata verssorhatárt jelöl. A 
versmondat minden tagmondatát integrális költ ő i kijelen-
tésnek tekintem, melyek egymáshoz látszólag lazán kap-
csolódnak (mellérendeléssel), ám amelyek egy fokozato-
san felépülő  gondolatsor hierarchikus nyelvi kompozíciójá-
nak a megvalósítói. Négy integrális költ ő i kijelentésnek te-
kintve a négy tagmondatot azt is állítom, hogy a négy költ ő i 
kijelentés összefüggését értelmezve a befogadói tudat négy 
síkváltást is érzékel. A síkváltás alatt immár egyélelm űen 
nem a metaforikus folyamatok megértésekor bekövetkez ő  
síkváltásokra kell gondolnunk (megnevezett fogalom vs 
metaforikus behelyettesítés), hanem arra a tudati er őfeszí-
tésre, amellyel, miként az el őbb elemzett komplex költő i 
képben is, a jelentésükben széthúzó irányvétel ű  költő i ki-
jelentéseket egyrészt behatároljuk, másrészt, összefüggé-
süket érzékeljük. 

A négy költő i kijelentés közötti összetartozást a befoga-
dás első  szintjén az biztosítja, hogy az egyes költő i kije-
lentésekben megfogalmazott állítások egy kifejtetlen lát-
vány részeiként tudatosulnak. A költ ő i kijelentéseknek 
nem célja a látvány körülhatárolása, még kevésbé a leírás, 
ám a költő i kijelentések egyes elemei s az elemek össze-
függése egy közös jelentésmez őben óhatatlanul felidéz-
nek egy mozaikszerű  természeti képet: „tengerpart", 
„nap” és „árnyék" — benne a pihen ő  emberre, illetve az 
emberi érzelemre tö гténö utalással. Emellett Pilinszky 
költői kijelentéseire, ha nem is kizárólag érvénnyel, de 
általában jellemző  az, hogy azok olyan ténymegállapítá-
sok, amelyek a tárgyias megfigyelés eredményének a re-
dukcióiként hatnak, megfigyeléseket rögzít ő  kijelentések-
ként tehát, még akkor is, ha merőben a szubjektív képze-
let/tudat eredményei. Ebb ő l következően egy igen sajátos 
hatásukról, pontosabb megnevezés híján, redukált vizuali-
tásukról kell beszélni. Már a látomásokat elemezve volt 
szó arról, hogy Pilinszky nem törekszik az érzékletességre 
és a vizualitásra. Ez igaz költői kijelentéseire vonatkoztat-
va is, ám minthogy itt a redukált látvány megfogalmazáso-
kat nem szövi át a reflexió, a ténymegállapítás a képzelet-
tel való kiegészítést igényli a befogadótól, aki, miközben 
megérti a költő i kijelentést, „látja" is azt a tényállást amit a 
költő i kijelentés jelöl. Nem véletlenül, s nem a befogadás-
ban történhető  „fellazításról" van szó eközben, hanem tu-
datos költő i forgalmazásmódról, mely egy-egy kifejezés-
sel, legtöbbször megszemélyesítéssel kényszeríti is a be-
fogadót, hogy élelmizze az adott költ ő i kijelentést. 

Az elemzett komplex költđ i kép első  költő i kijelentésé-
ben a „tengerpart" és a „tenger" látványa jelenik meg, 



mégpedig a tengert pillanatnyi mozgásában felidézve („ki-
fekszik"), a „tengerpart” és a „tenger" találkozása. A 
második költő i kijelentésben a „világ végén" szintagma 
látszólag lerombolja ezt a vizualitást, illetve megállítja a ki-
bontakozó látvány egyértelm űségét, hiszen a megidézett 
„szerelmem", szó szerint értve a költő i kijelentést, nem a 
„tengerparton" „pihen", hanem valamely eldöntetlen, tá-
voli, már-már elérhetetlen helyen. Ha azonban a tenger-
partra vonatkozó első  költői kijelentésre gondolunk, a 
tengerpart elemi meghatározatlanságára, fenáll a lehet ő -
ség, hogy a „világ végén" kifejezést e meghatározatlan 
„tengerpartra" vetítve, annak min ősítéseként olvassuk. 
Erre ösztönözhet bennünket a rokonértelm ű  igék („kifek-
szik”, „pihen") használata is. A hely-meghatározás végs ő  
eldönthetetlensége ugyanakkor a költő i kijelentésnek mé-
lyebb értelmét igazolja, er ősíti. A két költő i kijelentést két 
párhuzamos állításként is olvashatjuk, melyek egymással 
hasonlítható, de közvetlenül össze nem illő  léthelyzetet, 
létminőséget jelölnek: a partra elér ő  hullámok s a valahol 
messze nyugvó/megnyugvó szerelemérzés pillanatnyi 
nyugalmi állapotát, hiszen a „pihen a szerelmem" állítás 
egyszerre jelentheti a szeretett személyt s a költ ő i énnek a 
szerelemérzését, mely céltalanul létezik, nem töltheti be 
szerepét a költő i én létében, magatartásában. Így é гtel-
mezve a második költő i kijelentést, a kibontakozó látvány 
helyett a felmutatott kép és a személyes közlés összefo-
nódottságát érzékeljük, amikor is a személyes közlés el-
dönthetetlenül ugyan, de mégis része a látványnak, s nem 
a látványt követ ő , általa kiváltott szubjektív reflexió vagy 
vallomás. 

A harmadik költő i kijelentésben a látványt kiegészít ő  és 
a személyes közlés még közelebb kerülnek egymáshoz, 
egyetlen állítást alkotnak. A „távoli nap vakít" és a „vakít a 
szívem" közlések egyetlen költő i kijelentésbe szervezésé-
vel (hasonlat + megszemélyesítés) a meghatározatlan 
„tengerpart", a szólásérték ű  beláthatatlan messzeséget 
jelentő  „világ vége" fölött világító, „vakító nap" s a célta-
lanságával megbékülő  szerelemérzés („szerelmem", 
„szívem") alkot egymással képi-gondolati egységet. Ter-
mészetesen, lehetséges a költ ő i kijelentések hierarchikus 
rendjének egy olyan olvasata is, amely szerint a „szerel-
mem" kifejezés egy másik, a szeretett személyt jelöli, ami-
kor is a „napként vakító szív" a költ ő i én és a szeretett sze-
mélynek a hatalmas távolság ellenére való találkozását, 
egye§ülését fogalmazza meg. Ha így értelmezzük a máso-
dik és a harmadik költő i kijelentést, akkor az els ő  költő i,ki-
jelentésben a „tengerpart” és a „tenger" találkozására 
helyeződik a hangsúly,-s a két léthelyzet hasonlíthatóságát 
ez, vagyis a találkozás mozzanata irányítja. Az utolsó köl-
tő i állításban a hasonló (képi elemek) és a hasonlított (sze-
mélyes közlések) közti összetartozás még szorosabb, 
egyetlen kifejezésbe összpontosul: „árnyéka vagyunk". 
Sem a szerelemérzésnek, sem a szívnek nem lehet árnyé-
ka, egyedül a nap vethet árnyékot. Szó szerint értelmezve 
a kijelentést egyértelm űen meg nem nevezhető , milyen ár-
nyékra gondolhatunk itt, akkor is, ha a költ ő i képben jelen 
van az árnyékot teremthet ő  nap. A metaforikus kifejezés 
(„árnyéka") tehát nem önkényesen került a költ ő i kijelen-
tésbe. A nyelvtani megszerkesztettségre figyelve az „ár-
nyék" metafora közvetlenül a szívhez, a „napként vakító 
szívhez” tartozik, mégpedig ahhoz a szívhez, mely 
egyesszám első  személyű  s birtokos raggal ellátott, tehát 
a beszélő  énre utal, az utolsó költői kijelentésben viszont 
mi „valamennyien", tehát a beszél ő  én is, ennek a „szív-
nek" az „árnyéka" vagyunk. A metafora élelmezését ne-
hezíti, hogy az árnyék kifejezéshez egymásnak ellentmon-
dó figuratív jelentések társulnak a képes szóhasználatban. 
Jelentheti „valaminek védelmez ő  közelségét", de „valami 
rossznak fenyegető  veszélyét illetve nyomasztó utóható- 
sót is", s ugyanakkor jelenthet „árnyat" vagyis szellemet 
(MÉKSz). Nem célom eldönteni, mely jelentés irányába 
haladva kell, lehet értelmeznünk a metaforát, mégpedig 
azért nem, mert a komplex költ ő i kép mint egész igényli az 
eldöntetlenséget, hiszen mi „valamennyien" a h űs ár-
nyékban lehetünk, beemelve valamennyiünket a látvány-
ba, „megpihenhetünk" annak nyugalmat árasztó hatá гІa-
lanságában. 

A komplex költő i kép hermetizmusát említettem. A her 
met ~zmus tökéletes zártságot, hozzáférhetetlenséget je-
lent, s ezt a zápságot az ugyan többféleképpen é гtelmez-
hető , ám az értelmezések egymást kiegészítő  költő i képé-
ben a látványnak és a gondolatiságnak a tömbszer ű  egy-
sége, kristályszerkezete valósítja meg. Pilinszky igen sok 
versében találkozunk szimbolikus gondolkodásmóddal, 
ebben a versében azonbna nem a szimbolikus gondolko-
dásmód valósítja meg a kép és a gondolat egységét. ha-
nem a költő i kijelentések zárt kapcsolódásrendje. 

bZ  Izolált költő i kijelentésekbő l fölépülő  komplex 
költő i kép: 

Amikor az izolált költő i kijelentések alkotta költ ő i nyelvi 
kompozíciót is ,képnek` nevezem, akkora ,költő i kép` bizo-
nyos fokú átértelmezésrő l van szó, melyre szerintem a 
modern költészetek nyelvérő l gondolkodva óhatatlanul 
szükség van. A ,költő i kép` szakkifejezés jelentésében fel-
tételezi a képet mint látványt. Pilinszky költ ő i nyelvére a 
látványnak nemcsak a metaforikus nyelvhasználat útján 
tö гténő  átalakítása a jellemz ő , hanem, láttuk, a személyes 
közlések szolgálatába állítva a képi elemeket, kibontako-
zásának akadályozása is. A leírásról, mint elégtelenr ő l, il-
letve mint érdektelenrő l lemondó; illetve azt elutasító költ ő i 
nyelvhasználatban azonban a látvány kibontakozásának 
az akadályozása történhet úgy is, hogy a költ ő i kijelenté-
sek egymással a látvány szintjén össze nem függ ő  képi 
elemeket tartalmaznak, melyek, személyes közlésekkel 
kombinálva, egy nehezen megközelíthető  egységes és 
záp gondolati képet alkotnak. Olyan gondolati képet, amely 
a sajátos, redukált vizualitású költő i kijelentések hierarchi-
kus rendszerében jön létre. 

Számos példát idézhetnék az így fölépített komplex köl-
tő i képre, ehelyett Pilinszky híres Négysoros-át választot-
tam a Harmadnapon kötetbő l, mely a maga tökéletessé-
gében kiélezett formában veti fel az izolált költ ő i kijelenté-
sek vers-, illetve képalkotó szerepét. 

Alvó szegek a jéghideg homokban, 
Plakátmagányban ázó éjjelek. 
Égve hagytad a folyosón a villanyt. 
Ma ontják véremet. 

A vers három versmondatból áll, melyek közül az els őt 
két elliptikus tagmondatból álló, mellérendel ő  összetett 
mondatnak tekintem. A mondathatár, illetve a tagmondat-
határ mindig verssorhatás is jelent, a vers tehát négy izo-
lált költő i kijelentés szervez ődéseként olvasható. Azért ne-
vezem izoláltnak e költő i kijelentéseket, mert tartalmukat s 
lexikájukat tekintve csak lazán kapcsolódnak egymáshoz, 
— a hagyományos versfelfogás felöl közelítve őket pedig 
szervetlennek hatnak. Ugyanakkor a négy költ ői kijelentés 
együvé tartozását formálisan is nyomatékosítja a máso-
dik és negyedik költő i kijelentés, illetve verssor nem tiszta 
rímmel való összekapcsolódása („éjjelek” vs „véremet") 
valamint a jambikus verssorokban a magas és a mély 
magánhangzók megoszlása. A költő i kijelentések ritmikai 
nyelvi struktúrája a verset mint ritmikai nyelvi egységet hi-
telesíti. 

Minthogy a verset négy izolált költő i kijelentésbő l álló 
egységnek tekintem, el őbb külön elemzem az egyes költő i 
kijelentéseket, s csak azután kísérlem meg hierarchikus 
kompozíciót alkotó együvétartozásuk elemzését, s értel-
mezem, hogy miért tartom a verset komplex költ ő i képnek. 

Az első  költő i kijelentés egy sajátos tényállást fogalmaz 
meg, mely Pillinszky látásmódjára jellemz ően a tájélményt 
az emberi kéz nyomait mutató tárgyi dologgal kapcsolja 
egybe. Az „esett" táj (ezúttal a „homok") ridegségét mu-
tatja meg a jelz ői predikációban („jéghideg"), s a tárgyi 
dolog magárahagyottságát a „szegek" megszemélyesíté-
sében („alvó"). 

Míg az első  költő i kijelentés a lakatlanság képzetét kelti 
az ember készítette dolog, a „szegek" megnevezése elle-
nére is, s a költő i kijelentés nyomán nyílt teret képzelek 
magam elé, addig a második költő i kijelentésben a város, 
mindenesetre valamilyen település képzete idéz ődik meg 
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a „plakátmagányban" szóösszetétel „plakát" szavában, s 
a tájélmény helyett az éjszaka természeti képe nevez ődik 
meg, mégpedig az esős éjszaka képe a nehezen megha-
tározható stilisztikai alakzatot alkotó jelz ős szerkezetben 
(„ázó éjjelek"). Minthogy az éjszaka nem ázhat, csupán 
az éjszakában ázhat valaki vagy valami, a jelz ő i prediká-
ciót tárgyiasításnak tartom, a „magányos éjszakák" jelz ős 
szerkezetet pedig megszemélyesítésnek, melyet a költ ő i 
kijelentés ilyenformán ugyan nem tartalmaz, ám a „ma-
gányban ázó éjjelek” jelentése vagy erre utal, vagy köz-
vetlenül az éjszakai tér kihaltságára. 

Az első  két, többesszám harmadik személyben fogal-
mazó s valamilyen tájélményt, illetve természeti képet hi-
telesítő  költő i kijelentés után a váratlanság erejével hat az 
egyesszám második személyben fogalmazó költ ő i kijelen-
tés, mely éles ellentétet alkot az eddigi költ ő i kijelentések-
kel. A „homok", az „éjjelek" természeti képei után egy 
belső  teret („folyosó") nevez meg, s a lakatlanság és a 
kihaltság szenvedtet ő  tér- és időélménye után az ember-
rő l, a megnevezetlen társról szól, aki elmulasztott valamit, 
történetesen egy olyan emberi szokást jelöl ő  profán csele-
kedetet, mint eloltani a villanyt. A költ ő i kijelentés egyben 
személyes közlés is, mely azonban a beszél őtő l független 
tényállást fogalmaz meg. Személyessé a megszólítás teszi. 

Az utolsó költő i kijelentés személyes közlés, mégpedig 
a beszélő  én léthelyzetét illetően sorsdöntően fontos, tra-
gédiátel ő rejelző , azt megállapítás érték űen közlő  jelenide-
gű  állítás, mely az őt megelőző  múlt idej ű  költő i kijelentés-
sel akárha ok-okozati viszonyban állna, jóllehet az össze-
függést az olvasásnak ezen a szintjén nem értjük, nem ért-
hetjük, minthogy nincs olyan kifejezés az állításokban, 
mely erre rámutatna. 

Az eddigi elemzésben a költ ő i kijelentések egymástól 
való függetlenségét, izoláltságát mutattam meg. Am. ha 
nem is nagy számban, de kimutathatóak azok az elemek 
is, amelyek az összetartozást lehet ővé teszik. Ez első -
sorban az éjszaka id őélménye, melyre az els ő  költő i kije-
lentés megszemélyesítése is utalhat, valamint az „égve 
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segítik a költő i kijelentések ténymegállapításainak mind-
egyikérejellemz ő  ridegség, illetve hidegség képzetei, me-
lyek az utolsó költ ő i kijelentésben a halálfélelem, a meg-
ölettetés tényének a megfogalmazásához vezetnek. 

Az utolsó, a tragikus véget megfogalmazó költ ő i kijelen-
tés drámaisága nem minden bevezetés nélküli. Fel ő le ol-
vasva a költő i kijelentéseket érzékelhetjük, hogy azok mind-
egyikében valamilyen szokatlan, negatív el őjelű  történés 
alkotja a tényállást: 1. A „szegek... a homokban” tényál-
lás értelmezési kísérletekor el őbb-utóbb a Jézust a ke-
resztfára feszítő  szegekre is gondolunk, anélkül természe-
tesen, hogy a költő i kijelentést közvetlenül Jézusra vonat-
koztatnánk. 2. A második költő i kijelentésben nemcsak az 
„ázó éjjelek" hidegsége és kihaltság képzetei, hanem a 
„plakát" kifejezésben az elidegenült, harsány híradás je-
lentésvonatkozásai is latens tragédiát sejtethetnek, miként 
a harmadik költő i kijelentésben megfogalmazott hiányér-
zet is a másik, a társ magatartásával kapcsolatban. Bár-
mennyire is profán mulasztásról van szó, költ ő i szöveg-
ként a végleges elhibázottság jelentésvonatkozásaival te-
lítődik, illetve jellé válik, mely az áldozat kijelölésére szol-
gál, egyben meghatározva az áldozatbemutatás, a meg-
ölettetés idejét is. 

Amikor a költő i kijelentések együvé tartozását igyek-
szem bebizonyítani, nem teszek mást, mint jelzem, a kom-
pozíció hierarchikus szervez ődésként is érvényesül, 
hangsúlyozom azonban, hogy a hierarchikus kompozíció 
jellegzetességéhez meghatározó módon tartozik a tény, 
hogy a költő i kijelentések mind e kimutatható összefüggé-
sek ellenére izoláltak és izoláltságukban (is) hatnak. Min-
den költő i kijelentés után tudatosan kitartott szünetjel kö-
vetkezik, minden költő i kijelentés önmagában lezárt tény-
állást fogalmaz meg. Ahhoz, hogy komplex költő i képként 
illetve versként olvassuk a négy so rt , természetesen elen-
gedhetetlen, hogy az izolált költő i kijelentések szöveggé 
szerveződjenek, ám a szöveggé szervez ődés feltételei 
közé tartozik ez esetben az is, hogy a költ ő i kijelentéseket 
egymást erősítő , párhuzamos állításokként olvassuk; me-
lyekben a rész-témák együtt alkotnak egy téma-komple- 

xet. Így közelítve meg a verset nem nehéz érzékcinünk, 
hogy a komplex költő i képben minden költő i állítás egyen-
rangúan vesz részt a maga képi hozadékával, —még az 
utolsó költő i kijelentés is, mely ugyan személyes közlés, 
de sű rített drámaiságával, választékos kifejezésmódjával 
a befogadói képzelet (képi és gondolati) kiegészítésére 
apellál. A vers paradoxona, hogy a zárt komplex költő i kép 
az utolsó költő i kijelentés kifejtetlen drámaisága által nyi-
tottá lesz, a többesszám harmadik személyben beemel őd-
nek a névtelen gyilkosok, akikr ő l semmit sem tudunk, mi-
ként a halálnemrő l sem. 

b3  Latens, illetve kifejtetlen történetet alkotó kom-
plex költő i kép: 

A latens, illetve kifejtetlen történetet alkotó komplex köl-
tő i képben a költő i kijelentések olyan tényállásokat fejez-
nek ki, melyek a tö гténés síkján összefügg őek, legalábbis 
egy összefüggő  történéssor irányába mutatnak. Valódi tör-
ténetet nem hoznak létre, a történés-elemek együttese 
mégis egy történet magját képezheti, vagyis a redukált vi-
zualitású költő i kijelentések mindig tartalmaznak narratív 
elemeket is. A narratív elemeket is tartalmazó költ ő i kije-
lentések a komplex költő i képben személyes közlésekkel 
vagy reflexív közlésekkel kombinálódhatnak, ám ahhoz, 
hogy komplex költő i képrő l beszélhessünk, a narratív és a 
képi elemeket egyetlen költő i kijelentésben vegyítő  közlés-
alakzat dominanciája szükséges. 

Pilinszky költészetében viszonylag ritkán el őforduló sti-
lisztikai alakzat ez, ha azonban komplex költő i képeirő l 
beszélünk, épp egyediessége, nemkülönben magas esz-
tétikai híré гtéke miatt nem feledkezhetünk meg tárgyalásá-
ról. Példaként a Szálkák kötet futtának címzett Január 
alcím ű  versét idézem: 

A tél növekszik. 
Egy magányos farkas jött /e a faluba. 
Reszket előtted. 
Mise ez. 
Utolsó áldozás. 

Az ötsoros vers öt versmondatból áll, ahol minden vers-
mondat verssorhatárt jelöl. Az öt versmondatot öt költ ő i ki-
jelentésnek tekintem, melyeket azért nem nevezhetünk 
izoláltaknak, mert az els ő  három költő i kijelentés egy törté-
nés-sort alkot, míg a két utolsó költ ő i kijelentés a történés-
sor értelmezését, illetve értékelését vállalja, mégpedig oly 
módon, hogy redukált vizualitású kijelentéseket alkot. 

Az első  költő i kijelentés jelenidej ű  ténymegállapítás, mely 
az évszak meghatározáson túl egy sajátosan megszemé-
lyesítő  közlés is, melyben az évszak meghatározó kifeje-
zés („tél") a hidegség s mindaz, ami az évszakra jellemz ő , 
összefoglalásaként hat, s mint ilyen lesz a megszemélye-
sítés („növekszik") alanyává. 

A költő i kijelentés a második költ ő i kijelentésben megfo-
galmazott történés bevezetéséül szolgálhat, amelyben 
csupa új elemek jelennek meg, s amely voltaképpen a tör-
ténet magvát alkotja. 

Mindkét közlés szó szerinti értelemben érthet ő , miként a 
harmadik költő i kijelentés is, mely egy szokatlan tényállást 
fejez ki, egyben a történet „kiteljesedését" is szolgálva. 
Amíg a második költő i kijelentésben megfogalmazott törté-
nés nem szorult külön értelmezésre (tudjuk, télen a foko-
zódó hidegben a farkasok olykor lejönnek a falvakba), ed-
dig ez utóbbi igen, még akkor is, ha a tapasztalat igazol-
hatja, hogy a kiéhezett farkas, különösképp, ha magányos, 
nem támadja meg az embert. Ez a „reszketés” szokatlan, 
akkor is, ha megfelelhet a tapasztalati valóságnak. 

A tő -, illetve egyszer ű  bővített mondatok magas feszült-
ség-és hírértékét épp e kifejtetlenül hagyott, visszamet-
szett történet adja. Magunk is érzékeljük a történet értéke-
lésének az igényét, oly csodálatos az, jóllehet oly egysze-
rű , hogy alig elmondható. Az utolsó két költ ő i kijelentésben 
megfogalmazott túlzások, melyek az egyházi szertartáso-
kat, rituálékat vetítik rá a történetre épp ezért pszicholó-
giailag indokoltak, elfogadjuk azokat. A komplex költő i kép 
nem hullik szét, inkább újraértékel ődik általuk a történet, s 
a maga kifejtetlenségében az önmagán túlmutató egyszeri 
nagyszerűség példázataként hat. 



„ A LÓUGRÁSOKBAN 
REJLŐ  
SZABÁLYTALAN 
LEHETŐSÉGEK 
LOGIKÁJA” 
Bogdán László: Promenád. 
Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest. 1989 

Bogdán László többkötetes romániai ma-
gyar író, költő , kritikus és m űfordító. Nevét,  

műveit csupán a sz űkebb irodalmi köztudat 
tagja számon. Legújabb könyvét mégsem a 
véletlen adta a kezembe. A tudatosság be-
folyásolta elolvasását. Az, ami a Promenád 
fellapozására ösztönzött, a m űfaj elnevezé-
se volt: Töredékek vígeposzból. Az író tö-
rekvéseire utal—a kísérletezésre, a legmeg-
felelőbb forma keresésére —, ami jelen eset-
ben nem eredményez egy végleges elren-
dezettség ű , építményszerű  szöveget. Ezért 
kérem a befogadót, hogy a jól bevált, meg-
szokott reflexekrő l lemondva, váljék gya-
nakvóvá, üdén bizonytalanná. Mivel ezen 
töredékjelleg ű  szöveg gondolati kalandra 
invitál, együtt-alkotásra provokál: „Ajánla-
tos, ha közben elzárjátok a rádiót, s kávét 

sem isztok, a legjobb csak és kizárólag a 
történetre koncentrálni. (...) történetem 
hosszú, több regényre bomlik, bevallottan 
kielégít minden igényt, de azért mégse la-
pozzatok el ő re, a történetek a lehet őségek 
végtelen hálóinak irányában terjeszkednek, 
az asszociációk sötét, beláthatatlan mez ő -
in, ahol állandóan meg lehet botlani egy oda 
nem illő  hasonlatban, vagy el lehet veszni 
egy körmondat katakombáiban" (65. old.). 

A töredék, a m űvészetek nem kanonikus 
megnyilatkozási módja a Promenád sze-
mantikai szintjeinek, lényegi jelentésének f ő  
meghatározója. A fragmentum m űvészetfi-
lozófiai s esztétikai jelent őségének Balassa 
Péter-i felfogása, elmélete — dióhéjban: 
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„A töredék a művészetben nemcsak a 
válságjelenség, hanem váltásjelenség." 
Nyitottságával a „klasszicista" alkotás zárt 
szerkezetét opponálja. 

A művészet s a m űvészetelmélet tu-
datos önellentmondása: formátlan forma, 
Unform. A csak individuális, „klasszicista" 
művészeteknek, valamint a hegeli értelem-
ben vett prózai világállapotnak a kritikai for-
mája. 

Az irónia formája. A fönnálló világ állít-
va tagadása; a „minden egész eltörött" hely-
zetének kritikája zárt indivíduumokra, kvázi-
kozmoszokra való töredezettségével. Ezért 

áll ellen minden merev, társadalmi magányra 
rímelő  befogadás — m űalkotás viszonynak. 
Aktív, interszubjektív befogadásra apellál. 

Fielding, a szövevényes cselekményű  
Tom Jones írója szerint a regény „komikus 
eposz prózában". Komikus felhangú fбmű -
vének megalkotásakor azonban az esszé 
eszköztárából is merített. A Promenád „víg-
eposzi" mivoltában ezen XVIII. századi pró-
zai műnek köszön vissza. 

Bogdán László már regényének els ő  lap-
jain, sőt füllszövegében felfedi érdekl бdésé-
nek célpontjait: a közép-kelet európai vá-
rost, családot és a (történelmi) id őt, azaz a 
múltat. Jaspers megfogalmazása szerint: 
„Nincs realitás, mely öntudatunk számára 
lényegesebb volna a történelemnél. Az em-
beriség legszélesebb horizontját tárja elénk, 
a hagyomány tartalmát, melyre életünk épül, 
ménéket ad, melyhez jelenünket hozzá-
mérhetjük, megszabadít saját korunk tudat 
alatti kötelékeitől. (...) Jobban megértjük a 
jelen tapasztalatait, ha a történelem tükré-
ben nézžük azokat. (...) múlt és jelen meg-
világítja egymást." Tehát a tö пénelemmel, 
a nemzeti (nemzetiségi), családi múlttal va-
ló számvetés a kollektív és személyes önis-
meret alapfeltétele. A Promenád az iroda-
lom nyelvén beszél napjaink alapkérdései-
rб l, hogy milyen kapcsolatban állnak 
az önazonosság megőrzésének és az egyé-
ni életalakításnak a lehet őségei a történeti 
örökség megszabta, társadalmi körülmé-
nyek befolyásolta adottságokkal. Bogdán 
műve: „sorsvariációk" rajza, történeti nyo-
mozás kelet-európai környezetben. A törté-
netekbő l annyi ismerhető  meg, amennyi a 
hősök tudatába mozaikokra töredezve a 
múltból átsugárzott. Mert a (majdnem) jelen 
(1983) és a közelmúlt (1969) eseményei 
mellett jóval régebbiek is felelevenednek: 
az  1.6$  a I I. világháborúé, a századfordulóé, 
az 1848-49-es forradalomé, sőt a közép-
koré. Nevezetes történelmi események és 
szürke hétköznapok, történelmi katasztró-
fák és egyéni kudarcok, történelmi ünne-
pek és egyéni örömök kavarognak 470 ol-
dalon. S ezek mögött van valami állandó: 
maga a város, S. (Bogdán László Sepsi-
szentgyörgyi illetőségű .) „A város él, virul. 
Fiai és lányai fel és alá hömpölyögnek a 
promenádon. (...) S., várostere egyike a Ki-
rályhágón inneni rész terjedelmesebb piac-
zainak, nagysága még a kolozsvári f őterét 
is túlszárnyaló!" (8. és 11. old.). A regényíró 
feladata csakis ezen város — mely már 
1332-ben „jelentékeny" helység — sza-
kadozott történetének a megírása lehet. 
Azaz a Promenád remek lendületű  indítása 
szerint Bogdán szintézisre vállalkozik. A 
kapcsolódások nyilvánvalóak. Az id ő  a re-
génynek, minden igazi regénynek, alapvet ő  

témája. E téren a mü nem csak a XX. szá-
zad nagy alkotásaihoz („korai példaképünk, 
Joyce"!), de évszázados hagyományhoz is 
kötбdik. A város ugyancsak kitüntetett regény-
tematika. E vonatkozásban oly nagy el ő -
döket tudhat a magáénak Bogdán, hogy 
csak korunknál maradjunk, mint Döblin, Dos 
Passos, vagy Joyce. A magyar irodalom te-
rén pedig Temesit, Grendelt mondhatja ro-
konának. Ha írónk oly sok helyrő l, oly sok 
mindenkitő l merít, ha látszólag egymástól 
eléggé távol álló mesterektő l kér tanácsot, 
azt nem indokolatlanul, nem is a divatnak 
engedve teszi. Szükség van a segítségre, 
a legkülönfélébb eszközök s eljárások igény-
bevételére, hisz epikai alkoltása számadás, 
összegző  jellegű . Várostörténet, család(tör-
téneti) regény, nevelődési regény (ön)élet-
rajz töredékes formában. 

A város leülepedett világának szerepe, 
hatása Boticselli Lajos (nevének kezd őbetű i 
egyeznek az íróéval) és B. Szerémy Ger-
zson esetében meghatározó erej ű . A két fő -
szereplő  és a szülő  (kis) városa között szá-
mos hasonlóság áll fenn. Nem utolsó sor-
ban amiatt, mert tulajdon értékrendjüket ter-
jesztik ki a városra. Értékrendjük alapsajá-
tossága, hogy a külső  feltételrendszer kény-
szerűsége alakította ki. A város is meg a két 
tőhős is készen kapták az életet meghatá-
rozó kereteket, s nincs módjukban ezeket 
gyökeresen, érdemben megváltoztatni. A 
kis város íratlan törvénye: az alkamazko-
dás. De erkölcsösnek minősül a mindenkori 
hatalmasokkal, a „gazdagokkal" szembeni 
bizalmatlanság is. Mert a legfőbb erény 
mégiscsak az önérzet, a büszkeség, amely 
fölényt, erđt képvisel, függetlenséget bizto-
sít. S ha a város Közép-Kelet Európában 
van, akkor népe is közép-kelet európai nép. 
Kis nép, mely oly ritkán, s oly rövid idej ű  ér-
vényességgel lehet saját sorsának ková-
csa. Alkalmazkodóképességében kell nagy-
mesterré válnia. Meglehetősen gyakorlatias 
etika ez, a túlélést segíti. Egyetlen akarat 
érvényes: élni. A jövő  bizonytalan. A törté-
nelmet a véletlen mozgatja, ezért félni kell 
elkövetkezendőtő l, mert az ember csak kis-
zolgáltatottja: ,,... ismétl đdés minden, sem-
mi sem eredeti, minden újra meg újra meg-
történik, és a végeredmény soha sem lehet 
más mindig ugyanaz, a tények egyformák, 
csak a hangulatok különböznek, de mindig 
megjelenik a keresztúton, mint egy felpúpo-
zott hátú fekete macska, a véletlen” (208. 
old.). 

A vidéki költőnek, B. Szerémy Gerzson-
nak az élete emlékekbő l, perpatvarokból, 
bulikból, nem sok jóval kecsegtető  alkotói 
próbálkozásokból, de mindenekelőtt ivá-
sokból, szeretkezésekbő l áll. Az „induló te-
hetség" (a főhős kisszerűségét kiemelő, víg-
eposzi epiteton ornansok egyike) alakját 
legtöbbször valamely S.-i utcán, külvárosi 
kocsmában, kisvendéglőben látjuk feltűnni. 
„Unom ezt az utcát, így míndenestól, az 
egymásba nyíló tragédiákkal, a nyomor sor-
katon-arcaival" (51. old.) —mondja „korunk 
hőse" keserű  szájízzel. Foglalkozása is le-
csúszottságát fejezi ki: istállókat fe гtőtlenít, 
a „legyek gyilkosa", aki munkájával a „szo-
cialista mezőgazdaság fellendítéséhez" já-
rul hozzá. Ominózus remekm űvét, az írásról 
szóló versét is nyomasztó kártyaadósságai 
kifizetése reményében írja meg a „géniu-
szok géniusza", mert általában kölcsön-
pénzbő l  61. Mindannyiszor lehetőséget kap-
va az újrakezdésre. Ám tehetségét elvesz-
tegeti. Társaival egyetemben önsorsrontó,  

zsákutcába juttató életmódot folytat. Mind-
ezt külön nyomatékosítja az, hogy senkihez 
sem kötődik igazán. Talán csak nagyanyját 
érzi magához közelállónak. Pedig ismerő-
se, kedvese, barátja (helybeli fiatal költ ők, 
színészek és semmittevők): mint égen a 
csillag. Kallódó, immár zátonyra futott életet 
él. 

Bogdán nemćsak a főszereplöket, hanem 
a gesztus értelm ű  s érvényű  figurákat is 
mesterien ámyalja néhány mondattal. Érzék-
letes, remekbe szabott mozaikképeket al-
kot. Nagyepikai m űvében elevenbe vágó él-
cek és elmélkedések, rémtörténetek és 
szerelmi románcok váltakoznak egymással. 

A Promenád Keretét a m ű  megszületése 
képezi. A „regény regényének" nevezett 
alkotások vonulatában a legfényl őbb nevet 
a Tristram shandy jelenti. Itt bukkan fel 
azon problémakör, ami a hetvenes években 
fellépő  magyar írók nemzedékének is kardi-
nális kérdése. Nem arra irányul, hogy van-e 
történet, vagy sem, de hogy miként létezik. 
A tárgyilagos elbeszélés diszkurzussá ala-
kul át. Az író tudatosan részletezi, proble-
matizálja a narrátor kérdését, az elbeszélés 
módját, azaz a megformálás nehézségeir ő l 
szól. Mindez az élőbeszédszerű  közvetlen-
séget, a narrátornak a hallgatóhoz vagy ol-
vasóhoz való fordulását vonja magával. A 
regény ironikusan önmagára reflektál, és az 
„elbeszélésről való elbeszéléssé", saját 
bevezetésévé, prózairodalmunk el őtanulmá-
nyává válik, összekevert kártyalapokká, 
szótárrá vagy töredékekké. 

A Promenádban a mindent egyetlen ív 
alá rendező  epika helyett az egyéni sorsok 
egyes állomásai nem az egészhez vezető  
Ot részeiként jelennek meg. A konstrukció 
lemondó, bizalmatlan az átfogó antologikus 
prózafelfogással szemben, csupán a mo-
zaikokat, a fragmentumokat mutatja föl. A 
szöveg egészében nem valósul meg, nem 
jelenhet meg a részek fölötti nagyobb egy-
ség. Ugyanis ezen történetdarabok, epizó-
dok önmagukban teljesek, s nem rendez őd-
nek egymás alá. A történetcserepek egész-
szé, monadikussá lesznek. A lét teljessé-
ge a mozaikok, pillanatok kaleidoszkopikus 
együttállásában csillan fel. A szerkezet 
adekvát megérzékítője az üvegfestmény-
hasonlat: képek a képben és képek képek 
mellett, sőt a képekben újabb képek. A Pro-
menád (1) — Hatodik fejezetének történet-
„játékkockái" párhuzamosan elrendezet-
tek: „A lejegyző  sétál az udvaron, Gombóc 
körülötte ugrándozik, boldogok (Boticselli 
Lajos története). Ő  mégis Puerto Riсбba 
menne, ábrándozik hátán fekve a mérsékel-
ten kielégült költő " (95. old., B. Szerémy 
Gerzson története, megjegyzés tő lem — P. 
Gy.) E szövegszervező  elv nemcsak a be-
kezdés, de a mondat határát sem veszi fi-
gyelembe. Ugyanazon mondaton belül két 
történetforgács is érintkezik: „Gombóc 
most egy macskát vesz üldözőbe, a lejegy-
ző  füttyent, visszahívja, (Boticselli története) 
Andrea viszont nevetni kezd: Oda te soha 
az életben nem fogsz eljutni, apóca!" (95. 
old., B. Szerémy története, magyarázat tő-
lem — P. Gy.). Ezen eljárás Varga Klosá 
műveivel rokonítja a Promenádot. 

A modern nagyepikák jórészével egyez ő-
en a Bogdán-regénynek nincs origója, 
nincs egy biztos vonatkozási pontja. Már az 
indító Promenád (1) részben többes szám 
első  személyben elhangzó narráció sem 
omnipotens jelleg ű . Maga az elbeszélő  — 



aki föltehetően a város egyik lakosa, mint 
később kiderül: Boticselli Lajos —, igyekszik 
eloszlatni a mindentudás tévhitét. E „lóug-
rásszerűen építkező  történet", amelyben a 
„különösen a lovak ugrásaiban rejl ő  szabály-
talan lehetőségek logikája köti le" — els őd-
leges narrátora is Boticselli. Szerepl ő  elbe-
szélб , aki Bogdán Lászlónak a Promenád-
ban úgyszintén megnyilatkozó fiktív szerző-
nek/elbeszélőnek „egyik maszkja", „al-
teregója a múltból, és előzékenyen mindig 
amaz arcát mutatja felénk, amelyiket fel 
szeretnénk idézni, tehát véletlenszer űen, 
hangulatunktól függően változik, s válto-
zunk benne mi magunk is!" (474. old.). 
Mindketten a megírandó regényen dolgoz-
nak, mely Boticsellit erkölcsi döntés elé állít-
ja: az olvasók „közül az öregasszonyok és 
a házbizalmi külsej ű , örökké borostás arcú 
férfi már le is teszik az írást, ha ugyan egy-
általán nekikezdenek valamikor. De hát erre 
kevés esélyem van. Ők nem olvasnak egy 
olyan , ;hós"-ről, aki fényes nappal a f őtéren 
áll és behúzza a nyakát. Na nem, ezt azért 
nem. Ők kizárólag elszánt , céltudatos, bá-
tor, melegszívű  és határozott asszonyokról 
és férfiakról szeretnek olvasni. (...) Hát mi-
nek ide még művészet is? Csak megzavarja 
a fejeket" (17-18. old.). A „szerepl ő " elbe-
szélő  mégis vállalja reménytelennek érzett 
törekvéseit, melynek a megszületett regény 
a tanúbizonysága. Közben a befogadót is 
beavatja m űhelygondjaiba, az elbeszélés 
aktusára vonatkozó helyzetjelentést ad. Bo-
ticselli alkotása 1983 nyarán kerül papírra. 
Főhőse: B. Szerémy Gerzson, aki a fiktív 
szerzб/elbeszélő  énjének „egyik fele", 
„maszkja" a „szereplő " elbeszélővel egye-
temben. 

A narráció helyzete a Promenád (1) 
részben a Nyolcadik fejezetben a legösz-
szetettebb. A B. Szerémy által közölteket 
szeretője, Ica (másodlagos narrátor) tol-
mácsolja Boticsellinek , aki ezúttal pusztán a 
hallottak lejegyzője. A történet lejegyzöjé-
nek szerepére való szorítkozással rímel fog-
lalkozása is: fényképész. A tények (?) ob-
jektív rögzítője: „Kibújni a szituációból, csak 
ez maradt, ha már megtörténtté nem lehet 
tenni, még egyszer és sajnos már meg nem 
történtté sem lehet tenni, tehát teljességgel 
emlékezetünkre vagyunk utalva, de én —ezt 
most már okvetlenül be kell vallanom: NEM 
BÍZOM AZ EMLÉKEZETEMBEN! SŐT! 

Akkor hát a felidézés a minél pontosabb 
-s a még ennél is pontosabb leírás —, csak 
ez maradt" (50. old.). 

A szövegrész egyes pontjain B. Szerémy 
elbeszélt monológja (Dorrit Cohn) bukkan 
fel: „Sokat üldözik, részint traktoron, ré-
szint gyalog. Akik gyalogosan üldözik, li-
hegnek. Lihegésük a hátában, ő  mégsem 
siet., Még mit nem! Ezeknek?! Ezekért ó 
soha nem fog sietni. És ezek elől sem" 
(110. old.), (kiemelés tő lem — P. Gy.). Az el-
beszélő  ilyenkor hőse tudatába helyezi né-
zőpontját, akárcsak a h ős valódi egyenes 
beszédében feltörő  és az elbeszélő i kontex-
tusba rejtett szórványos idegen beszéd mo-
difikációjában: ,,... itt volt a színész is, aki-
nek kérdőjel volt a tenyerében, s aki Ger-
zson szerint épp egy lánynak csapta hevesen 
a szelet, de átmenetileg félbe hagyta, kijött, 
s ajkán „gúnyos mosollyal", ez is Gerzson 
kifejezése, rájöttem ebbő l. (118. old.). Az 
előző  példában B. Szerémy (a szerepl ő )  

másodlagos, az utóbbiban harmadlagos el-
beszélő . Míg az Ötödik fejezetben B. Sze-
rémy nagyanyja lép föl másodlagos narráto-
ri m!nöségben, mivel a textusba beemelt 
naplószegmentumok szerz бje. 

A Hatodik fejezetben 1969 telén Boticsel-
li ugyanazon év nyarára visszatekintve me-
sél elsó szerelmének (Krisztinának) asztal-
társaságáról, mely egyben B. Szerémyé is 
volt. A retrospektív narráció módot nyújt ar-
ra, hogy az elbeszélő-én a jelen (1983) táv-
latából szemlélhesse elemezhesse s ítél-
hesse meg a szereplő-én egykori (1969 
nyara és tele) gondolatait, és érzéseit, éle-
tét; hogy az értékelés tárgya a szerepl ő-én 
legyen. Az értékelés szubjektumának s ob-
jektumának pozíciója eltér, ami az (ön)irónia 
forrását képéti. Hasonló szituáció teremt ő-
dik meg az Epilógusban , ahol Boticselli fe-
leségének (Rodiсбnak) mondja el álmát, de 
ez már a Promenád (2) felé mutat, nyit. A 
„szereplő" elbeszélő  ígéretet tesz, hogy 
vallani fog, „ha a történet hőse eltűnt nin-
csen más megoldás: szerepét is a történet 
lejegyzőjének kell átvennie" (133. old.). 

A Promenád (2) rész is többes szám els ő  
személyű  narrác!óval kezdődik, ám a továb-
biakban Boticselli önmagával folytatott dia-
lógusává alakul át, ami ismételten „lemez-
telenítő  vallomást", alanyi kitárulkozást tesz 
lehetővé. E párbeszéd pedig újabb, feltehe-
tően a fiktív szerzőtő l/elbeszélőtő l szárma-
zó harmadik személyű  nаггб ióba ágyazódik 
be, akárcsak Hutera Béla én-elbeszélése. A 
„hölgyfodrász, mesekirály és kvietált F.-i 
borbély" (harmadlagos elbeszél ő) a törté-
net lejegyzőjéhez intézi szavait sorsával va-
ló számvetéšekor. Megnyilatkozásában 
újabb, negyedrend ű  narrátor lép föl Boti-
cselli Artur személyében. 

Beniczky István és Isabel Duncan törté-
netét, melynek Boticselli nagymamája is 
részese lesz, a „szereplő " elbeszélő  jeleníti 
meg, a szövegszegmentum élén álló ön-
felszólítás is ezt támogatja: „írd le ezt a su-
gárzó fényességet úgy, hogy vakuljon bele, 
aki olvassa" (1,49. old.). Boticselli egyes 
szám második és harmadik személy ű  nar-
rációjába a nagymama naplójának Ugyane-
zen Turgenyevre alludáló történetet meg-
világító töredékei és Beniczkynek szülei 
„szerelmi románja"- гбl szóló kitalált, majd 
igaz beszámolója ágyazódik be. Ez utób-
biban Beniczky apja immár negyedrend ű  el-
beszélőként jelenik meg, emigráns éveirő l 
mesélve fiának. De a történet lejegyz őjének 
ő-elbeszélésébe ékel ődnek be a Választá-
sok meg a Zsákutcák c. fragmentumok is. 
Ezen történetforgácsokba pedig a nagyma-
ma én-elbeszélése, valamint a naplójában 
talált dokumentumok (újsághirdetések) 
épülnek be. Ilyen módon kapunk képet Boti-
cselli első  szerelmérő l, szüleirő l, meg nagy-
szüleirő l. A nézőpont összetettségét fokoz-
za továbbá az is, hogy a nagymama az évti-
zedekkel ezelőttiekre visszapillantva magya-
rázatokat fűz naplója egyes részleteihez. Az 
elbeszélő-én és a szereplő-én pozíciója 
ezúttal sem fedik egymást. 

Több eltérő  nézőpont igénybe vétele ugyan-
azon eseményről egyrészt a bizonytalanság 
megteremtését s az olvasói aktivitás nőve- 
lését szolgálja, másrészt a világ tényszer ű  
megismerésének, az objektív igazság meg- 

szerzésének lehetetlenségére utal. A teljes 
igazságnak még a résztvev ők sincsenek 
birtokában. 

A Promenád (3) részben „egy lóugrás-
szerűen építkező  történet kételyei" az ön-
magával dialogizáló lejegyzőben fogalma-
zódnak meg. Na ггбсiója a szerző/elbeszélő  
harmadik személyű  textusával egészítődik 
ki. Majd öt fejezeten át Boticselli rendületle-
nül mesél . A múltba tekint vissza, kamasz-
kora egy fontos napjának kalandjait elevení-
ti fel leendő  feleségének. Ugyanekkor kerül-
nek elő  Isabel s Beniczky levelei a jogász-
író naplójával együtt (harmadlagos narráto-
rok), melyekbб l „egy nagy szenvedély ter-
mészetrajza" tárul fel. 

A regény elbeszélőformája: kitérés, a 
közbevetés, a fonal tudatos kuszálása. A 
megkezdett, de félbeszakított nar гác!ót 
Bogdán vagy húsz oldallal odább folytatja, 
hogy ismét megszakítsa. Ennek ellenére „a 
történet örök jelene" csupán a naplóidéze-
tek, illető leg az Asztaltáncoltatás $ a Vá-
lasztások c. fejezet elsó egysége esetében 
függesztődik fel. Ami azt domborítja ki, hogy 
a „szereplő" elbeszélő  itt és most egyszerre 
éli át a végbement eseményeket. A jelen !dö 
bizonyos szövegegységeket visszaemléke-
zés jellegüktő l foszt meg. (Például: Boti-
cselli beszámolóját az elmaradt számhá-
ború napjáról, mely mögött ott bujkál a ka-
maszkori kalandokról való lemondás rezig-
nált fájdalma. Akárcsak Esterházy Függő-
jének, Mészöly Az atléta halála c. regényé-
nek, illető leg Kosztolányi meg Csáth novel-
láinak, novellaciklusainak atmoszférájában.) 

Bogdán László fikció és valóság ellenté-
tére, — pontosabban ezen antagonisztikus 
végpontok szüntelen egymásba-villantásá-
ra, egymásba -játszására — alapozta a Pro-
menádot. A m ű  bevallottan a képzelet szü-
lötte. A narráció során felbukkanó meta-
nyelvi, öntükröző  megállapítások is erre fi-
gyelmeztetik minduntalan a befogadót. Más-
felő l a regény fikciója (paradox módon) épp 
az, hogy amit magába foglal, az nem fikció, 
de valóság. Az én-forma, a személyesség 
különböző  módozatai a valóság illúziójának 
felkeltését szolgálják. A narrátor nem k!talá-
ciója, hanem részese, vagy megfigyel бje 
volt az eseményeknek, illető leg (a keretes 
elbeszéléseknél, történetmozaikoknál) má-
sok szájából hallotta a történetet. Feladata 
pusztán a krónikásé: a hallottak, látottak 
vagy olvasottak lejegyzése. 

A Bogdán-kötet több nyelvi regiszteren 
megszólaló! Az argó (fuvolázza=mondja, 
kusti=hallgas, kajtat=megy) és a lírai futa-
mok, a naггбс ióba beépülő  költemények 
(Ady-s Rilke-versek) éppúgy megférnek 
egymással mint a tájszavak (lódoktor, ótat-
ni, teccik stb.) és az irodalmi reminiszcen-
ciák (Krúdy, Asboth, Kemény, Kosztolányi, 
Goethe, T.S. Eliot s mások). A felhordott 
színek összképe egyöntetűséget mutat. 
Akárcsak a történetet közvetítő  szint és a 
meditáló réteg, aholis az utóbbi mélyebb 
hátteret kölcsönöz a Promenádnak. 

Esterházy megállapításával élve: ,,...a 
regény alanyi epope!a, melyben a szerz б  ki-
kéri az engedelmet arra, hogy a világot a 
maga eljárásmódja szerint tárgyalja. Csak 
az a kérdés, hogy van-e bizonyos eljárás-
módja; a többi majd elválik" (Termelési re-
gény). E prózakötet annak tanúbizonysága, 
hogy Bogdán Lászlónak van. 

Pozsvai Györgyi 
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BUCti7U A 
CSATATEREKTŐL 
Brasnyó István: Árvaház. 
Forum, Ujvjdék, 1989 

Aránylag rövid id őn belül megjelent Bras-
nyó István újabb regénye, az Árvaház. Hi-
szen mintha tegnap lett volna, amikor elis-
merésben részesült az 1988-ban megjelent 
Maculáért. De nemcsak a közben elmúlt 
időszak rövidsége köti össze ezt a két re-
gényt. Az Árvaház szinte minden szempont-
ból a Macula folytatásának minősíthető . Te-
matikailag és belső  formáját tekintve egya-
ránt. S ha vizsgálataink folyamán id őben 
még jobban visszanyúlunk más óriásregé-
nyeihez, akkor a folyamatosság igencsak 
nyilvánvalóvá válik. Az állandó kísérletezé-
sek végeredményben kimerít ő  helyben to-
pogásnak bizonyulnak. Egyszer űen képte-• 
len vagyok megszabadulni a benyomástól, 
hogy a közlés ereje Brasnyó Istvánnak, iro-
dalmunk egyik legkülönösebb egyéniségé-
nek immár számtalan könyvében képtelen 
olyan formában artikulálódni, amely egy-
szerre lenne m űvészi és valójában közért-
hető . 

Az Árvaházban Brasnyó István, úgy vé-
lem, újra magáról beszél. Mert ilyen intenzi-
tással valaki csak saját egykori érzéseir ő l ír-
hat. De más óriásregényeiben szintén min-
dig jelen van szerzőjük. A Maculához első -
sorban a közös h ősök kötik, utalások is ta-
lálhatók erre az előbbi regényre. Az Árva-
házban a főhős, akárcsak a Macul đban, 
több alteregóra bomlik, számításaim szerint 
legalább háromra: az álmodóra, a mesél őre 
és a fogalmazóra. Ezek állandóan vetélked-
nek: hol az egyik, hogy a másik, hol a har-
madik „ír", azaz a szerz ő  beismeri, hogy 
képtelen dönteni, milyen módon is teremtse 
meg a maga regényvalóságát. Minden mó-
dozatnak látja korlátait, ez viszont ellentét-
ben van azzal az elképzelésével, hogy totá-
lis regényt írjon, ahol is minden pillanatban, 
minden jelenetben ott kell lennie valóság-
nak, álomnak, múltnak, jelennek, naiv és 
szatirikus hangvételnek, egy szóval: min-
dennek. Vagy ahogyan az Árvaházban egy 
helyütt mondja (mert az esszéizáló betétek 
most is fontos elemei könyvének): ,,... min-
den ide zsúfolódott, ebbe az egyetlen meg-
jelenési és megjeleníthetési formában, va-
lamilyen egyidejűségbe, ami azután nem lé-
tezik..." Hiába kiált fel egy másik helyen: 
„Rendreutasít engem a valóság!", ez nem 
igaz. Brasnyó István a valósághoz hitet-
lenkedve és kendőzetlen iróniával viszo-
nyul. Nem lenne számára talán szörny űbb,  

mint egy realista regény írása. Ezt igazolja a 
következő  idézet is: „Ezért szeretnék minél 
távolabb lenni mindentő l, hogy kizárjak min-
den képzettársítást, és csupán a tulajdon 
gondolataimban létezzem a magam kedve 
szerint." Tájainkon nincs még egy ennyire 
én-központú írónk. Ez a m űve is olyan ezo-
terikus, hogy egyes szakaszaiban egysze-
rűen élvezhetetlen. Mindezt az alkotói, és 
tegyem hozzá: terméketlen vergődést már 
csak azért is követtem türelemmel, nem-
csak ebben a regényben, hanem jó néhány 
másban is vagy tizennyolc éven át, mert 
ugyanakkor úgy vélem, szerzőnk a magyar 
nyelv legnagyobb művésze tájainkon. Olyan 
mesteri könnyedséggel bánik vele, hogy 
írótársai csak irigyelve olvashatják csodála-
tos fordulatait, bukfencező  mondatait, költő i 
metaforáit, képeink egyszeriségét. 

Brasnyó István egy olyan szörny ű , de 
valljuk be: rendkívül eredeti hálót sz őtt ma-
gának, amelybő l immár képtelen kiszaba-
dulni. A modern próza jónéhány olyan pél-
dával szolgálhat amikor is kísérletező , saját 
hangjukat kereső  alkotók a próbálkozás egy 
pontjánál visszarettentek és visszakanya-
rodtak a „konzervatív" irodalomhoz azzal, 
hogy közben sikerült kialakítaniok saját 
„technológiájukat", amely magán viseli az 
egyediséget, az eredetiséget. Nekem úgy 
tűnik, hogy Brasnyó István még nem jutott 
el eddig a pontig vagy pedig egyszer űen 
nem hajlandó felismerni, hogy egy ilyen 
pont létezik. Esetében az élményanyag és a 
megteremtett m ű  közötti áttétel annyira bo-
nyolult, hogy immár talán nemcsak az olva-
só, hanem jómagam számára is áttekinthe-
tetlen. Az eddig számomra ismert életm űve 
egy óriási magánm űhelyre emlékeztet, ahol 
a mester minden küls ő  behatástól elzárkóz- 
va megszállottan alkotja m űveit. S mivel ki-
nyilatkozási szándéka felmérhetetlen erej ű , 
keze alól szaporán jönnek el ő  az újabb és 
újabb darabok, amelyek közül a legutóbbiak 
félelmetesen hasonlítanak egymásra. Bras-
nyó István alkotói grafikai görbéin vannak 
irányváltozások, itt-ott törések, de az utób-
bi évek folyamán ez a vonal egy egyenes-
sé szelídült. Nem ismerem az alkotói lé-
lektant, de úgy gondolom, hogy a bels ő  
formát illetően, az írók tudatosan vagy tu-
dat alatt számítanak a befogadó (az olva-
só) képességeivel is. Más szóval: olyan re-
gényvalóságot teremtenek, amely megkö-
zelíthető  az olvasó számára. Ezt sajátos 
belső  formájuk kidolgozásával és alkalma-
zásával érik el. Brasnyó István nem tör ődik 
a receptorral. Találja fel magát! Másképpen 
talán ezt úgy is min ősíthetnénk, hogy híján 
van a legelemibb alkotói fegyelemnek. Épp 
ezért legutóbbi művei szörnyű  csataterekre 
emlékeztetnek. Ezeken a csatatereken el-
képesztő  pusztulás tapasztalható. A regény 
elemei hevernek elmondhatatlan összevisz-
szaságban szanaszét, a bomlasztás ereje 
megdöbbentő . Egy titáni erej ű  alkotó kísér-
letezéseinek riasztó nyomai ezek. Egy gá-
lyarab lázadásának bizonyítékai, aki azt 
akarja, hogy az alkotás ne legyen evezés 
megszokott vizeken. Számtalan órát töltöt-
tem el e csatatereken bolyongva, vizsgálva 
a romok milyenségét. Belefáradtam, elha-
gyom őket. Úgy vélem, ezek a m űvek nem 
képeznek maradandó értéket, ugyanakkor 
azt kívánom, hogy Brasnyó István, mostani 
kritikusaink és az utókor megcáfoljanak. 

Varga István 

ÖNTÖRVÉNYŰ  
VILÁG 
Brasnyó István: Árvaház. Forum Könyv-
kiadó, Újvidék, 1989 

A recenzens szerint „vérbeli regény", a 
szerző  szándéka éhelmében misztérium az 
Árvaház, Brasnyó István regénypályáza-
ton díjazott alkotása. A modern intellektuális 
próza jellemz ő  sajátosságaival (a hagyo-
mányos prózához/regényhez ménen meg-
változott formai és tartalmi jellemzőkkel) fel-
vértezett regényrő l van tehát szó, mely a 
„befogadó világot" els ősorban intellektuális 
élményben részesíti. A szerz ő  misztérium 
irányában tett kísérlete, a misztérium szitu 
bolikusságának, a „beavatottak" számára 
megnyíló titokzatosságának, de mindenek-
előtt a valóságtól elvonatkoztatott, külön vi-
lágának érvényesítése, m űfaji többletjelen-
tést kölcsönöz a jelentésrétegeiben amúgy 
is gazdag alkotásnak, de ez a XX. századi 
(magyar) regényirodalomban egyáltalán 
nem új és nem ismeretlen jelenség. A mo-
dern regény általában sokat merített mitoló-
giákból, vallási és valláson kívüli kultuszok-
ból, tartalmi-formai elemeik többé-kevésbé 
minden XX. századi alkotás velejárói. Ez, a 
misztérium törvényszer űségei szerint (is) 
m űködő  regénytípus rég lemondott a való 
ság tükörképszer ű  ábrázolásáról. Az Árva-
ház sem az emberélet küls őségekben ma-
nifesztálódó valóságával foglalkozik, ha-
nem azzal, ami a kor megvertnek és lesúj-
tottnak bemutatott emberében „otthonosan 
ismeretlen", azaz a belső  lét problémaköré-
vel. „Én javarészt bels ő leg éltem, miként 
egy sorsa fölött bánkódó szárnyas..." (57) 
— mondja a regény alaktalan, ki tudja kicso-
da hőse, mert ez a regényhős a klasszikus 
regényhősökhöz viszonyítva, az intellektuá-
lis magatartás követelményeinek megfele 
lően átalakult, „lebeg ővé", bolyongóvá, ső t 
alaktalanná vált, olyannyira, hogy cseleke-
deteit fizikai akadályok sem gátolják. Az Ár-
vaházi Fiú, a misztéirum bálványaihoz és 
istennő ihez hasonlóan, szabadon változtat-
ja helyzetét és alakját, sőt létezésének kri-
tériumai sem egyélelm űek: ,,... én nem fo-
lyamatosan létezem, énbel ő lem hiányzik 
mindenfajta folytonosság! Én csak az árva-
házban lennék képes szakadatlanul birto-
kolni magamat... Ott van minden kontinui-
tás" (138). 

Az Árvaháznak nincs körvonalazható 
szerkezete, az Árvaházi Fiú sorozatos alak-
változtatásai nyomán hatolunk be a regény 
öntörvény ű  világába, melynek lényege 
nem más, mint a semmib ő l való átlényegü-
lés és elő rehaladás a széles ismeretlenbe. 
Ez az átalakulásmotívum a regény vezér-
motívuma, szervez ő  eleme. 

Nemcsak az Árvaházi Fiú, hanem a re-
gény többi megemlítettje sem kevésbé kör-
vonalazatlan szereplő . Legyen szó a nená-
ról, Marycáról, a híres sógorról, az árvaházi 
fogalmazóról, a zenélőtársról, a mesél ő rő l, 
bárkirő l, köztük és az Árvaházi Fiú között 
tagolatlan viszony- és kommunikációs 
rendszer létezik. Olyan világ ez ugyanis, 
ahol az „én" már nem „én", azaz nem azo-
nos önmagával, és a kettősség sem zárja ki 
az egymással való azonosságot: „Ez volt a 
helyzet a Franci lakodalmát megelőzően, 
hogy mindkét lényemben egyaránt jelen 



voltam, mármint hogy ki-ki a maga módján 
fogott föl, különben pedig bárkit úgyis a kül-
ső  nézőpontok határoznak meg mindenkor, 
mint afféle fölemlegetése a lehetetlennek, 
amivel igen meddő  dolog szenbeszegülni; 
én ennek a két partján ültem itt, hogy szinte 
szót tudtam volna váltani önmagammal..." 
(920). Az azonosság és különböz őség krité-
riumait is áthágó világ már nem m űködhet a 
mindennapok logikája, időegységei és sza 
bályai szerint. A regény történései szubjek-
tíve logikusak, azaz a történetfejl ődés ala-
kítottta szabályokhoz mérhét ők egy olyan 
„egyszemélyes időben", amelybő l kiszorult 
az objektív történelmi idő , múlása nem hat a 
regényfejlődésre. Ennek a belső leg szabá-
lyos regényvilágnak irreális terek felelnek 
meg, mint amilyen a nena hangja vagy a 
mesélő  álma, és olyan tartózkodási helyek 
kapcsolódnak hozzá, melyek ugyan min-
dennapi életünk banális velejárói („a klo-
zet”, „a szenteltvíztartó edény" stb.), de 
eredeti funkciójuktól megfosztva a regény 
groteszk történés-csomópontjaivá válnak. 
A groteszk az a minőség ebben a regény-
ben, mely a végletek közötti egyensúlyt 
fenntartja és megfoghatóvá teszi számunk-
ra eseményeit. 

A hagyományos cselekményfelbomlásá-
nak sajátos módjával találkozunk ebben a 
regényben. A cselekmény ugyanis nem szo-
rul ki teljesen (a XX. századi ember világbéli 
helykeresésének tényei nagyon is nyilván-
valóak benne), hanem részeire bomlik, tör-
ténésekké, állapotokká, szituációkká önálló-
sul, elválva a cselekv őtđl, automatizálódik, 
az elbeszélđ  belső  átélésévé válik. Ennél-
fogva az idő , a tér vagy a szerepl ők fejlődé-
séhez, illetve változásához köt ődő  cselek-
ményszövést felváltotta egy olyan építkez ő  
elv, amely az asszociáción alapul, a gondo-
lat önálósulását feltételezi, s amelyet az el-
beszélőtő l is független, automatikus nyelv 
tolmácsol, úgyhogy a regény végkifejlete 
egy végtelen, emberi logikán túli, önkényes 
játék. 

Minden szimbolikus értelmén túl, a szó 
szoros értelmében is árva az Árvaház. 
Egyrészt semmilyen szabályhoz sem igazo-
dik. Misztériumjellege nem válik jelentős 
moméntummá. Regényként különös, a je-
lenlegi irodalmi közegbő l kiválik, mégsem 
korszakalkotó. A legnagyobb baj azonban, 
hogy a befogadótól is elszigetel ődik. Ugyan-
is a kezdetben rendkívül érdekfeszít ő  intel-
lektuális élmény-sokk, ha nem mentik meg 
remekírói megoldások, a századik oldalon 
már rettenetesen unalmas. Talán ezért is 
van az, hogy a jó mai regény vagy száz, 
vagy hétszáznál több oldalas... 

Bence Erika 

TELBE 
FELEDKEZVE 

Brasnyó István: Gyöngyéletünk törté- 
nete. Forum Könyvkiadó; Ujvidék, 1989 

Az a viszonylagos történet- és szerkezet-
nélküliség, mely remekírói bravúr hiányá-
ban igen sivárrá tesz regényi alkotášokat, 
az élet egyetlen részletét, élménytöredékét 
vagy hangulatát megvilágító novellának el ő -
nyére válhat. Az állapottá vagy homályos 
történéssé redukálódott történet ugyanis 
hasonlít rá vagy azonos a mindennapi em-
ber belső  élményfeldolgozásának módjával, 
asszociatív nyelvezete a bels ő  beszéd je-
gyeit viseli magán, terjedelme is ehhez mér-
hető . 

A megnevezett, de valójában lényegtelen 
helyeken játszódó, időbeli fogódzó nélküli 
novellák, melyekben a szerepl ők gyenge 
akaratú marionettfigurái egy bizonytalan va-
lóságnak, egymással szorosan összefügg 
nek, egymáshoz szervesen kapcsolódó 
részekként illeszkednek a kötet egészébe. 
Rendkívül jól szerkesztett novelláskötet 
ugyanis a Gyöngyéletünk története. Egy 
bevezető  novella mellett három egymástól 
nem független novellacsoportra oszlik, s az 
így csoportosítótt novellák gondolati egy-
másrautaltságuk folytán a feldolgozott, lát-
szólag mozdulatlan állapotoknak és tö гté-
néseknek folytonosságot, az álló novella-
időnek elđrehaladást biztosítanak, mindamel-
lett, hogy egységes hangulatot közvetíte-
nek. 

A kötet bevezető  novellájában, a Kocs-
mákban feldolgozott tölénéselképzelés 
nem más, mint összefoglalása, hangulati 
megalapozása annak a valóságképnek, 
melynek lebontása mozzanatos feldolgozá-
sa a címadó novellaciklus, a Gyöngyéle-
tünk története. A Kocsmákban is feltárt, 
megemlített,vagy felvillantott érzések, érzel-
mek, hangulatok, történések és helyzetek 
ezekben a novellákban (melyeket a recen-
zens az életkép posztmodernizációjának 
vél) kulminálódnak illetve itt bontakoznak ki. 
A novellákban felbukkanó helyneveknek, 
nincs különösebb szociográfiai jelentősége, 
hisz a térbő l és az időbel is kiszoruló, eltá-
volodó szerepl ők lelki-érzelmi valója az, 
ami dominál, az pedig független a konkrét 
helynévektő l, s az adott társadalmi valóság 
is csak igen távolról világít be ezekbe az írá-
sokba. A szereplők látszólag akarat, múlt és 
jövő  nélkül teng ődnek egy változatlan, se-
merre sem vezető  jelenben, szállásokon, 
omladozó tanyákon, barakkokban, ahova 
egyedül tartoznak, s ahova egyetlen tevé-
kenységük, a munka köti đket, s ahonnét 
csak a faluba, a kocsmába nyílik kilátás: 
„Amazok meg, akik úton voltak, már lassan 
elérték a falut, az út tócsáit kerülgették, és 
orrukkal friss illatokra vadásztak..." (110). 
Ám ennek ellenére, és a cím ironikus mel-
lékhangja mellett is, lelki világuk, világ-
szemléletük nagyon közel áll hozzánk, ra-
gaszkodásaik vívódásaik egészségesen 
emberiek, küszködéseik iránya kifelé tart 
ebbő l az állapotból: „ Ősz végén különben 
is nyugodt napok köszöntenek az emberre, 
mintha mindenki számadást készítene 
magában —a vándorgyerekek feltehet ő leg a 

pénzüket számolják, és még ennél is csen-
desebb téli helyrő l álmodoznak, amit, per-
sze, valahol a messzi jöv őben képzelnek 
el, ahol tiszta napsütés minden, és ha le-
esik a hó, tarka lovak kocognak a szán-
kók előtt, és a cseng ők hangja még a 
napsugárnál is. fényesebben zuhog vala-
honnan a magasból, és éles sávban zárja le 
a látóhatárt az örökzöld." Bels ő  űzöttségük, 
mely élelmetlen cselekedetekben jut kifeje-
zésre, szebb jövő  és normális emberi kap-
csolatok létrejöttét feltételezi. Ehhez a lát-
szólag mozdulatlan, de lélektani szempont-
ból nagyon is dinamikus állapothoz („Az 
öreg Bandurek pedig nekifogott egy újabb 
történetnek, amelyben veszettül száguldot-
tak a lovak, és a szánkó úgy farolt, hogy a 
szánkótalp a fatet őknél magasabbra csapta 
a havat...", különös, egyszer ű , de se nem 
zavaros, se nem hiányos „téli" nyelv kap-
csolódik. Nemcsak a nyelve, a hangulata is 
téli ezeknek a novelláknak. Mindig fagyos 
tél, hó, őszidő , sár, eső  van, s csak néha 
villan be a melegebb évszakok gyorsan mú-
ló melege: „Bandurek Jóska felegyenese-
dett, s meglepődött, hogy milyen tisztán 
vissza tud emlékezni a nyárra. A nyáron há-
rom piros bojt volt egymás alatt az ostora 
szíján". Ám Кб lönösmód ez az atmoszféra 
mégsem a magyar irodalomban jól ismert 
„most tél van és csend és hó és halál" kép-
zetét ébreszti bennünk, hanem megnyug-
vást áraszt, amelyben a szerepl ők „elérzé-
kenyedése” (Hozz majd nekem egy sze-
mernyi zöldet) is érthető . Brasnyó István 
alkotóereje néha magasra emelkedik ebben 
a ciklusban ( Látogatóban egy szomszé-
dos csillagon; Mese a falvédőrđ l; Hol az 
albak, hogy bezörgessünk rajta; Szí-
vünkben vadnyúl dobol éjszaka), hogy 
máskor ugyanolyan mélyre zuhanjon s olyan 
jelentéktelen, kidolgozatlan, esztétikai szem-
pontból megoldatlan írásokat hozzon létre, 
mint amilyen a Harmadik sor els б  szék, 
Az agglegény lakatosok, Ingyenmozi va-
sárnap délelőtt cím ű  novellák. 

A Ki vadászik a fekete bárányra? cím ű  
fejezet nem kevésbé belefeledkezés egy té-
li világba, ahol még a halál ténye sem kelt 
különösebb döbbenetet, sem a sorjázó vá-
gyak, sem kielégületlenségük, sem a múlt 
kísértése nem különösebben er őteljes, örök 
emberi kérdések felvetődése sem hozza iz-
galomba átélő it. A fejezet, akár az egész 
kötet, belső  rétegződést mutat, korábban (a 
Zálogban, a Siralomvölgyben) feldolgo-
zottélmények mozzanatokra bontásával ta-
lálkozunk. Ebben a fejezetben van a kötet 
két legjobb novellája, a Zálog és a Ki va-
dászik a fekete bárányra? Ezekben a no-
vellákban teljesednek ki, összegződnek 
azok az élmények, érzelmek és hangulatok, 
amelyek a Kocsmákból indulnak ki, és a 
Gyöngyéletünk történetében kerül sor 
mozzanatos felelevenedésükre. A két no-
vella nemcsak vissza, hanem egyben el ő re 
is utal, a Téli nyelv szinte megsemmisült, 
cím nélküli novellaformái felé, melyek nyelvi 
megvalósulásai, kifejez ődései egy besz ű -
külő , belső  állapotnak. Gazdag, kifejez ő  
erejű  asszociatív nyelv ez. 

Brasnyó István ebben a kötetében, a no-
vella műfajában hozott létre értékeset és 
újat, még ha regényének, az Árvaháznak 
jutott is nagyobb elismerés. 

Bence Erika 
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tóth gábor 

AZ ELTŰNT KÉT PERC 
NYOMÁBAN 

„Billy a második levelén dolgozott, amikor az első  meg-
jelent. A második levél valahogy így kezd ődött: 

A legfontosabb dolog, amit a Tralfamadoron megtanul-
tam: hogyha valaki meghal, az csak úgy t űnik, mintha 
meghalt volna. Továbbra is tökéletesen eleven marad a 
múltban, éppen ezét nagy butaság, ha sírnak a temeté-
sén. Minden egyes pillanat, a múlt, a jelen és a jövő , min-
dig is létezett, és mindig létezni fog. A tralfamadoriak pon-
tosan úgy látják a különböző  pillanatokat, ahogyan mi pél-
dául a Sziklás Hegység egyik szakaszát láthatjuk. Ők azt 
is észlelni tudják, hogy mennyire állandó minden pillanat, 
és meg tudnak látni bármely pillanatot, amely érdekli őket. 
Ez csak illúzió itt nálunk, a Földön, hogy az egyik pillanat 
úgy követi a másikat, mint a zsinórra felf űzött gyöngysze-
mek, meg hogy ha egyszer elszállt egy pillanat, akkor az 
örökre eltávozott. 

Ha egy tralfamadori megpillant egy holttestet, csupán 
arra gondol, hogy a halott személy abban az adott pilla-
natban rossz állapotban van, ám ugyanaz a személy szá-
mos más pillanatban remekül érzi magát. Mármost, ha én 
jómagam azt hallom, hogy valaki meghalt, egyszer űen vál-
lat vonok, és azt mondom, amit a tralfamadoriak is mon-
danak a halottakra, ez pedig az, hogy: Így megy ez" (Ku rt  
Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd). 

Szerencsés lények á Tralfamador bolygó lakói: négy di-
menzióban látnak, az id őt eredendő , változatlan létez ő -
ként érzékelik, s az emberi lényéket nem kétlábú teremt-
ményeknek, hanem óriási százlábúaknak látják az egyik 
végükön csecsem ő lábakkal, a másikon vénemberlábak-
kal 

A világ polarizáltsága, lét és nemlét, élet és halál szem-
benállása csak lineáris id őben lehetséges. Egyirányú fo-
lyamatok uralják az ember számára adott életteret, s az 
univerzumot is ilyen processzusok végtelen halmazának 
látjuk. Tudatunktól független, eleve adott realitás-e ez a vi-
lág, vagy pusztán az egyéni tudat alkotása? Teljesen ki 
vagyunk-e szolgáltatva az id őnek, felfüggeszthetjük-e oly-
kor a kauzális meghatározottság megszeghetetlennek t ű -
nő  szabályait? Örök és megoldhatatlan problémák ezek: 
metafizikus elmélkedések sz űnhetetlen ihlető  forrásai. 
Gondolkodók beláthatatlan id ők óta keresik e kérdésekre 
a választ. De a választ csak a tralfamadoriak ismerik és az 
őrültek, akik kiestek környezetük id ődimenziójából, s noha 
a reális történések velük, de énjükön kívül történnek. 

„Billy Pilgrim megállt az erd őben. Behunyta a szemét, 
és a hátát egy fának támasztotta. Feje hátra csuklott, orrli-
kai kitágultak. Olyan volt, mint egy költő  a Parthenonban. 

Ez volt az a pillanat, amikor Billy el őször esett ki az id ő -
bő l. Figyelme egyszerre csak nagyvonalúan végigpász-
tázta élete teljes ívét, elérkezve egészen a haláláig, mely 
lilának látszott. Nem volt ott senki vagy semmi egyéb. 
Csak lila szín ű  fény — és valami zümmögés" (Vonnegut). 

A természetben lejátszódó folyamatok ciklikussága az 
emberi fajra is érvényes, de jóval túlmutat egy emberölt őn, 



s az individuum időérzékelését nem valamiféle ontológiai 
madártávlat határozza meg, hanem saját életkora id őbeli 
korlátai. Ezért a külvilágban (iii. az  objektív világban, 
amelynek az ember is része) lejátszódó ciklusokat élete 
időbeli linearitásának rendeli alá, amelyek voltaképpen e 
ciklusok (napok, évek) egymásutánisága alkot. 

A szabadság egyetlen lehetősége a tér- és időbeli korlá-
tok legyőzése. Az individuum szabadsága azonban éppen 
az ember természetadta tulajdonságai miatt elérhetetlen: 
„És mégis, és mégis... Az időbeli egymásutániság taga-
dása, az én tagadása, a világegyetem tagadása mind nyil-
vánvaló elkeseredés és titkos vigasz. Sorsunk... nem 
azért borzalmas, mert irreális; azért borzalmas, mert visz-
szafordíthatatlan és vasból való. Az id ő  a szubsztancia, 
amelybő l vagyok. Az idő  folyó, amely magával ragad, de 
én vagyok a folyó; tigris, amely szétmarcangol, de én Va-
gyok a tigris; t űz, amely elhamvaszt, de én vagyok a t űz. A 
világ, sajnos, reálisan létez ő , én, sajnos, Borges vagyok". 

Borges tehát elismeri: részesei vagyunk a külvilág törté-
néseinek, reáliák vagyunk magunk is. Elbeszéléseiben 
azonban a köznapitól eltérő , metafizikus valóságot hoz lét-
re, amelyben nem érvényesülnek az erkölcsi törvények, 
gazdasági vágy társadalmi szabályok, s amelyben a reális 
elemeknek az irreális elemek feletti hegemóniája megkér-
dőjelezhető . Az ilyen művészi ábrázolás mágikus realiz-
mus néven vált ismertté, s Borges Historia universal de 
la infamia (Az aljasság egyetemes története) c. elbeszé-
léskötetének megjelenési időpontját, 1935-öt tekintik szü-
letési évének. 

Borgesnél és az Irányzat sok m;s képvisel őjénél — E. 
Sábato, J. Cortázar  —a  legerősebb hatás Kafkáé. „Minde-
nekelőtt a meglepetések m űvészete ez" —írja A. Flores. 
Az író az olvasót — rendszerint az els ő  pillanattól kezdve —• 
egy abszurd helyzet elé állítja, amelyet nem magyaráz 
meg, nem old el semmilyen formában. „Mihelyt az olvasó 
elfógadja a fait accomplit, a többi logikus pontossággal kö-
vetkezik" (A. Flores). A mágikus realizmus ezeket az ab-
szurd elemeket realisztikus mozzanatokkal ötvözi egy-egy 
írásm űvön belül. Az írók egy résszénél —élükön Borgess 
zel — a reális elemek sem Amerika konkrét földrajzi, társa-
dalmi stb. helyzetét tükrözik, hanem térben és id őben el-
vonatkoztatott motívumok mások viszont a titokzatos, ab-
szurd események és helyzetek ellenére is a valóságos 
amerikai földet írják le és a meglevő  társadalmi problémák-
ra keresnek megoldást (J. Rulfo, A. Carpentier, M. Á. As-
turias, G. Márquez). 

Borges egyik legsikerültebb elbeszélése A titkos csoda. 
Kezdőképe kafkai: különös, öntörvény ű  viszonyrendszer 
keretei között relativizálódik az id ő , a valamint tudat és va-
lóság viszonya. Jóllehet a m ű  cselekménye konkrétumok-
hoz kötődik (Prága, Gestapo, Zeltnergasse), metafizikus, 
társadalomfeletti — „örök emberi" —kérdéseket feszeget. 

A továbbiakban arról az időszilánkról szólok, ami a mű  
főszereplője, Járomír Hladik kivégzése napján, 1939. már-
cius huszonkilencedikének reggelén kilenc óra és kilenc 
óra két perc között eltelt. 

A továbbiakban arról az időszilánkról szólok, ami a mű  
főszereplője, Járomír Hladík kivégzése napján, 1939. mór-
ellenségek c. verses drámáját befejezhesse. Álmában 
hangot hall: „A munkádhoz szükséges id ő  engedélyezte-
tett". Hladík megírja a hiányzó két felvonást, kijavítja az 
utolsó jelzőt is, majd eldördülnek a puskák. Az id őtlenség -
-mialatt megalkotja m űvét, s kívül helyez ődik a reális törté-
néseken — Hladík tudatában egy évig ta rt . A „profán" idő-
ben ez alatt az id ő  alatt két perc telik el. 

Borges életm űvében központi szerepe van az id őnek. A 
titkos csoda két perce viszont nem csupán az id ő  egy 
újabb cáfolata, hanem egy olyan problémát is magában 
rejt, ami szintén végigvonul Borges életm űvén: megismer-
hető-e a világ? Borges tudja: az emberiség örökre el-
veszett a világegyetem útveszt őjében, azonban térben 
és időben léteznie kell olyan pontoknak, amelyekben fel-
ismerhetőbben összpontosul az élet lényege. (A kairói 
Amr mecsetben összegy ű lő  hívek jól tudják, hogy a világ-
egyetem ott van a főudvart körülvevő  kőoszlopok közt az 
egyiknek a belsejében.) Az Alef c. elbeszélésében Borges 
olyan helyekrő l, térbeli pontokról beszél, amelyekben meg-
nyilatkozhat az Isten, vagyis az emberiség távoli múltjában 

szem elő l tévesztett Lényeg. A titkos csoda két perce is 
ilyen pont: idő-Alef. Miután a börtön udvarán „a fizikai vi-
lág megállt... az ő rmester karja befejezetlen mozdulatba 
merevedett..., az udvar kövére egy méh mozdulatlan ár-
nyékot vetett...", Hladík kilépett az id őbő l. 

Borges novellájában abszurdnak t űnő  helyzet áll el ő , 
amikor a főhős szembenéz a puskacsövekkel, s a további 
történések is abszurdnak, hihetetlennek hatnak. Nem utal-
ható azonban kizárólag a mágikus realizmus hatókörébe 
minden ilyen alapállás. Bolygónkon, az azonos környezeti 
feltételekb ő l adódóan, az idő  múlása elvileg valamennyi-
ünk számára azonos. A szubjektív id őérzékelés azonban 
rendkívül változó lehet. Az ember életében olyan torlódási 
pontok jöhetnek létre, amelyek id őérzékelését lényegesen 
megváltoztatják. Ilyenkor mintegy kívülhelyez ődik a reális 
tö гténéseken, egy metafizikus létbe kerül át, ahol felfüg-
gesztődnek az élet addigi szabályszerüségei. A titkos 
csodában sarkítottan, felfokozott intenzitással jelentkezik 
ez. A puskacsövek természetesen képletesek: a halált 
jelképezik..., s a halál„testközelében” az ember olykor 
csodálatos dolgokra képes. A halál már születésekor közel 
van hozzá: az ember ezért állandóan csodálatos dolgokat 
művel, s egyre csodálatosabbakat, mert a halál mást sem 
tesz, csak közelít. 

Hladík nem oszthatta meg senkivel az isteni ihletettség 
pillanataiban átélteket. Nem volt ideje „átmenteni" a fizikai 
valóságba azt, amit metafizikus létezése idején megva-
lósított. Tragédiája befejezetlen maradt: Borges elbeszélé-
sének első  néhány sora kétségtelen bizonyítéka ennek, hi-
szen múlt időben meséli el az eseményeket, múlt id őben 
beszél egy befejezetlen m ű rő l: „1939. március tizenne-
gyedikének éjszakáján Prágában, egy zeltnergassei la-
kásban Járomír Hladík, Az ellenségek cím ű  befejezetlen 
tragédia... szerz ője...". Az archimedesi hidrosztatikus 
elv a tudat és az objektív valóság viszonyában tehát legfel-
jebb kétpercnyi időugrást eredményez. A képzelet nem 
szorít ki magának a valóságból annyi teret, mint a kádba 
merülő  emberi test. Hiába próbálta Berkeley püspök kép-
zeletben maga alá húzni a széket, a földre huppant volna, 
ha a képzeletbeli székre ül. „ A világ, sails, reálisan létez ő , 
én, sajnos, Borges vagyok"... 

— egy szék azért képzeletben remekül magunk alá húz-
ható, s az olvasó tudja, hogy Hladík tragédiája valahol még-
iscsak befejeződött. 
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A KÍNAI FAMETSZET 
TECHNOLÓGIÁJA 
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DRAGOMIR UGREN 
FESTMÉNYEIHEZ 

A nyolcvanas évek elejének könnyen fel-
ismerhető , sztereotip festészeti irányzatje-
gyei már az évtized közepén szétzúzódtak, 
az „új kép" és a hasonló fogalmak teljesen 
kimerítették saját jelentés tartalmukat, és 
egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az 
aktuális m űvészeti színtéren párhuzamos 
létezésre kényszerül a lehetőségek sokasá-
ga, melyek érdekesebbek és értékesebbek, 
ha individualitásuk és eredétiségük stiliszti-
kai irányzatoktól független tud maradni. A 
m űvészetben ismét a. szubjektív látásmód 
került a figyelem középpontjába, amely 
egyúttal az alkotók személyes szükségleté-
vé vált. Belső  érzésekre, emlékekre és ke-
délyállapotra összpontosító, semmiképp 
sem szentimentális, ám szinte magától ért-
hetődően introspektív intimségrő l (intimiz-
musról?) kezdtek beszélni. Ez természete-
sen egyáltalán nem könnyítette meg a m ű -
vész feladatát elképzeléseinek megvalósí-
tásában, sőt ellenkező leg, végig következe-
tesen saját vágyainak és készségeinek vi-
lágában kellett maradnia, s így kell ő  méгték-
ben kellett bizonyítania a m űvészi értelem-
ben vett korh űséget. 

Itt van egy m űvész, kinek m űveiben szé-
pen elkülönülnek mindezek a koncepcióbeli 
változások. Egy m űvész, aki maga is ezek-
nek a változásoknak a szószólója volt. Dra-
gomir Ugren eddig keveset és ritkán szere-
pelt. Nem a szereplések képezték munkájá-
nak célját. Ennek ellenére mégis végletesen 
szigorúan, maximális felelősségtudattal, ref-
lexióinak teljes tárházával, a régebbi és az 
újabb művészettörténet hozzá közel álló 
problémáit megismerő  és megértő  módon 
(saját korának m űvészetében is) foglalko-
zott témáival. Ha valakir ől, akkor Ugrenrő l el 
lehet mondani, hogy festészete egyidej ű leg 
ered a „szívéb ől" és a „tudatából", érzé-
seibő l, de tudásából is, saját tudatalatti јб-
nak lehallgatásából, de tudatának aktivizá-
lásából is, az adott m ű  eljárásait és jelenté-
seit determinálva. 

Az alkotás folyamata a lényeges Ugren 
számára, a festői megjelenítés folyamata, 
és nem annak eredménye, még ha végül a 
festmény rendszeresen fel is veszi a festett 
tárgy végleges, állapotát. 

A művész számára a festés tehát az 
anyag, amihez a festészet jellemz ő  eszkö-
zeinek megformálási tapasztalata járul. Es 
megformálás következményeként jön létre 
Ugrennél az alkotásformátuma: leginkább 
egész kicsinyek, máskor közepesek, na-
gyon ritkán nagyok és terebélyesek; néha 
sokszög alakúak, az utóbbi id őben pedig 
mindinkább szabálytalanok, irregulárisak, 
fragmentumszerűek, mint egy bő  egésznek 
a darabjai. A megformálás folyamatának a 
döntéseiből következik egyúttal a színek 
megválasztása, az anyag színezettsége, 
ami a festészet hatásosságának igen fontos 
tényezđje. Ezzel egyidej ű leg pedig ,a mun-
kafolyamatban, a színanyagában —teljesen 
spontánul és elő re meghatározatlanul —je-
lentkeznek egy lehetséges látvány, néha 
alak vagy esetleg táj elemei, ár ezek soha-
sem felismerhető  jellemző i, semmiképp 
sem karakterisztikái az alkotásnak. 

A festészet Ugren számára egyfajta uta-
zás a kép keletkezésének idején keresztül, 
s ebben az időben az alkotás folyamata 
alatt a m űvész felszínre hozza mindazokat 
az indíttatásokat és módszereket, amelyek 
fejlődésének realizációját segítik. Ezek az 
eljárások egyformán formaiak, technikaiak, 
tartalmiak és jelentést hordozóak, s ezek 
egymás mellett és együtt hatnak, vésődnek, 
szövődnek bele elválaszthatatlanul az alko-
tásba, s ő rződnek meg mindörökre a fest-
mény anyagi síkján. 

A nyolcvanas évek végét és a századunk 
utolsó évtizedének kezdetét jelz ő  festészet 
már nem hangsúlyozza a látvány konkrét ki-
fejezésformáit, a tárgyiasság és a figurativi-
tás ellen dolgozik. A modern festmény je-
lekre váró mező . Olyan jelek mezeje, me-
lyek csak távolról vonatkoztathatók a látha-
tóra, vagy inkább: a m űvész „belső  látását" 
teszik láthatóvá. Ugren festészetére a szi-
gorú határok elmosása a jellemz ő . Olyan 
festészet ez, mely egyidej ű leg hívja életre 
és tünteti el a képzet jelenlétét, olyan fes-
tészet, mely Klee tapasztalatainak nyomán 
halad. Eszerint a fest ő  nem azt mutatja be, 
ami valójában, hanem ami lehetne, amivé 
válhat. Ugren festészetének világa egy ilyen 
lehetséges világ: költő i képzetek világa, a 
meglepetéseké, melyekkel a m űvész saját 
magát lepi meg, amikor m űve elnyeri végső  
formáját. 

Ješa Denegri 
Fordíto tta Szabó Pa/бcz Attila 

- A belgrádi Nyitott grafikai m űhelyt (Otvo-
reni grafički atelje) 1982/1983-ban alapítot-
ta egy tucatnyi grafikusm űvész és a Népi 
múzeum grafikai osztálya (grafi čki kabinet 
Narodnog muzeja). Évente 9 meghívott m ű -
vész (külföldi és hazai) tart nyilvános bemu-
tatót egy-egy grafikai eljárásból, a követke-
ző  évben pedig csoportos kiállításon mutat-
ják be grafikáikat. 

Az idén február 20-tól 28-ig került meg-
rendezésre a VIII. Nyitott grafikai m űhely. 
Sorrendben az utolsó bemutatót Wang Hui-
qin fiatal ljubljanai grafikus és fest ő  tartot-
ta. A kínai fametszet készítését demonstrál-
ta. Mint az várható is volt, óriási érdekl ődés 
támadt. A múzeum közepes nagyságú ter-
me kicsinek bizonyult erre az estére. A ké-
sőn érkezettek, különösen a középiskolás 
diákok már csak nagyon keveset láthattak, 
haza is vezényelték őket. 

Az est kezdetén megtudtuk, hogy Wang 
Huiqin 1955-ben született Nantong hely-
ségben, Kína legfejlettebb részén, a gazdag 
festői tradíciójáról ismert shanghai közelé-
ben. Miután Nantongban befejezte középis-
koláját, még négy évig ugyanabban a kö-
zépiskolában a képz őművészeti oktatás ke-
retein belül az írást oktatta. 1977-ben a kul-
turális forradalom után újra megnyitották a 
képzőművészeti akadémiákat Kínában. 
Wang Huiqin jelentkezett, hogy bepótolja az 
elveszett éveket. A diploma után, amelyet 
Nanjingben a Pedagógiai akadémia képz ő-
művészeti egyetemének festészeti tanszé-
kén szerzett, másfél évig újra Nantongban 
művészetelméletet és kalligráfiát tanított. 
Közben résztvett a fiatal m űvészek moz-
galmában a szabad képzőművészeti kifeje-
zésért. 1983-ban Ljubljanába költözött és 

folytatta tanulmányait a ljubljanai Akadé-
mián, ahol 1986-ban fejezte be a grafikai 
mesteriskolát. 

Az elmúlt nyáron Wang Huiqin a smede-
revói grafikai m űvésztelep vendége volt, ott 
fedezte fel egyik filmrendez őnk, (aki szen-
vedélyes grafikarajongó), a Népi múzeum 
rendezvénye számára. Röviden ismertette 
a közönséggel a technika történetét. A kí-
naiak a fatáblás nyomtatást i.sz. 600 körül 
találták ,fel. A kínai fametszet aranykora a 
XVI XVII. század: ekkor a színes fametszet 
már nemcsak illusztrációként, hanem önálló 
képként, vagy albumként, festészeti tan-
könyvként is igen népszerű . A fametszet 



Kínából került át Japánba , s valószínű leg 
Európába is. Régen a festőknek katonai 
rangjuk volt Kínában — mondta Janko Čuli-
č ić  filmrendező . 

Két oszlop között kötélre csiptet őzve lóg-
tak a m űvésznő  már elkészült fametszetei. 
Mintegy 7-8 lírai kép. Néhány modern és 
néhány a tradicionális kínai festészet szelle-
mében . Huiqin az utóbbiak közül választott. 
Alkotása tájat ábrázolt. Az el őtte lévő  asz-
talról sorra felemelte , bemutatta szerszá-
mait, anyagait . Néhány széles „flah" ecse-
tet amivel a papín egyengeti , a bambusszal 
bevont tampont , amit a nyomtatáshoz hasz-
nálnak , valahogy hasonló módon, mint mi a 

kanalat , kis linómetszetek nyomtatásához. 
Megmutatta a két falemezt , amelyekbő l 
lapdúcait készítette (a fát rostjainak mene-
tében vágták). Ezekrő l a lemezekrő l nyom-
tatta grafikáját . A széles kínai papírt, mint 
valami nagy fehér leped őt a közönség elé 
lebbentette, kissé meg is gy ű rte, hogy érzé-
keltesse anyagának rugalmasságát . A papír 
vékony, kisimul, és amint megfelel ően át-
nedvesítik itatós lesz. Kínai papírt Olaszor-
szágban is lehet vásárolni . A legfontosabb 
anyag a tus, amit vízzel higítanak, attól füg-
gően, milyen tónust akarunk. Tiszta víz kell 
még és egy kisebb ecset a részleteknek. 

A kínai grafika elmaradhatatlan tartozéka 
a pecsét. Minden m űvésznek saját pecsétje 
van, ami tartalmazza a m űvész nevét, az 
évszámot és egy szimbólumot. A pecsét kő-
bő l készül, piros szín ű  zsírt használnak a 
pecsételéshez. A piros színt a nemesség je-
lének tartják, és egy-egy ilyen kis pecsételt 
jel nagy élénkséget kölcsönöz a nyomtatott 
felületnek. 

A nyomtatás a következ őképpen zajlott 
le. A kisebb lemez nedvesítésével kezdte, a 
felhigított tust széles és kis ecsettel a dúc 
kimagasló részeire vitte, majd kézzel papír-
ra nyomtatta. Dombszerű  szürke folt jelent 
meg a papíron , ezt a közönség tapssal ho-
norálta . Újra lassú kézi dúcfestés követke-
zett a másik körtefa lemezen . Ebben a fá-
zisban a közönség türelmetlenkedett, ezzel 
is jelezve , mennyire szokatlan számára ez a 
szukcesszív, nem európai eljárás. Azt még 
kevésbé értette, hogyan biztosítható ezzel 
az eljárással a nyomatok azonossága, ami 
az európai sokszorosító grafikánál a szak-
mai jártasság kritériuma . Huiqin válaszából 
egyértelm űen kiderült, hogy ezt egyáltalán 
nem tartja fontosnak. A m űvész minden 
nyomata más és más, nevezhetik azokat 
nyugodtan monotípiának is. Miután egy 
széles ecsettel nyomatát másodszor is „le-
húzta", és grafikáján megjelentek az idea-
lizált táj részletei , kitörő  taps fogadta. Köz-
ben a televíziós videokamerák gondosan 
rögzítették az eljárást. 

Csikós Tibor  

ÁZSIA, EURÓPA 

Kanno Hachiro, a Párizsban élő  japán és 
Mészáros Géza magyar képzőművész kö-
zös tárlata volt látható a Budapest Galériá-
ban 1990 . január 13-tól február 25-ig. És 
nem is akármilyen közös tárlata . Ezt érde-
mes volt megnézni. Ekét kiváló képz őmű -
vész rendhagyó szimbiózisa igazi (képző)-
művészeti élmény. Elbűvölt a kiállítás. Hogy 
mi az, ami ennyire megigézi a tárlatlátoga-
tót? Erre a kérdésre próbálok választ találni 
az alábbiakban. 

Egyikük művei sem „közönséges" festmé-
nyek , bár mindketten használnak festéket. 
Kanno Hachiro eltér a japán hagyományok-
tól, és egy európaibb irányzat követőjévé 
lesz, ami nem is csoda, hiszen több mint 
húsz éve él Franciaországban , sőt 1969-
ben a francia kormánytól kapott ösztöndíjat 
és a párizsi Ecole Nationale des Beaux-Arts 
diplomáját tudhatja magáénak . Bati au-La-
voir-i műtermét is Párizs városától kapta. 
Műveiben mégis ott él a haza szelleme. Az 
óriási selyemalapra festett ábrák nagyon 
emlékeztetnek a japán szépíróversenyek 
resztvevőinek munkáira . És bár , mint már 
mondtam, egy szélesebb körű , ún. euró-
paibb vonulat követője, művészetével szé-
pen beleilleszkedik hazája képzбművészeti 
fejlődéstörténetébe , még ha szakít is annak 
hagyományaival . Mert a mai Japán sem a 
régi már ; nagyméhékben hasonlít a nyugat-
hoz, így művészetének abba való beépülé-
se (természtesen, mint Hachirбnál is, az 
egyedi kifejezésmód, a klasszikus japánság 
alapvető , sőt mélyebb jegyeinek megtartá-
sával ), és ahhoz való felzárkózása termé-
szetes, és úgy látom, szükséges, a jelekbő l 
ítélve pedig igen gyors folyamat, azzal, hogy 
egyes csoportok (szintén természetesen és 
szükségszerűen) a nemzeti kultúra hagyo-
mányainak megő rzésére is bizonyos fokú 
továbbművelésére koncentrálnak, azt he-
lyezik előtérbe (s ennek jogossága illetve 
szükségszerűsége már megkérdőjelezhető). 

Mindössze kb. tízenegynéhány kiállított 
alkotása közül egy installáció emelkedik ki, 
melynek címét sajnos nem tüntették fel. 
Amit ezzel kapcsolatban elmondhatok róla, 
az annyi , hogy a szerző  belekombinálta 
Üres és tele cím ű , selyem és tus felhaszná-
lásával 1989-ben készült m űvét (amit 
egyébként már láthatott a párizsi kiállításlá-
togató közönség is). Hachiro úgy állította 
be, hogy az Üres és tele mint ajtó (talán he-
lyesebb lenne: bejárat) szerepeljen egy 
más m űveibő l kialakított épülethez/szobá- 

hoz/menhelyhez. A „helyiségnek" meg-
nyerően misztikus hangulata van. A falakat 
képező  alkotások selyem alapanyagra ké-
szültek kék festékkel és a beállításnak kö- 
szönhetően akárhova nézünk , csak a kék 
vonalak metaforikus kavargását érzékelhet-
jük. Az egyik sarokban az egyik mű  mögül 
vörös égő  világítja át a vékony selymet. És 
forduljunk meg! Nemigen láthatunk ki az 
„ajtón", csak egy kevés fény sz ű rбdik át a 
„falon". Mi lehet a kinti világban ? Ugyanaz, 
ami itt bent? De hát itt sötét van, kintr ő l meg 
fénysugarak igyekeznek befelé! Legyen is-
mét hátra arc! A vörös ég ő  továbbra is ott 
serénykedik a jobb alsó sarkok tájékán, a 
kék pedig tovább kavarog , ontja metaforáit. 
Fantasztikus, leírhatatlan látvány . Azt hi-
szem, kezdem érteni, miért kényeztetik Ha-
chirót a franciák! 

Mészáros Géza alkotásai egész más, 
metaforáiban mégis nagyon közeli, rokon 
világot tükröznek. Esetében a nemzeti kul-
túrájához való viszonyulása és abban betöl-
tött szerepérő l hasonlóképpen nyilatkozha-
tunk , mint tárlattársa , Kanno Hachiro ese-
tében. Ő  a domborműnek egy igen furcsa 
és szokatlan formáját m űveli ; a cellulózt és 
a rostreliefet használva eközben kedvenc 
alapanyagaként . Már magában az egyszín ű  
domborműben elkezdi építeni m űvének ér-
zelem-, és (ezen túllépve) esetleg értelem-
világát, közlendőjét , valamint metaforáit, 
melyeket a változatos színhasználattal ké-
sőbb újabb metamorfózisokra kényszerít, 
így érve el célját , amit a Kognitív és affek-
tív információk cím ű  alkotása már magá-
ban a címében is jelez , azzal, hogy a többi, 
úgy vélem éppen ezért cím nélkül hagyott 
tucatnyi kiállított m űve, anélkül, hogy azt 
szerzőjük a szánkba rágni kényszerülne és 
szándékozna , éppoly hatásosan (mert az 
sem mellékes) és nyíltan, őszintén (ami az 
egész tárlatra jellemz ő  és sajnos ritkaság), 
megismerően és arra vonatkozóan , érzéke-
nyen, egyformán fogékonyan mindezekre 
és a világból érkező  külső  hatásokra, azaz a 
szerző  szavaival élve: kognitíven és affektí-
ven szól hozzánk, tudatja velünk Mészáros 
Géza érzelmeit, ha nem teljes érzelemvilá-
gát (ha mást nem , a tárlaton bemutatott 
összes alkotását tekintve ), annak válságait 
és felvirágzásait , legyen a címük bár Ams-
terdami sorozat I., vagy II., vagy akár 
egész más, illetve, amit az esetek többsé-
gében tapasztalhatunk is, nélkülözzék a cí-
met, vagy épp az legyen a címük, hogy Cím 
nélkül, mert ugye az is egy lehetséges cím. 

Három rövid idézettel fejezném be íráso-
mat. Az első  a Le Monde című  francia lap-
ból való: „ A tér meg van hódítva. Egy óriási 
zenekar bűvöl el minket a képzelet mezejé-
nek minden dimenziójában, ahol H. Kanno 
szelleme mozog." A La Vanguardia cím ű  
napilapból : „Mészáros Géza hibátlan m ű -
veivel, finom relifjeivel kísérli meg közölni 
üzenetét , azzal a szándékkal, hogy végre-
hajtsa az élet morális és etikai revízióját." 
Eiјi Seki Japán budapesti rendkívüli és meg-
hatalmazott nagykövetének a tárlat megnyi-
tóján elhangzott szavaiból : „A legmelegeb-
ben üdvözlöm ezen különleges eseményt, 
melynek keretében (...) együtt állítják ki bri-
liáns műveiket . Gratulálok a két művész nagy-
szerű  teljesítményéhez." (Mindhárom idé-
zet Sulyok Miklós fordítása.) 

Kár, hogy Budapestre kell menni, ha az 
ember ilyesmit akar látni! 

Szabó Palбcz Attila 

55 



56 

Szlaukó László alkotásai mellé 

PALIMPSZESZTUS 

Az olyan papirusz vagy pergamenlapnak a neve, amely-
ről az íróanyaggal való takarékoskodás kedvéért az első  
írást letörölték hogy újabb szöveget írhassanak rá. Az 
ókori irodalmi emlékek fennmaradása szempontjából a 
P.-ok igen fontosak amennyiben gyakran sikerülta máso-
dik kémiai úton való eltüntetésével az els ő  írást újból kibe-
tűzni és ez alkalommal gyakran fontos irodalmi szövegek 
kerültek napvilágra. 

(Tolnai Világlexikon) 

Az írás vagy a kép a gondolat papírra rögzítésének egy-
egy módja: A palimpszesztben (vagy roncsolt levelekben) 
a kettőt összekapcsoltam. A verbális gondolatközlés már a 
látványnak van alárendelve, és már csak nyomokban ő rzi 
eredeti funkcióját. Már mint látvány m űködik és képként 
próbálja visszaadni a szöveg lényegét. Az elrejt őzött szö-
veg foszlányai magára a létrehozó folyamatra mint id őté-
nyezőre utalnak. Ezt a szövegszerkezetet —szövetet — a 
palimpszeszt rétegezettségével rakom fel síkban és tér-
ben egyaránt. Ezek a „levelek" valójában több rétegben 
egymás fölé írt és roncsolt szövegek. 

MIÉRT' BŐRBŐL? 

Az ember történelmünk során már sokszor, sokféle anyag-
ból próbálta megalkotni saját emlékm űvét. Emléket állított 
korának és önnön problémáinak mindig, az „örök" anya-
gokból. Ezzel is sugallta az ember szellemi jelenlétének 
örökkévalóságát. A bő rbő l, mely romló anyag, amely a mi 
testünket is burkoló-összetartó-véd ő  és oly féltett és oly 
sokszor megtöretett anyag, —még talán sohasem. 

Pedig a bő r, mely azonos az ember anyagával, pótol-
hatatlan érzelmek forrása. Ha igazi tilkröt próbálunk tar-
tani magunk elé, nem mondhatunk le err ő l a kínban fogant 
anyagról, mely végigkíséri az emberi történelmet. Nemcsak a 
használati tárgyak mindenkori jól megmunkálható anyagá-
ról van itt szó, a szatyrok, bugyrok, ruhák, cip ők, kardtokok, 
szögestalpú csizmák, pisztolytáskák, az éjszaka becsön-
gető  rettegést hozó b ő rkabátok, verésre használt derék-
szíjak, a meztelen húsba vérserkenésig belevágódó köte-
lékek, a bombázó pilóták b ő rsapkájának anyagáról — vagy 
talán errő l  is—,  de nézzük az emberhúst zabáló kultikus la-
komákat, a szent királyok ismétl ődő , halálig öncsonkító ál-
dozatait, a kukorica isten tiszteletére k őkéssel kihasított 
emberi szíveket és az áldozat b őrét magukra öltő  papjait, a 
középkor nagy nyilvános kivégzéseit, ahol az áldozat még 
élt, mikor megmutatták saját lenyúzott b őrét, vagy száza-
dunk szégyenét, a koncentrációs táborok emberb ő rbő l 
készült lámpaernyő it... Igen, az altamirai ősember falra 
mázolt kezenyomától a hirosímai atomrobbanásnál falra 
exponálódott emberalakig széles az ív, amit az emberi 
képzelet befut. 

A bőrszobor anyaga a bőr pótolhatatlan érzések forrása. 
A megformált gondolat bármi anyagnál élesebben, em-

beri, történelmi közelségben vet ődhet fel. Szembesülhet 
önmagának állított igazi emlékm űveivel és reménykedhet, 
a homo sapiens racionalizmusa, megszerzett tudása, civi-
lizációnk, humanizmusunk talán felülemelkedhet ezen, de 
sem nyújt kibúvót, titkon rettegve figyelhetjük, és remény-
kedhetünk csak, hogy ez a nemes arcél feledtetni tudja és 
elfedi azt a riasztó, de mindenképpen jelenlev ő  másikat... 

„mert kötél az ember, állat és emberfölötti ember közt 
feszül —kötél a szakadék fölött..." 



AMIKOR A 
HINTÁSLEGÉNYBŐL 
EMBERRÉ LESZ 
LILIOM 

Molnár Ferenc: Liliom. 
Újvidéki Színház. 
Rendező : Babarczy László mv. 

Külvárosi legenda két részben, s ez egyál-
talán nem mellékes, már csak azért sem, 
mert egészen másképp ülünk be a nézőtér-
re tragédiát, vígjátékot vagy legendát nézni. 
A legendát jogunk van elhinni, másként 
átélni. Nevetni azon, ami nevettet ő  benne, 
meghatódni azon, ami szomorú, anélkül, 
hogy tragikus mélységet vagy szenzációs 
nevettetést „értékelne" agyunk a „m űélve-
zet" közben. A legenda egy kicsit a mesék 
világa, jog a realitástól való elszakadásra, 
jog az elrugaszkodásra. Amennyiben a da- 
rab ennél több, az a szerz őt dicséri.  Amen
nyiben a rendezés több, az a rendez őt di- 
cséri, és persze rajta keresztül a színésze-
ket. 

Nem ez az elsó Molnár Ferenc-darab az 
Újvidéki Színházban. Önkéntelenül össze-
hasonlítunk hát. Az első  felmerülő  kérdés 
(amely kevéssé lényeges) az, hogy ez a 
Molnár egy másik? Persze nem másik, csak 
ez a darabja más, jobb, mélységgel bíró, s 
ez egyáltalán nem áll ellentétben a fentebb 
leírt legenda-dologgal. A másik felmerül ő  
kérdés (a lényeges) az, hogy így is lehet 
Molnárt rendezni? S ez az „így" a kulcsszó, 
ha ennek a módjait le tudjuk írni, meg tudjuk 
látni, akkor megleltük a választ arra, hogy 
miért volt élmény ez az előadás, mert az 
volt. 

A történet a Városligetben játszódik. 
Mond ez nekünk valamit? A szazadelejei 
Városliget? Kinek mennyit. Nekem nem so-
kat, legalábbis nem annyit, hogy az el őadás-
hoz elég legyen. Mert nem érzem a közeg 
miliőjét, hát hagyom magam a díszlet által 
vezetni. A nagy, barna, összeácsolt, teret 
elvevб  díszlet. Nem lehet tő le nyugodtan 
mozogni, lélegezni, elveszi a helyet, ráte-
lepszik az ott megfordulók, ott élők vállára, s 
persze össze is roppantja őket. S ezt szinte 
fizikailag lehet érzékelni, hiszen elég hatal-
mas az a látszólag funkció nélküli ácsolmány. 
Barna dísztelensége uralkodó. Inkább a be-
Iб le áradó nyomasztó szagot érezzük, sem-
mint az akácvirágét. Liliom: „Sok agácifák 
vannak itten. Juli: Ahhoz ne menjen vissza. 
(Mármint Muskátnéhoz) Liliom: Pedig az... 
egy szóra... mindjárt visszavenne... én tu-
dom, mer... tudom mér... ő  is tudja... Juli: 
Most én is érzem... Ez itt mind agácivi-
rág..." Pedig dehogy az akácvirág illatát  

érezte Juli. Inkább annak a nagy ácsol-
mánynak a végzetes szagát, amely végül 
mégsem engedte el Liliomot, elvette magá-
nak, ha nem is ment vissza Muskátnéhoz, 
elszakadni akkor sem tudott. Ezért ismétel-
gette: „Ahhoz ne menjen vissza". Az ébre-
dő  szerelem illatát érezte Juli, az el őre el-
veszítettet, azt érezte Liliom is, bár a maga 
dadogó, érzelemkifejező  módján azért 
megpróbálta becsempészni azt az egy 
mondatot az akácillatba: „mindjárt vissza-
venne". S vissza is vette a nagy ácsolmány. 
Vagy teljesen véletlen s ilyen gondolatme-
nettő l független lenne Liliom öngyilkosságá-
nak a megoldása, amikor felkapaszkodik az 
ácsolmány tetejére, végre egyszer 6 van a 
„liget" fölött, s ott döfi magába a kést? S 
valóban csak így magasodhatott a körhinta-
lét fölé, csak így állíthatta le a hintát, amely 
állandóan forgott-billegett a Juli iránti érzett 
szerelem és ligeti életforma között. 

Ahogy végigvonul a darabon a két ember 
szerelme, ugyánúgy jelen van mindkettejük 
egyéni tragédiája is. Nem lehet eldönteni, 
hogy melyik érdemelne több figyelmet, mert 
a maga módján mindkettő  nagysággal bír. 
Liliomé halálában, Julié életében. A min-
denkori másmilyen ember Liliom, a „nem-
házmester". S vele kapcsolatban ez is a 16-
nyeges. Hogy hintáslegény, csep ű rágó, 
mutatványos, vagy éppen m űvészlélek-e, 
az nem fontos annyira, mint az, hogy nem-
házmester. Nem képes az átlagember fejé- 
vel gondolkodni, annak a szemével nézni a 
világot, úgy dolgozni, olyan módon (kiegyen-
súlyozott, nyugodt unalommal) szeretni. A 
Liliomban dúló belső  harcnak csak egészen 
kis töredéke jut abban felszínre, hogy meg-
üti Julit, aki pedig méltó társa, amennyiben 
egy nő  méltó társ lehet, mert a nőben azért 
mindig ott munkál a házmesterlét adta idill 
utáni vágy. Már csak azért is méltó társ Juli, 
mert végig és következetesen elküldte az 
esztergályost, aki pedig a hintáslegény el-
lentéte, nyugodt, kiegyensúlyozott ember. 
Így dolgozik Molnár: amennyiben nem ven-
nénkészre Liliom másságát és Juli nagysá-
gát, ad nekünk egy esztergályost, akiben 
mindkettđt lemérhetjük. 

A színészi játékkal kapcsolatban többször 
hallottam, hogy Sz. Rövid Eleonóra ugyan-
azt nyújtotta, amit már láttunk az Édes An-
nában . Hogy ez mennyiben lenne jó vagy 
kevésbé az, most mellékes. Azonban nem 
mellékes, hogy lehetetlen volt ugyanazt el-
játszania, egyszer űen azért, mert a két cse-
léd még véletlenül sem ugyanazon figura, s 
ez kitűnt Rövidjátékából is, ha finom árnya-
latokban, egynémely gesztusban, de kit űnt. 
Juli nem áldozat, hanem tudatos emberi lény. 
Gondoljunk csak a darab indítására, amikor 
Marit kéri, hogy menjenek el, mert Muskát-
né még megverni is képes lesz. „Nem me-
gyek én. Ha megver, megver." Mondja Juli. 
Ez a makacs kitartás valódi tartássá, majd 
nagysággá válik a darab végére, anélkül, 
hogy egyszer is sajnálni kéne a cselédet. Az 
áldozatot sajnálni kell és lehet, de egy n бt, 
aki tudatosan megy a maga választotta 
úton, csak méltányolni lehet. Ha nem ven-
nénk észre, hogy Juli tisztában van azzal, 
hogy mit tesz, ismét segít rajtunk Molnár 
Mari figurájával, aki a maga földhöz ragadt 
filozófiájával — mellesleg a túlélésre alkal-
mas egyetlen életfilozófia —, pontosan tudja, 
érzi, kiszagolja Hugót, az ütődött Hugót, aki 
biztosítja majd számára a Juli szemszögé-
bő l végül is szánalmas, de biztos életecs- 

két. S ha a jelmezek átlagosak is (de itt 
másra nem is volt sz(јkség), ez a Juli—Mari 
féle ellentét világosan kirajzolódik, mint 
ahogy Juli tiszta tartása és Mari liba volta is. 
Ennek illusztrálására kiváló példa a kalap-
ban megjelenб  Mari és a gyászkend ős Juli. 
Másfelő l nézve pedig azért 6k barátn ők, 
akik vihogva-nyihogva tudnak beszélgetni a 
szerelemrő l, ami ugye a szívnek joga. Hol 
van ez a mosolygós, vihogós Juli az Anna 
cselédtő l? Mindez persze nem nyom annyit 
a latban, mint az a jelenet, amikor Muskát-
né elmegy Liliomért, aki végül az ölében 
fekve hallgatja a megújult körhinta gyönyö-
rűségétecsetelő  Muskátnét, s közben bejön 
Juli. Bejön, emelt fővel megy el a Liliom ha-
ját csavargató Muskátné el őtt, megáll, és 
mondani akar valamit: „Gyere be egy ki-. 
csit... megmondom. Liliom: Most dolgom 
van, látod. Juli: Csak egy percig tart az 
egész. Liliom: Na, eriggy, már... Juli: Hát 
hadd mondom meg. Liliom: Nem takarodsz 
mindgyár, ha mondom... Juli: (er ősen) 
Nem." Hát bizony ilyesmit a cseléd Anna 
nem csinálhatott, lévén hogy áldozat volt a 
maga módján, Juli pedig, ha vesztesen is, 
de győztes. Ezt játszotta el Sz. Rövid Eleo-
nóra, ezért tudott a halott Liliom mellett a 
Muskátné fölé emelkedni. 

A darab eredetileg úgy fejezd ődik be, hogy 
Liliom megérkezik a mennyországba, majd 
visszatér és találkozik a lányával. Ba-
barczynál viszont az ötödik kép az el őadás 
záró képe, vagyis az a jelenet, amelyben 
hazaviszik Liliomot és Juli elküldi az eszter-
gályost. Miért? Mert így tragikusabb, rea-
lisztikusabb, a menny-jelenet csak egysze-
rű  hallucináció, s a darab végére nem ma-
rad más, mint maga a puszta halál, tetézve 
azzal a kellemetlen ténnyel, hogy a másvilág 
se más, ott is az adott törvények uralkod-
nak, a Liliom-féléknek nem jár megbocsá-
tás, nem jár más, mint a meghalás. Azért 
meghalás, mert ez aszó kifejezi azt a folya-
matot, amelynek nincs vége, amely keve-
sebb mint a halál, mert a halál szó után haj-
lamosak vagyunk várni a folytatást, valamit, 
ami megnyugtat, ami kielégíti kispolgári 
agyunkat. Ezt vágta el Babarczy, s tette 
egyrészt a meghalást ténnyé, másrészt pe-
dig kiszabadította szerepl őit a nyomasztó 
díszletbő l, meghagyva nekik elkerített kis lé-
tük otthonát, amelyből a kerítés kizárja vala-
melyest az ácsolmányt. Ha azonban a da-
rab végén is az ácsolmány dominál — s a 
mennyben igenis funkciója van —, akkor 
miért halt meg Liliom, akkor miért lett nagy 
Juli? Ilyen értelemben szükségszer ű  volt, 
hogy a mindig elvágyódó Liliom, a körhinta 
vonzásától szerelméért szabadulni akaró 
Liliom halálában kizárja azt, ami össze-
nyomta őt: az ácsolmányt. Még egyetlen 
példa arra, hogy mennyire funkcionális volt 
a díszlet, és mennyire meghatározta Lilio-
mot: Ficsúrral várják Linzmannt, hogy kira-
bolják, a vasút mellett várják, ami persze 
megint az ácsolmány. Itt mondja el Liliom 
azt a néhány mondatot, ami a legjobban ki-
fejezi elvágyódásának fokát és tehetetlen-
ségének nagyságát. Liliom: „Le, a moz-
dony. Lefröcsköl. Aztán megy tovább, én 
meg itt maradok leköpve. De a szememet, 
azt elhúzza." 

Hallottam a darab után néhány kommen-
tárt. Például, hogy ez nagyszer ű  vígjáték. 
No, igen... 

Lovas Ildikó 
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MESTERTŐL -
MESTERMŰ  
Peter Weir legújabb filmjérő l 

„A nagy költemény egyszerű  lehet, csak 
banális nem", hangzott el Keating tanár 
szájából a filmm űvészetre is vonatkoztatha-
tó bölcselet. 

Peter Weir legújabb filmje, a Holt költ ők 
társasága épp ezt az állítást igazolja a leg-
inkább. A zseniális ausztrál rendez ő  költő i 
tisztaságú alkotása ambivalens tömörsége 
ellenére gyermeki közvetlenséggel szól 
hozzánk. A film máris szép sikereket tudhat 
magáénak. Hazai és külföldi közönségsike-
re mellé elnyerte a brit filmakadémia f ődíját, 
továbbá zenéjéért is jutalomban részesítet-
ték. A filmnek négy OSCAR nominációja 
volt, és TOM SCHULMAN a forgatókönyvért 
meg is kapta ezt a rangos elismerést. 

Weir alkotásának központi alakja egy régi 
vágású amerikai középiskola újonnan kine-
vezett irodalomtanárja. Keating tanár (Ro-
bin Villiams) forradalminak számító, szabad- 

elvű  oktatási módszereivel a nagybet űs élet-
re neveli tanítványait. „CARPE DIEM", azaz 
szabad fordításban: „használd ki az id őt, a 
pillanatot". A horatiusi gondolat jegyében 
Keating bevezeti diákjait az élet kulisszáival 
palástolt létezés titkaiba. Eszköze a költé-
szet, háttere a valóság. Itt tör felszínre Weir 
egzisztencializmusa, és el ő lép a halál mint 
az élet tanácsadója. 

A tanulók egy csoportja újraszervezi a 
Holt költők társaságát az iskola hagyomá-
nyos, de tiltott szervezetét. Az éj leple alatt 
a kollégium közelében levő  indiánbarlang-
ban gyülekeznek, költeményeket olvasnak, 
beszélgetnek, muzsikálnak és elmaradha-
tatlanul heccel ődnek. Csinálnak valamit, 
amit a többiek nem... megtanulnak más-
ként látni, azaz több oldalról szemlélni a 
semmit. 

A film erénye, de mindenesetre érdekes-
sége, hogy mentes a társadalmi töltést ő l, 
politikától és háborúktól. A fabula nem kötő -
dik tö гténelmi fordulópontokhoz vagy koro-
kat meghatározó személységekhez, tömör 
tisztasága azonban leny űgöző . 

Keating és „költő i" csapatának törekvé-
sei eleve vereségre ítéltettek. Sajnos ez az 
élet rendje. Mindig is voltak, vannak és lesz-
nek másként gondolkoldók, de a társadalom 
szervezete kiveti magából az idegen tes-
tet, még akkor is, ha értékesebb nála. Kea- 

ting bukása tehát elkerülhetetlen, de lega-
lább büszke és méltóságteljes. A fordulatot 
az egyik színházrajongó „költő " öngyilkos-
sága hozza meg. A m űvészetéi élö diákot 
elvakult apja kergeti a halálba autoritásával. 
A szülők és a vaskalapos iskolaigazgató az 
irodalomtanárt teszi felel őssé. Mennie kell, 
de Keating egyenes gerinccel „hal" meg. 

Weir kitűnően ismeri és filmre alkalmazza 
az irodalom eszközeit. Filmjei ambivalen-
sek, telítettek metaforákkal és képi szimbó 
lumokkal. Frappáns szimbólum például a 
zórd, szemellenzős apa kiemelt papucsa az 
ágy mellett. Szíve mélyén Weir mindig is 
költő  volt, csak tollát cserélte felvev őgépre. 
A misztikumhoz és az egzisztenciális kér-
désekhez való kötődése ebbő l az alkotás-
ból is kisugárzik. 

Külön kell szólni Maurice Jarre díjnyertes 
zenéjérő l, ami hangulatteremtő  erejével fo-
kozza a film esztetikai kiteljesedését. Ész-
revétlenségével tökéletesen simul a váloga-
tott szépség ű  képfelvételekhez. A színészi 
teljesítményrő l mindössze annyit szólnék, 
hogy Robin Williams eredeti játéka annyira 
kisugárzó, hogy a szerencsésebbek szá- 
mára felidézi középiskoláink Keatingjeit. 

A Holt költők társasága több mint szép 
film, tehát Carpe diem — irány a mozi! 

Korhecz Cs. Tamás 
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HOGYAN 
KIHARCOLNI A 
SZABADSÁGOT? 

A zágrábi Danas 1990. március 20-ai 
számában Milan Be čejić  hosszabb interjút 
közöl Zagorka Pešić -Golubović  filozófus-
sal. A belgrádi filozófiai iskola jeles képvise-
lőjét 1973-ban – több társával együtt – az 
emlékezetes politikai hideghullám idején el-
távolították a főváros bölcsészkaráról. Belg-
rádi filozófustársai azóta igen különböz ő  
szellemi és politikai utakat jártak be. Né-
hányan a legújabb politikai hatalom szellemi 
szárnysegédeivé lettek, mint pl. Mihajlo 
Marković , másokat pl. Ljuba Tadi ćot, az 
egykori radikális ellenzéki gondolkodót, el-
bódított a fellángoló államnemzeti romanti-
ka fullasztó tömjénfüstje. Zagorka Peši ć-
Golubović  azon kevesek közé tartozik, akik 
mindmáig következetesen ragaszkodnak 
szellemi függetlenségükhöz, akiket sem a 
hatalom mennydörgő  haragja, sem a nacio-
nalizmus csábos szirénhangjai nem térítet-
tek el fölvállalt alapelvükt ő l. Az alábbiakban 
az interjú egy kiragadott részletével ismer-
tetjük meg a Szabadrúgás olvasóit. 

– Vajon a nemzeti vezérek törekvése, hogy 
a „saját" népükkel identifikálódjanak, a 
kommunizmus ideológiai modelljének utol-
só próbálkozása csupán, vagy az elveszett 
legitimitás meglelésére tett kísérlet? 

–Jómagam már több rendben írtam arról, 
hogy Jugoszláviában a köztársasági ál-
lampárti apparátusok nem véletlenül nyúl-
nak a nemzeti legitimáció eszközéhez, és 
hogy a kommunizmus világában ebben 
nincs semmi rendkívüli. Amikor a kommu-
nizmus ideológiai intelmei nem elégsége-
sek a hatalom legitimitásának biztosításá-
hoz, bekövetkezik a kommunista ideológia 
felváltása egy másikra, a nacionalistára. A 
támogatás megnyerésének mechanizmusa 
ugyanaz: fölgerjesztik az eufórikus érzel-
meket és a fanatizmust, miközben csupán 
az alapzatot változtatták meg, amelyre az 
egész ráépül. A „boldog jöv ő " helyett most 
a nemzet érdekeinek és sajátosságainak 
védelmét ígérik, ami, valljuk be, kitapintha-
tóbb és vonzóbb, és ezáltal könnyebben  

szerezhet magának népszer űséget. Ugyan-
akkor biztosítja köztársasági szinten a hata-
lom monopóliumát, hiszen a személyes 
szabadság helyett nemzeti felszabadulást 
kínál, s manipulál az emberekkel. Persze a 
nacionalista ideológia sem jár együtt a de-
mokráciával. Éppen ezért én azoknak a 
pártoknak a programját, amelyek mindenek-
előtt (vagy éppenséggel teljesen) nemzeti 
alapon jöttek létre, de amelyek f ő  célként 
úgymond a demokratikus társadalom eléré-
sét hangoztatják, közönséges mimikrinek 
érzem. Minthogy minden nacionalizmus ki-
zárólagos, intoleráns, sőt én azt is hozzá-
tenném, hogy narciszoid, ezért egyiknek 
sincs a demokratikus kommunikációhoz 
szenzibilitása. Nacionalista perspektívából 
a másik nemzetiség ű  mindig akadály, és 
nem munkatárs. Éppen ezért a nacionalista 
optika számára az összeütközés és az an-
tagonizmus a fő  mozgatóerő , nem pedig a 
párbeszéd és az együttmüködés. 

– Nemrégiben egy beszélgetése során 
azt mondta „hát szakadjonak el, ha akar-
nak". Mindez nem valami népszerű  abban 
a környezetben, amely Önt a közelmúltban 
rehabilitálta. 

–Először is a rehabilitációról. Úgy gondo-
lom, hogy ezúttal nem beszélhetünk rehabi-
litációról, mert nincs szó sem politikai, sem 
erkölcsi rehabilitálásról. Engem politikailag 
nem rehabilitálhatnak olyanok, akik eltérő  
politikai meggyőződésem miatt eltávolítot-
tak az egyetemrő l. Erkölcsileg pedig nem is 
szenvedhettem kán, hiszem megő riztem 
morális integritásomat, ugyanakkor azok a 
kollégáim, akiknek az értékítéletére még 
adok, nem változtatták meg a személyemrő l 
alkotott véleményüket. Mivel a karra történt 
visszatérésemet nem úgy élem meg, mint 
valamiféle rehabilitációt, ezért nincs okom, 
hogy bárkivel szemben is lekötelezettnek 
érezzem magam, s hogy emiatt modifikál-
jam nézeteimet. Nézeteim népszerűsége 
sohasem foglalkoztatott, az pedig végképp 
nem érdekelt, hogy tetszenek-e a hatalmon 
levőknek vagy sem. Ezért lettem, nemde, 
állásomból is felfüggesztve. Ami pedig az 
elszakadást illeti, én azt a nézetet képvise-
lem, miszerint Jugoszlávia minden népének 
joga kell legyen, hogy eldöntse, akar-e eb-
ben a közösségben élni vagy sem, mer úgy 
gondolom, hogy semmiféle „magasabb ér-
dek" sem kötelezhet arra senkit, hogy kény-
szerközösségben éljen. Ebb ő l logikusan 
következik az önrendelkezés elve, beleért-
ve az elszakadást is, és nem látom, hogy 
egy demokratikus közösségben racionális 
alapon bármiféle politikai okkal meg lehetne 
magyarázni az eltérést a fenti alapelvt ő l. 
Természetesen számításba kell venni a te-
rület és a határok felöli ésszer ű  megegye-
zést. Azonban, ha a nemzeti viszonyokat 
ésszerűen rendeznék, nem pedig eufórikus 
légkörben, amely lehetetlenné teszi az ér-
telmes ítéletalkotást, azt gondolom, más 
ként lehetne tekinteni erre a problémára. Itt 
mindenképpen speciális Kosovo kérdése. 
Azonban nem lehet hosszú évek fejl ődés-
történetét megsemmisíteni egy, a területre 
vonatkozó ősiségi jog álláspontjáról. S köz-
ben történelmi tény, hogy ma Kosovón al-
bán többség van, és hogy el vannak vá-
lasztva anyanemzetüktő l, amely iránt bi-
zonyára nagyobb mentalitásbeli inklinációt 
mutatnak, mint a szlávok irányában. Mind-
ezt racionálisan kell megítélnünk ahhoz, hogy 
Szerbia e részében elfogadható megoldást  

találjunk mind az albánok, mind a szerbek 
és Crna Gora-iak számára. Úgy gondolom, 
a terület ésszer ű  felosztásával meg lehetne 
találni a legjobb megoldást, ami viszont 
erőszak alkalmazásával nem lesz lehetsé-
ges. Ellenkező leg, a kényszer hatására 
csupán az albánok elszakadási törekvései 
fognak erősödni, ami máris megmutatkozik, 
s így azok száma, akiket „szeparatisták-
nak" cimkéznek, egyre nagyobb, néhol fal-
vak egész lakosságáról, szinte a teljes al-
bán populációról van szó. Represszív esz-
közökkel szintúgy nem lehet megállítani a 
szerbek és Crna Gora-iak elüldözését, mert 
ezáltal csak a türelmetlenség növekszik. És 
még azt akarom mondani, hogy nem lehet 
eltérő  mércéket alkalmazni a szabad társu-
lások és nyilvános tiltakozások megítélése-
kor. Nem tagadhatók meg ezek a jogok az 
albánoktól csupán azén, mert mindannyiu-
kat „terroristáknak" bélyegzik. Közben a 
képernyőn látjuk, hogy az emberek többsé-
ge békésen, de határozottan tüntet, elége-
detlenségének adva kifejezést a Kosovón 
alkalmazott politikával és a nyakukra helye-
zett vezetőséggel szemben. És miközben 
megtiltják az albánok gyülekezését a De-
mokratikus Fб rumban, egyidej ű leg enge-
délyezik a Božur tömeggy ű lését a szerbek 
és a Crna Gora-iak számára, és mindezt 
normálisnak tartják. Az én számomra ez 
nem normális! Amit miel őbb meg kéne ten-
ni, az a párbeszéd megkezdése. A dialógus 
elvetését nem lehet semmivel sem igazolni, 
hiszen a hosszú évek óta tartó represszív 
politika mind kétségbeejt őbb eredményeket 
nyújt. Az a jelszó, hogy „terroristákkal nincs 
párbeszéd", rámutat a Kosovóval szem-
beni politika teljes merevségére, hiszen ez-
zel gyakorlatilag az albán lakosság egyre 
nagyobb tömegeit taszítják a „másik oldal-
ra". Ebben a körforgásban nincs megoldás 
Kosovo számára. Ám amíg a kosovói kér-
dést nem oldják meg, Szerbiában nincs le-
hetőség a demokratikus nyitásra, már pusz-
tán azén sem, mert területének egy részén 
tankokkal tartják fel az uralmat. 

Fordította Csorba Béla 

szabó palócz attila 

ÍM, HÁT 
TALÁLTUNK .. . 

Ím, 
hát találtunk mi is egy Rajkot magunknak, 
jaj, de jó, 
megkésve, de annál nagyobb szeretettel, 
az lesz nálunk is, 
mint amottan. 
Ím, 
hát találtunk magunknak mi is egy Rajkot, 
megszégyenítve most a déli Vajkot. 
Ím, 
hát találtunk magunknak mi is egy Rajkot, 
jaj, de jó, 
gyerünk mulatni, 
hagyjuk a picsába a harcot! 
Gyerünk mulatni, 
rosszkedvünk múlatni, 
hagyjuk a francba a harcot! 



EURÓPA VESZÉLYEZTETETT ZÓNÁJA 

Ezek a nemzeti államembriók a Mo-
narchia, a Balkán és Oroszország terü-
letén az állandó bizonytalanság, fe-
szültség, bizalmatlanság és ingerültség 
állapotát hozták létre. Ezért a súlyos hely-
zetén a ,,,soviniszta jelszavak üzleti po-
litikusait" szokás okolni. Ez a típus 
azonban nem oka, hanem csak okozata 
a belpolitikai zavaroknak. Világos, hogy 
a nemzeti életre képes nemzetiségek-
nek állami egyesítése alapvet ő  fejlődé-
si érdek és érték, nemcsak az illet ő  né-
pek, de az emberiség szempontjából is. 
Nemzet annyit jelent, mint a kultúrában, 
gazdaságban, tradíciókban egybefor-
rottak politikai megszervezése: a nép 
önrendelkezési joga, hogy az együvé- 
tartozóságukat érzők szabadon szer- 
vezkedhessenek mindazokra acélokra, 
amelyeket szellemi, erkölcsi és gazda-
sági boldogulásuk szempontjából fon-
tosnak tartanak. Világos, hogy bármi, 
ami ezt a törekvést er őszakkal megaka-
dályozni törekszik, gy ű löletes kényszer-
ként jelentkezik azok lelkében, akik el-
len irányul. És ez természetes is, hisz 
egy részekre tagolt, különböz ő  idegen 
államiságokba belekényszerített nép tá-
volról sem fejtheti ki a benne szunnyadó 
kultúrlehetőségek maximumát, még ak-
kor sem, ha ez amaz államok legh őbb 
törekvése volna, amelyek fennhatósága 
alá tartoznak. De ilyen törekvés aligha 
fordult elő  valaha is a történelemben, 
hanem rendszerint az ellenkez őnek vol-
tunk és vagyunk tanúi: az állam és az 

idegen nemzetiség közötti viszony egy-
re jobban kiélesedik; a bizalmatlanság 
közöttük egyre inkább növekedik; az ál-
lam az illető  nemzetiséget nem erősíteni 
és gyarapítani, hanem visszaszorítani 
és asszimiláld akarja: viszont az idegen 
nemzetiség minél jobban izolálni törek-
szik magát az államtól, hogy a kell ő  pil-
lanatban létesíthesse azt azt új állami 
összeköttetést, melyet magára nézve 
kedvezőbbnek tart. (...) 

Ezt a kínos helyzetet még jobban 
megmérgezi a nemzetiségi problémá-
nak másik alakja. Ugyanis a nemzetisé-
gi kérdésben igen gyakran nem állam-
alakítási törekvésekről van szó, hanem 
pusztán a nemzetiségi kisebbségek 
ama törekvéséről hogy nyelvüket, kul-
túrájukat, gazdaságukat szabadon fej-
leszthessék s hogy sem gazdasági, 
sem politikai, sem szociális életükben 
hátrány őket ne érje azért, mert nem az 
államalkotó nemzethez tartoznak. Vilá-
gos, hogyha teljesülnének is az összes 
életképes államalakítási törekvések, 
még mindig rendkívüli fontossággal bír-
na a nemzetiségi kisebbségek védel-
mének a feladata, hisz Közép-Európa 
és a Kelet annyira kevert etnográfiai vi-
szonyai mellett teljesen elképzelhetet-
len a nemzetiségi elvvel egyező  külön 
államiságok létesítésének olyan rend-
szere, mely tökéletesen homogén nem-
zeti államokhoz vezetne. 

Jászi Oszkár 
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NYÚLSZŐRÖK A 
MOZGÓLÉPCSŐN 

Gyulát szétszedte egy kutya. Félreértés 
ne essék, csupán egy nyúlról van szó, még 
inkább: egy nyúlról volt szó, amelyr ő l már 
énekeztünk több ízben. Írtunk már selymes, 
fehér gereznájáról, izmos hátsó lábairól, ha-
talmas testérő l, két metaforikus vörösbogyó 
szemérő l, izgága füleirő l és erős fogazatá-
ról, amely ezúttal elégtelennek bizonyult. 
Gyula mulya lény lehetett; nem tudott véde-
kezni. És talán elfutni is lusta volt, mint min-
dazok, akiken erőt vesz a Letargia cunicu-
lus. Gyula bundája kihívóan, sőt pöffeszke-
dőn hatott a végzetesnek bizonyuló sötét-
ségben. Valakit vagy valamit ez mérhetetle-
nül idegesíthetett, s kirázta Gyulát a bundá-
jából. Reggelre hófehér sz ő rpamacsok fed-
ték be az udvar. Egy-két kis boholy még a 
levegőben röpködött a nyúl kinyúlt teste fö-
lött, de a fülek már kih ű ltek. 

Valamikor-egyszer könyvet írt valaki ar-
ról, hogy amikor meghal a nyúl, gyönyör ű  
füleit, vitorla füleit le kell vágni, ne legyenek 
azok nyüvek, kukacok maпalékává. Mint 
megannyi okos tanács, nem mindig helyén-
való! Most skalpoljam meg a saját nyulam, 
mintha én ejtettem volna el?! Badarságnak 
tűnt. Otthagytam a füleket a koponyán, úgy 
temettem el a tetemet, a csúfan megtépá-
zottat. Valami imafélét is elrebegtem, mi-
közben agyamban fölsejlett a filozofikus 
kérdés: 

— Csakugyan: meddig nyúl a nyúl? 
A hátsó udvar sarkában elhantoltam Gyu-

lát, pontosan Bodri kutya szerény síremléke 
mellé, annak a kerti budinak az árnyéká-
ban, amelynek poklát Gyula megjárta a Ca-
priccio cuniculusban, akkor még győzte-
sen keveredvén ki a kalandokból. Kezdet-
ben volt a mázli, aztán lesújtott a balsors. 
Állataink most egymás mellett pihennek föl-
döntúli békességben: egy japán palotapin-
csi, amit macskapestis vitt el; egy hullámos 
papagáj, amelynek észbontó rikácsolásaira 
feltehetően papagájkór tett pontot; egy Yo-
kónak becézett aranyhal, amelyik egysze-
rűen belefulladt az akvárium oxigénszegény 
vizébe — legvégül pedig ez a nyúl. Akárcsak 
egy színes állatmese vége, amelyb ő l talán 
némi tanulság is lesz ű rhető , de minek. 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
palotapincsi palota nélkül, továbbá egy hul-
lámospapagáj, egy aranyhal és ez a kíván-
csi Gyula. Az aranyhal elpusztult, miel őtt  

bármelyikük kívánságát teljesíthette vol-
na... Bánatukban elmentek a hal után. 
Nem láttak jobb lehetőséget ebben a világ-
ban, ahol nem maradt számukra hely. 

Tulajdonképpen nem biztos, nincs rá kéz-
zelfogható bizonyíték, hogy Gyulát kutya 
szedte szét. Például egy Attila nev ű  farkas-
kutya. Attila széttéphette volna Gyulát, de 
nem biztos, hogy ő  tépte. Minden valamire-
való jog szerint ez bizonyításra szorul. Le-
het Attila egészen más dolgot m űvelt azon 
az éjszakán, amikor a crimen történt. Pél-
dául nyugodtan álmodott. Vagy akár nyug-
talanul álmodott, mert egyetlen felesége-
gazdája oldalán végignézte a Freddy rém-
álmai cím ű  amerikai filmsorozat új epizód-
ját, amitő l berezelt. Vegyes érzelmekkel 
vackolt meg magának. Voltaképpen az is 
elképzelhető , hogy ez az iszonyatos gye-
rekgyű lölő  Freddy Kruegher trancsírozta 
bosszúból Gyulát, mert Gyulát szerették a 
gyerekek, márpedig nekik ártani kell,  amen
nyire csak lehet. Mondani sem kell, hogy 
ebbő l a szempontból a jó öreg Freddy egyál-
talán nem egyedülálló jelenség. Hovato-
vább... 

No de van itt egy bökkenő . Néhányan úgy 
tudjuk, hogy emberi eredetü démon nem árt-
hat a nyulaknak. Akkor viszont Kruegher úr 
ártatlan, hiszen ő  emberi eredet ű  démon. 
No de például a szomszéd kertész... No 
de... no de... Nocsak! A szomszéd ker-
tész démoni eredetü ember, s az már más. 

Lelki szemeim el őtt látom, amint ez a vér-
szomjas pária a derengő  holdfényben szél 
ellen becserkészi a f űzfa közelében lege-
lésző , gyanútlan Gyulát. A nyúl számára 
csak egy pillanat még az élet: nem sikerül 
időben elugrania: éles körmök vájnak a há-
tába. Rémült nyúlsikoly. Borotvafogak tépik 
a torkát, spriccel a nyúlvér, szakad a nyúl-
hús. Mindez azért, mert Gyula az el őző  nap 
valódi orgiát csapott a kertész prim őr salátái 
között. 

Tehát megvan a gyilkosság motívuma. De 
mindaddig, amíg Hercules Poirot meg nem 
érkezik, ez csupán még egy kibogozatlan 
ügy lesz a sok közül ezen az újvidéki Tele-
pen, ahol ugyan fény derül néha egy-egy 
dologra, ugyanakkor számtalanra nem. 

Amíg Hercules Poirot meg nem jön, addig 
gyanús tekintettel méregetjük egymást mi 
itt, az Illír utcában — a galambásszal és a 
siptár narancsárussal együtt. Mert például 
ki fojtotta narancslébe múltkor a galambász 
legszebb gatyás galambját? Erre hány ma-
gyarázat létezik? 

Most már mindenkiben csalódtunk. Csak 
Hercules Poirot-ban nem. Várunk rá, mint 
mások Godot-ra. Közben ha valaki találko-
zik Dürer Öcsivel, mondja meg neki, hogy 
nálunk még összekaparhat pár sz ő rszálat 
az új ecsetjébe, amellyel megfösti az új nyu-
lat, mert a régi szétszakadt. 

Balázs Attila 



Léphaft Pál: Kertész leszek 

lya érvényesítésének értelmét. A mi lebe-
csülésünk által önmagukat becsülik le. SZ I KAR K É R D É S E K tesen az egyesület keretein belül, amely 

többé nem a hatalmi ellenőrzés és nyomás- 

EGY KOVER 
ELNOKHOZ 

(lnterjú Vojislav Despotovval, a Vaj- 
daságj Íróegyesület и ј  elnökével) 

Kérdező : Balázs Attila 

K.: Olvastam, valahol viccel ődtél a saját 
számládra, hogy ha nem is te vagy a Vaj-
dasági Íróegyesület legfiatalabb elnöke, 
mindenesetre te lehetsz a legkövérebb. 
Derű látó világnézetet jelent ez? 

V.: Igen, mindkettő  igaznak bizonyult, már-
mint hogy én vagyok a legfiatalabb, sajnos, 
ugyanakkor a legkövérebb. Persze ez sze-
rencsés kombináció a der ű látáshoz, ame-
lyet egyéb körülmények is el ősegítettek: 
például az, hogy az új elnök megválasztása 
többé nem függ a szocialista szövetségt ő l, 
amelybő l az egyesület kollektíve kilépett, 
továbbá az írók pártaktívájának feloszlatása 
is kedvező  mozzanat. Testiséggel és ifjú-
sággal párosítva ezek jó föltételek. 

K.: Véleményed szerint mi az írók társu-
lásának célja? 

V.: Úgy gondolom, hogy ez els ősorban a fé-
lelem csökkentésének céljából történik. Leg-
alábbis így véltem korábban. Ez a vélemé-
nyem azóta némelyest módosult, azonban 
annyiban nem, hogy szerintem a társulás 
igazi célja sehol sem maga az írás. Itt in-
kább szakszervezeti jelleg ű  dolgokról van 
szó, mint a méltó tiszteletdíjakért való küz-
delem, azután a harc a közös kiadványért 
mint a közös hanghallatás lehet őségéért, 
azzal, hogy az egyesülés újabban már nem 
a régi bolsevista recept szerint alakul, ahogy 
azt valaha a Szovjetunió diktálta, hanem a 
valós igények formálják, egyebek közt esz-
tétikaiak — zsánerek szerinti megoszlással, 
nemzeti és nyelvi tagolódással. Természe- 

gyakorlás eszköze, hanem mindössze amo-
lyan koordinációs iroda, ahonnét a szerz ő i 
jogok védelmét és a szociális jogok érvé-
nyesítését irányítják. 

K.: Kérlek, beszélj egy kicsit a terveidr ő l: 
mi mindent képzelsz cselekedni a ren-
delkezésedre  6 116  egy év alatt? 

V.: Egy valami már megtörtént: megnyílt és 
belendült a klub. Ebben a legszebb az, hogy 
ez a létesítmény megválasztásom után há-
rom nappal már fogadta els ő  vendégeit. 

K.: Hol van ez a klub? 

V.: Itt, a szomszédos irodában, s ez is 
örömteli, hogy irodahelyiség helyett van, 
csak a bútorzat nem érkezett még meg. El-
mondogatom azonban, hogy a sör öt dinárba 
kerül, mert nem kell adót fizetnünk. Ez tehát 
az első  megvalósított terv. A másik a lap, 
amelyet már említettem, s amely számunk-
ra nagyon fontos, nem azért, hogy legyen 
még egy hely, ahol prózánkat, költészetün-
ket, esszéinket és egyéb dolgainkat lekö-
zöljük, mert szerintem arra Jugoszláviában 
akad lehetőség bőven. Hanem arról van 
szó, hogy újkeletű  szindikalizmusunkat nép-
szerűsítenünk kell, továbbá meg kell jelen-
tetnünk mindazon anyagainkat, amelyek évi 
nagy összejöveteleinken gyű lnek össze, mint 
például Kanizsán, az írókaravánon, az ápri-
lisi Stražilovón és más helyeken. Aztán még 
itt van az, amit én a védnökök iránti szeretet 
kinyilvánításának nevezek, azért hogy föl-
lendíthessük ezt a lapot meg a Kays nem-
zetközi kiadványt, mert irodalmunk külföl 
dön való bemutatása mindannyiunk számá-
ra fontos. Mindahányan kis nyelvterülethez 
tanozunk, olyannyira, hogy szinte kizárólag 
rajtunk múlik a saját, külföldön való érvé-
nyesülésünk. Világszempontból nem létezik 
semmiféle automatikus é гtékátvétel. Ezek a 
fő  teendő ink, nyugdíj és más, meg az itthoni 
pályák egyengetése, mert gyakorta maguk 
az írók szerkesztenek, akik néha kishit űek 
önmagukkal szemben. Maguk az írók fog-
lalnak el kulcsfontosságú helyeket a kiadók-
ban, s ha kell, általunk találhatják meg a pá- 

K.: Mit gondolsz az írószövetségrő l? 

V.: Lényegében nem az a kérdés, hogy va-
jon csakugyan léteznie kell-e a szövetség-
nek. Szinte mindenki mellette van, csakhogy 
a szövetség nem m űködik. Nem az a dilem-
ma, hogy kell-e Jugoszlávia vagy sem. Mint 
ismeretes, a szlovének például kiléptek, ki-
zárták önmagukat, mások is bojkottálják az 
írószövetséget. Aztán azok is, akik megje-
lentek valahol az adott id őpontban, fölfogták 
hogy nem lehetnek a szövetség mellett, ha 
az már nem létezik. Mini-delegációk jöttek 
csupán össze. Jól fogalmazott Matija Be ć-
ković , miszerint azt a halottat kellene elsi-
ratni, akit senki sem sajnál. Viszont nagyon 
lehetségesnek tűnik egy olyan megoldás, 
amelybe —úgy t űnik — Tolnai Ottó fektet a 
legtöbb energiát, a mi jelölt elnökünk, hogy 
teljesen önkéntes alapon kellene létrehozni 
egy új szervezetet, amelynek tagjai lenné-
nek a szlovének és mások is, mert tudniva-
ló, hogy irodalmi terünk közös. Nem hullott 
teljesen szét, az együttm űködés sem sz űnt 
meg Újvidéken, Ljubljana és Zágráb közt —
természetesen Belgrád sem marad ki. A 
köztársaságok így még hallják egymást. Te-
hát az együttlét még lehetséges, természe-
tesen nem a régi iroda alapelvein, hanem 
az új formában, amely a belföldi és nemzet-
közi szerző i jogok védelmére helyezi a 
hangsúlyt. A tagság önkéntes, kilép, aki 
akar, s visszatér, ha akar, mint ahogy a füg-
getlen írók építették föl a szervezetüket. 
Független csoportok is társulhatnak, mint 
például esztétikai kritériumok alapján Franci 
Zagoričnik konkrét vizuális költészeti cso-
portja és mások. Még egyszer: nem a régi 
bolsevista, automatisztikus alapon, területi 
kulcs szerint, mert az valószín ű leg a szét-
hullás egyik oka. 

ELEKTRO- 
MATERIALIZMUS 

Holnap húsvétvasárnap. Ma reggel hétt ő l 
délután négyig áramszünet az egész kisvá-
rosban, sőt, lehet, hogy az egész környé-
ken. A tény önmagában nem volna felt ű nő  —
nagyjavításra vagy hirtelen támadt m űszaki 
hibára is gondolhatna az ember —, ha nem 
történne meg szinte minden esztendőben. 
Persze, nem mindig nagyszombaton —tud-
valévő , hogy ilyenkor van asütés-főzés-ta-
karítás dandárja, általában az ünnepi készü-
lődés —, van, hogy húsvétvasárnap, pün-
kösd napján, karácsony böjtjén és így to-
vább. A véletlen játéka? Vagy elektromos 
harc a „klerikalizmus" ellen? Az egyszer ű , 
parlagi materializmus id őszaka tehát lejárt, 
s beköszöntött az elektromaterializmus, el-
végre kopogtat már ajtónkon a jövő  évezred? 

Azt gondolom, az ilyen módszerek hatá-
sára — azonkívül, hogy kiolvad a mélyh űtött 
élelmiszer — a legtöbb családf ő  azon nyom-
ban vakbuzgó ateistává lesz, s leszedi a 
Kaporszakállút a csillagos mennyekb ő l. 

Kell-e hatásosabb propagandisztikus 
módszer tehát az elektromaterializmusnál? 

(1989) 
Csorba Béla 

61 



MIERT VESZELYES 
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Nyílt levél Radovan Pankovhoz, 
a Szocialista Szövetség Tartományi 
Választmánya elnökéhez 

Tisztelt Pankov Úr! 
Kénytelen vagyok nyílt levélben felhívni a 

figyelmét arra, hogy az Ön szervezetében 
(melynek eltartásában tartományunk min-
den polgára részt vesz) a jogállamiság meg-
sértésére került sor. Szervezetének egyes 
funkcionáriusai ugyanis kollízióba kerültek a 
szövetségi és köztársasági alkotmány vo-
natkozó rendelkezéseivel, valamint az em-
beri jogokra vonatkozó, Jugoszlávia által is 
ratifikált nemzetközi szerződések idevágó 
pontjaival. 

Ön köztudottan gyorsan reagál azokra a 
jelenségekre, amelyeket károsaknak ta rt , 
bárhol forduljanak elő , ám mélységesen 
hallgat a saját háza táján, a saját politikai 
szervezetében történtekrő l. Tehát nem tar-
tom Önt semlegesnek ebben az ügyben. A 
nemzetiségi nyelvhasználatról, oktatásügy-
rő l, mint az emberi jogok konstitutív elemé-
rő l van szó. 

Az elmúlt években Önök megbuktatták 
Vajdaság régi vezetőségét, s régi foteleket 
Önök foglalták el. Nem gy őzték hangoztatni 
az elmúlt időszak súlyos hibáit, ám a nem-
zetiségek egyenjogúságát eszményinek 
tartották, mindazok ellenére, hogy közis-
mert a nemzetiségek lélekszámának, isko-
láikszámának, az anyanyelven tanuló gyer- 

mekek számának aggasztó csökkenése. 
Ez elgondolkodtathatta volna Önöket, de 
Önök azzal a jelszóval, hogy ez a tények 
baja, buzgón fonták a régi vezetőség babér-
koszorúját. Köztudott ugyanis, hogy ha-
zánkban, s általában az egypártrendszerű  
autoritatív társadalmakban a nemzeti kér-
dés megoldása a legsúlyosabbak közé tar-
tozik. Önök pedig azt bizonygatták, hogy 
amit mások nem tudtak megoldani, az Vaj-
daságban eszményi megoldást nyert. Ezzel 
az elismeréssel Önök olyan érdemekkel ru-
házták fel saját ellenfeleiket, amelyekkel 
nemcsak az egypártrendszerű  társadalmak-
ban, hanem az egész Európában kevés po-
litikus dicsekedhet. 

Sokáig rejtélyt jelentett, miért dics őítik el-
lenfeleiket. Mire való ez az apológia, a 16-
nyek ellenében? Idővel az Ön szervezeté-
nek egyes szókimondó funkcionáriusai 
megfejtették a titkot. Kiderült, hogy minden 
téren kevés volt a demokrácia, de sok a 
nemzetiségiek jogainak meghatározásá-
ban. A tartományi Szocialista Szövetség 
nyelvhasználatot és nyelvpolitikát egyeztet ő  
bizottságának elnöke, dr. Dragoljub Petro-
vić  1990. április 20-i bizottsági ülésén kije-
lentette (mint a Magyar Szó 1990. április 
21-én megjelent tudósításában olvastam), 
hogy a következőkben világosan ki kell 
mondani, mely tantárgyakat kell a nemzeti-
ségi iskolákban kimondottan szerb nyelven 
tanítani és melyeket a nemzetiségek nyel-
vén. Ezzel az Ön szervezetében világosan 
meghatározták a korlátozott érték ű  anya-
nyelvi oktatás lingvisztikai brezsnyevscsiná-
ját. Nem jó, sőt adott esetben veszélyes is 
lehet — mondja az illető  funkcionárius —, ha 
csak egynyelvű  iskolák m űködnek. 

A logika nyilvánvaló. Bizonyos tantárgyak 
anyanyelvi oktatását index librorum prohi-
bitorumra kell helyezni, mert „adott eset- 

ben" a teljes értékű  anyanyelvi oktatás ve-
szélyes lehet. Valószín ű leg azok a gyerme-
kek sodródnak veszélybe, akik ilyen okta-
tásban részesülnek. Nehogy azt gondoljuk 
azonban, hogy multikulturális eszményekrő l 
van szó, mert a teljes anyanyelv ű  oktatás 
csak a nemzetiségieket veszélyezteti. De 
nemcsak a gyermekek sodródnak veszély-
be, hanem az utcák is. A Szocialista Szö-
vetség tartományi funkcionáriusa javasolja, 
hogy a következőkben tiltsák meg az utcák 
kétnyelvű  elnevezését. Ezután az Erdei vagy 
a Jegenye utca nevét nem szabad lefordíta-
ni. Nem tudni a jegenyék vagy az utcák sod-
ródnak nagyobb veszélybe. A városok ne-
vérő l ne is beszéljünk. Míg Európában egy-
re nagyobb számban emelnek két- vagy 
többnyelvű  várostáblákat, mi döntsük le azt 
a keveset, ami van. Ezt javasolja az Ön 
szervezetének funkcionáriusa. 

Ha ezt dr. Dragoljub Petrovi ć  politikai dol-
gazatában írta volna le — amire természete-
sen joga van —, akkor csak a posztbolsevik 
autoritarizmus arriére-garde-ját láttam vol-
na benne. Nem az első , inkább az utolsók 
egyikét. Az arriére-garde megjelenését bi-
zonyos retorikaválság idézte el ő . Miután az 
autoritatív gondolkodásmód elvesztette 
egyik hatalmi legitimációját —az osztályharc 
eszméjét —, a posztbolsevik autoritarizmus 
hívei rettenthetetlen bátorsággal bírálják a 
proletár retorikát. De közben új fogalommal 
pótolják az anakronisztikus legitimációs és 
dominációs elvet: a nemzeti hierarchia gon-
dolatával. Az új retorika azonban továbbra 
is a régi elvek szerint m űködik. Egykor a 
többpártrendszer sokfélesége idézett el ő  
veszélyt, ma a nyelvi különbözőség. A 
misztikus etatizmus, a posztbolsevik autori-
tatív retorika szempontjából tehát vannak 
minden jogot élvez ő  nyelvek, és vannak 
veszélybe sodró nyelvek, ezért ezekre még 
egy utcanevet sem szabad lefordítani. 

Ezúttal az index librorum prohibítorium 
gondolatát azonban a Szocialista Szövet-
ség funkcionáriusa fogalmazta meg, s Ön, 
mint ennek a testületnek az elnöke, nyilvá-
nosan nem szállt vitába vele. Még csak egy 
szerény párbeszédre sem vállalkozott. 
Egyazon szervezet funkcionáriusai között 
nincs vita. Mint régen! 

Szeretném emlékeztetni, hogy nem el ő-
ször tapasztalom az Ön vészjósló hallgatá-
sát, ha emberi/nemzetiségi jogokról van 
szó. A közelmültban mintegy 17000 szülő  
petíciót írt alá, amelyben síkraszálltak a job-
ban megszervezett nemzetiségi iskoláz-
tatásért, s ezt eljuttatták a köztársasági par-
lament elnökének. Tehát a nemzetközi 
egyezményekben, a szövetségi és a köztár-
sasági alkotmányban biztosított lehetőség-
gel éltek, ám az Ön szervezetének egyes 
funkcionáriusai durva politikai min ősítéssel 
illették őket. Ön akkor is hallgatott. 

Ön hivatásos politikus, ez a kenyere, nem 
lehet magánügye, hogy mikor reagál villám-
gyorsan az egyik vagy a másik újságíró, po-
litikus kijelentésére, és mikor hallgat saját 
funkcionáriusainak politikai programjáról. 
Fő leg akkor, ha emberjogi kérdéseket érin-
tenek. A hallgatása tehát a politikai ikono-
gráfié körében tartozik. 

Azért írom ezt a nyílt levelet, hogy tilta-
kozzam eme ikonográfia ellen. Ha ezzel 
Önben a lelkiismereti dilemmákat ébresz-
tettem, akkor többet értem el, mint remény-
kedtem. 

Végel László 



MAROSVÁSÁRHELY, 
KÉT HÉT 
TÁVLATÁBÓL .. . 

Marosvásárhely — a több mint negyven 
évi totalitarizmus után szülési fájdalmak kö-
zött verg ődő , vajudó kelet-európai demok-
ráciák bizonytalan közegében tenyész ő  na-
cionalizmusok legbrutálisabb megnyilvánu-
lása. Kivétel lenne vajon a küszöbön álló ro 
mániai választások el őjátéka, a hatalomért 
versengő , újonnan alakult, avagy történelmi 
poraikból baljóslatú főnixmadárként újjáéle-
dő  pátok, szervezetek — lásd az 1933-ban 
alakult, hírhedt Vasgárda ugyancsak fasisz-
toid jogutódját, a Vatra Romaneascát — vá-
lasztási kampányának szörny űséges, egye-
sek szerint mégis bocsánatos vadhajtása? 
Valahogy így fogalmazott a minap aromán 
oktatásügyminiszter is, egyszer űen a vá-
lasztási küzdelem részének min ősítve azt a 
hihetetlenül brutális marosvásárhelyi ma-
gyarellenes pogromot, ami nagyszámú se-
besült mellett legalább nyolc emberéletet is 
követelt. 

Majdnem két hete, hogy lezajlottak a ma-
rosvásárhelyi vérengzések, de még mindig 
nem nyugodtak meg a kedélyek annyira, 
hogy emberek egymásközt minden félelem 
és óvatlanságérzet nélkül egymás közt ma-
gyarul mernének beszéli az utcán. Azok a 
románok, akik mélyen elítélik a csupán 
alapvető  nemzetiségi jogaikért síkraszálló, 
anyanyelvi oktatást és kétnyelv ű  közfelira-
tokat követel ő  kisebbségiek elleni szélsősé-
ges fellépést, noha nincsenek kevesen, né-
zeteiknek — bizonyos szempontokból indo-
kolt —óvatosságból csupán sz űk baráti kör-
ben, esetleg mélyen megrendülve, telefo-
non merészkednek hangot adni. Nincs 
okunk, jogcímünk a magasabb rend ű  embe-
riesség, önzetlenség gyakran hamisan 
csengő  szólamai nevében gyávasággal vá-
dolni azokat, akik a romániai helyzet — a 
Ceausescu-rendszer alig burkolt, falurom-
bolásos nacionalizmusa, a forradalom ne-
mes eufóriájának elcsendesülése után ele-
mi erővel feltörő , burkolatlan sovinizmus-
miénknél jobb ismeretében, a valójában 
még felgöngyölítetlen, sok rémtett hátteré-
ben megbuvó titkosszolgálat válogatott ke-
gyetlenségei tudatában megfontoltabban, 
számunkra talán túlságosan is megfontol-
tan cselekszenek, csupán mert nem akarják 
maguk ellen feleslegesen kihívni a régi 
rendszer mostani veszteseinek sebzett anya-
medvéhez hasonló, végs ő  erőfeszítéseiben 
vergődő  gyilkos próbálkozásait. Ezen óva-
kodók között is akadnak azonban kivételek, 
mint például a marosvásárhelyi bábszínház  

bájos fiatal igazgatón ője, Smaranda Enache, 
aki román volta ellenére anyanyelvi szinten 
— sok vajdasági nemzetiséginél ékesebben 
— beszéli a magyart, és nyíltan szégyennek 
meri nevezni azt, ami a Romániai Magyarok 
Demokratikus Szövetsége, az RMDSZ szék-
háza előtt Sütőékkel, valamint a főtéren le-
vő  békés magyarok ellen megtörtént. 

Ugyanakkor a román hatóságok a legfel-
sőbb szinten is igyekeztek, s némileg tompí-
tott formában még mindig igyekeznek úgy 
beállítani a dolgokat, mintha marosvásárhe-
lyi felbőszült tömeg pusztító indulatait tulaj-
donképpen a romániai magyarok elhamar-
kodott és túlzott követelései, s még inkább a 
kisebbségiek magyarországi bujtogatói —az 
ideiglenes államfő , Szű rös Mátyás és a 
március 15-ét Romániában ünneplő , piros 
fehér-zöld zászlót t űzgélő  „nacionalisták" 
— korbácsolták volna fel, s álláspontjaik tol-
mácsolásában h ű  kiszolgálóra találnak a 
sokak szerint még most is mindössze nevé-
ben szabad Román Televíziónál, a Rom-
press román hírügynökségnél és a lapok 
nagy hányadánál. Mérsékeltnek mondható 
román értelmiségiek azzal mentegetik az 
országos vezetést, hogy mint mindenütt 
Romániában, így legfels őbb szinten is 
„gyerekcipőben jár a demokrácia", ez 
azonban mit sem változtat a halálos áldoza-
tokkal járó pogromok, a megfélemlítési pró-
bálkozások tényén, s azon, hogy az össze-
tételében eleve mélyen beléoltott el ő ítéle-
tekkel rajtoló, olykor nyíltan nacionalistának 
tetsző , a nacionalista pártok szemében 
ugyan nem elég radikális, de mindenesetre 
azok kegyeit hajszoló kormány nem haj-
landó reális számvetésre. Vajon mire szá-
míthatunk a választások után, a müköd ő  
többpártrendszerben? 

Reményre ad okot több megyei és városi 
vezetőség állásfoglalása, így például Bihar 
megye elöljáróságáé, ahol márc. 15-én 
minden gáncsoskodás nélkül meg lehetett 
koszorúzni Szacsvay, Balcescu és Pet ő fi 
szobrát, s ahol a forradalom óta minden 
megszorítás nélkül m űködhet egy színvona-
las magyar újságokat nyomó, s egy román 
lapot is megjelentet ő  kiadóvállalat. Nagy-
szalonta, ahol mind a városka nevét jelöl ő  
táblát, mind a városháza bejáratát jelz ő  feli-
ratokat hivatalosan két nyelven írták ki, vagy 
például Szatmár, ahol a marosvásárhelyi-
hez hasonló véget érhető , készülő  pogrom-
tüntetést éppen a helyi hatóságok ébersége 
gátolta meg, mert nem engedték be a vá-
rosba a dorongosokat. De még tovább is 
sorolhatnánk a pozitív példákat. 

A romániai magyarok egyszersmind még 
nagyobb önmérsékletre intik a magyaror-
szágiakat, s arra is kérik, hogy értük ne tün-
tessenek. Magyarország saját területén a 
múlt hibáit helyrehozandó, példás nemzeti-
ségpolitika kialakítására, gyakorlati alkal-
mazására törekszik —ugyanakkor a magya-
rországi románság vezet ő i Szent István 
kommandó aláírással ocsmány hangú fe-
nyegető  leveleket kaptak, miszerint b űn-
hődni fognak Marosvásárhelyért. Nem cso-
dálkoznánk, ha ebben is a még mindig jól 
olajozottan müköd ő  gépezet, a Securitate 
keze lenne, imígyen próbálva éket verni a 
két nép közé. De éppen ez az, ami ellen, 
Európa nevében, románoknak és magyarok-
nak egyként kellene fellépniük. 

1990. április 1. 
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ESEMÉNY SZÜLI A 
FOTÓRIPORTERT 
(A temesvári pillanatképek mellé) 

A nyugati hírügynökségek fotóriporterei nagy pénzeket keres-
nek ilyen alkalmakkor. Egy hét Temesváron vagy Bukarestben 
mondjuk, 6000 nyugatnémet márka. A securitate mesterlövésze 
távcsöves gyorstüzel ővel, a fotóripo rter teleobjektívval és motoros 
géppel lő . Az előbbi lövése halálos, az utóbbié nem. A mi fotó-
saink sok lapnál egy év alatt sem keresik meg a 6000 márkát. A 
szabad világban úgy gondolják, hogy a haditudósítót meg kell fi-
zetni, mert nehéz munkát végez és még az életét is kockára teszi. 
Az eddigi háborúkban és forradalmakban az volt a szokás, hogy a 
szanitécokat és a fotósokat megkímélték, az egymás ellen csatá-
rozó felek nem vették célba a hetedik hatalom katonáit, a kamerá-
val lövöldöző  emberre nem szokás visszal őni, nyugodtan végez-
hette a dolgát két tűz között, legfeljebb egy-egy eltévedt golyótól 
ha tartania kellett, neki szánttól nemigen. A golyózáporban forgató 
tévéscsoport nem volt ritka látvány. 

Romániában más volt a helyzet. A securitate mesterlövészei 
nemcsak a visszapofázó tüntető re, gyorstüzel ői a menekülni nem 
tudó vagy nem is akaró tömegre l őttek, hanem külön el őszeretet-
tel vették célba a haditudósítót, akit könny ű  volt fölismerni fölsze-
relésérő l. Végül pedig úgy tűnt, lőttek mindenre, ami mozgott. Az 
első  napokban pedig lőtt a szekus, lőtt a rend ő r és lбtt a katona is. 
A hírvivő re mindenki lőtt, de mire ez kitudódott, több nyugati tudó-
sító elesett. 

Új mozzanat ez a haditudósítás történetében: lel őni a hírvivőt, a 
szemtanút, hogy a világ ne szerezzen tudomást azokról a dolgok-
ról, amelyekrő l nem szabad tudomást szereznie, amelyekr ő l, úgy 
tűnt, soha nem is fog tudomást szerezni. Háborúkban edzett hadi-
tudósítóknak kellett otthagyniuk a fogukat, mire rájöttek, hogy 
ezek előtt semmi sem szent a diktátor és felesége kivételével. 
Hogy ezek az egész világot képesek lennének legyilkolni egyetlen 
cél érdekében. Romániában 1989 decemberében az tö гtént, hogy 
a harcedzett tudósító f űbe harapott, a kezd ő  óvatosabb volt és túl-
élte. Mindenesetre igazi haditett volt Jarislav Pap és Martin Candir 
részéről, hogy az elsők között lépték át a román határt és 
megrázó tudósítást hoztak magukkal. A vakszerencsének köszön-
hető , hogy élve megúszták. 

Mindketten az újvidéki Dnevnik napilap fotósai. Jaroszlav Pap 
alacsony, szemüveges, halkszavú, szinte szégyenl ős fiatalember. 
Martin Candir pontosan az ellentéte, állandóan rekedt, mert be 
nem áll a szája, állandóan mondja és egyfolytában ugrásra ké-
szen áll, mint egy ragadozó A városban úgy hajtja a fehér Golfját, 
mintha versenyen lenne. Állítása szerint fényképez őgép nélkül 
soha nem lépi át lakásának küszöbét. 

Pap: Temesváron nehéz és kockázatos volt dolgozni, de az 
igazi profinak el kellett végeznie a munka rá es ő  részét. Aki nem 
félt, becsületes munkát végezhetett, jó fotókat csinálhatott. Hogy 
az enyémek mennyire azok, nem tudóm, de dokumentum értékük 
biztosan van. Én életemben el őször fényképeztem hadiállapot kö-
zepette. Voltam ugyan el őtte Kosovón, de az egészen más volt. Itt 
sokkal többen meghaltak, itt nem lehetett tudni, kik és honnan 16-
nek. De már a várakozás a határon, hogy átengednek-e, vagy 
nem, már az is feszültségben tartott. Aztán, amikor megérkeztünk 
Temesvárra, az els ő  pillanatokban teljesen elvesztünk, úton-útfé-
len igazoltattak bennünket, nem tudom, hogy kik. Amikor végre el-
jutottunk a konzulátusra, ott eligazítottak bennünket, s akkor el-
mentünk a központi térre, az Opera elé. O tt  voltunk egy órát, másfe-
let, csináltam egy csomó fényképet, amikor mondja a tolmácsunk, 
mert akkor már tolmácsunk is volt, hogy bejelentették, mindenki 
hagyja el a teret, mert közelednek a securitate csapatai. Nekünk 
szerencsénk volt, mert a tér végén voltunk és a mellékutcákon si-
került odébbállnunk. Reggel tudtuk csak meg, hogy azon az éj-
szakán, december 22-én este, 23-án hajnalban, este tizenegyt ő l 
éjfél után egyig, fél kettő ig sokan meghaltak. Olyan gyorsan jött a 
támadás, hogy csak lebújni lehetett valami alá, kapualjba, sarok 
mögé. 

Ez a fiú, aki az újságot viszi, sajnos elesett. Meghalt, habár a 
róla készült utolsó fotó nem egészen meggyőző , mert éppen fe-
lém tartott, amikor lel őtték —és akkor egy olyan eszeveszett lövöl-
dözés kezdődött, hogy én is elvetettem magam és vagy másfél 
óráig moccanni sem mertem. A fiú el őtte többször is átszaladt az 
úton, összekötő  volt a felkelők és a külföldi újságírók között. A 
friss szabad sajtót hozta, amikor leterítétték. Negyed órával aze-
lőtt a társa ugyanígy esett el. Azt azért nem sikerült lefényképez-
nem, mert eltakarta egy autó. Ez a fiú ott halt meg el őttem, sajnál-
tam nagyon, úgy tűnt, a lövöldözés őt magát érdekelte a legke-
vésbé. - 

Ez a katona a központban esett el, egy tank alatt hasalva fény-
képeztem, jó másfél órás kúszással jutottam el a térre, a legna-
gyobb harcok közepette. A terroristák t őrbe csalták a katonát, úgy 
lőtték le egy kapualjban. Az volt az érzésem, hogy a katonák ko-
rántsem voltak olyan jól kiképezve, sem fölszerelve, mint a Secu-
ritate mesterlövészei. Nagyon sokan elestek ezekben az utcai 
harcokban, nagyon sok katona. 

A mészárlást a téren nem fényképezhettem, mert sötét volt. Ott 
voltam közel, denim láttam semmit, csak hallottam a sortüzeket. 
Viszont lefényképeztem az els ő  elfogott és lefegyverzett szekust, 
a Securitate kolonelljét, vagyis ezredesét, temesvári f őnökét. De 
van itt egy másik fotó is ezzel kapcsolatban. Ez az ezredes a tér 
túlsó végéről, egy épületbő l tüzelt a katonákra, lefényképeztem a 
folyók nyomait, négyszáz, négyszázötven méterr ő l képes volt egy 
tíz centiméter átmér őjű  körbe lőni. A katonát nem találta el, mert 



fedezékben volt. Később a katona megmutatta nekem a neki 
szánt golyót. Ez is megvan fényképen. 

Itt egy másik fotó, ez még a tömegmészárlás el őtt készült, ke-
nyerek repülnek a Ievegöben. Az emberek már napok óta nem et-
tek semmit, aztán jött valahonnan egy kenyeres kocsi és fehér ke-
nyeret hozott, ott osztották a téren, sokan ekkor ettek életükben 
először fehér kenyeret — és sokuknak, sajnos, ez volt egyben az 
utolsó falatjuk is. Este, amikor jött a Securitate támadása, sokan 
nem is akartak elmenekülni. Nincs ezeknek annyi muníciójuk, 
hogy az egész népet lelöjjék, mondták egykedv ű  ábrázattal. Las-
san halsz meg 40-50-60 év alatt, vagy egyszerre, olyan mind-
egy. Szörnyű  volt ez a minden mindegy viselkedés. Akkor fogtam 
fel igazán, hogy milyen nehéz körülmények között éltek eddig itt 
az emberek. 

Másnap, amikor már inkább a hadsereg volt ura a helyzetnek, 
jobban lehetett mozogni. Ekkor velem is történt egy kisebb bale-
set. Már egy jó órája olyan helyen hasaltam, ahonnan semmit sem 
lehetett látni. Csak a golyók fütyültek a fejem fölött. Meguntam ezt 
a lazsálást, fölugrottam, hogy átszaladjak a túloldalra és akkor va-
lamibe belegabalyodtam. Elvágódtam, a ruhámat össze-vissza 
szaggattam, mert esés közben inkább a gépre vigyáztam. Így is 
odaütöttem, de nem lett semmi baja, csak kinyílt és odalett a film. 
Ez az egy filmem ment tönkre, a többit, összesen nyolcat, haza-
hoztam. 

Eljutott-e a tudatomig, hogy én is kaphattam volna egy golyót, 
vagy akár többet is? Abban a pillanatban, amikor a történések kel-
lős közepében voltam, nem. Pedig akkor nagyon sokan haltak 
meg. Később, amikor már kívül kerültünk ezeken az eseménye-
ken, okosabban, megfontoltabban mozogtunk. Hogy miért men-
tem Temesvárra? Információéhségb ő l talán? És megmutatni a vi-
lágnak, mi történik ott. Tudatni a világgal, mindenekel őtt. Persze, 
tudom, otthagyhattam volna én is a fogam. Egy kis szerencse, 
egy kis kúszás, és élve visszajöttem. Nyolc filmmel. 

Candir: December 23-án mentem Temesvárra, akkor, amikor 
még nagyban lőttek. Előtte terepen voltam, már nem is emlék-
szem, hol. Mindegy ahogy megjövök, kérdi a f őnököm, ki akar 
Romániába menni. En, mondom. Igy jutottam el Temesvárra Želj-
ko Marković  újságíró kollégámmal, szerintem a szakma egyik leg-
jobbjával. Vittünk magunkkal egy csomó Dnevniket Jaroslav Pap 
fotóival. Osztogattuk a határtól kezdve, mindenfelé. Vittünk ma-
gunkkal élelmet is, sajtot, szalámit, kenyeret meg cigarettát, rá-
gógumit. Nem tudhattuk, mi vár ránk: A határon sok romániai szö-
kevény ment éppen vissza Romániába, amikor odaértünk. Talál-
koztunk olyanokkal is, akik meg kifelé igyekeztek. Ez utóbbiaktól  

hallottuk, hogy a szekusok az úton megöltek négy szovjet állam-
polgárt. Hova mentek, hiszen ta rt  még a hadiállapot, mondták. Én 
most voltam először Romániában, miután azel őtt keresztül-kasul 
jártam Európát. Hihetetlen volt számomra, hogy ilyen nyomor még 
létezik. 

A határtól kezdve most valóban büszke lehettem arra, hogy ju-
goszláv vagyok. Meglátták a rendszámtáblánkat és egyb ő l V-t 
mutattak a mutató és a középs ő  ujjukkal. Ötszáz méterenként iga-
zoltattak bennünket a katonák, sokáig tartott az út Temesvárig, út-
közben osztogattuk a Dnevniket és a cigarettát, rágógumit. 

Amikor megérkeztünk Temesvárra, éppen kezd ődött a lövöldö-
zés. Öt óra körül lehetett, estefelé, igyekeztünk, hogy sötétedés 
előtt megérkezzünk a hotel Interkontinentálba, ahol a külföldi új-
ságírókat és fotóriportereket elszállásolták. Tudtuk, hogy sötéte-
dés után veszélyes lehet a helyzet. Féltünk a sötétedést ő l, de baj 
nélkül megérkeztünk mégis. Kivettük a szobát és lementünk az ét-
terembe. Itt láttuk a mi crnogóracainkat, akik információkat szol-
gáltattak a szekusoknak. Olyan crnogóracok ezek, akik ide n ősül-
tek és nagyban űzték a csempészetet. Azelőtt is együttm űködtek 
a szekusokkal. Például — azel őtt —lejött a szekus a szobájából az 
étterembe és elvitte mell ő led a nődet, te nem szólhattál egy szót 
sem. Ezek a szekusok a crnogóracokat soha nem bántották, az ö 
nőjeiket soha nem vitték el. Mit gondolsz, miért? Ott ültem most 
velük egy asztalnál, láttam, mit csinálnak, láttam piszkos üzelmei-
ket. Mindez akkor világosodott meg el őttem, amikor a konzulátu-
sunkon a konzul felhívta rá a figyelmemet. Azt ajánlotta, jobb lesz, 
ha hagyom őket. Állítom, hogy Romániában minden második em-
ber együttm űködött valamilyen formában a Securitateval. Most is 
mind be van ijedve, sohase verg ődnek ki belöle. Soha. 

A mi hotelunk biztosítva volt, két katona őrizte. Két katona. Az 
épületben meg a titkos liften le-föl közlekedtek a szekusok. A te-
raszaikról azt szedtek le preciziós fegyvereikkel, akit akartak. 
Amikor sötétedés után elkezd ődött a lövöldözés, a két katona isz-
kiri, be a portára. Így nézett ki a hotel őrzése. 

A szobánkban vacsoráztunk, azt ettük, amit vittünk magunkkal. 
Aztán úgy hat óra körül bementünk a városba. Ekkor már beeste-
ledett. Nyugalom volt, mintha nem is lett volna hadiállapot. Csak 
Itt-Ott  egy-egy bevert vagy kiégett kirakat. De minden utcasarkon 
katonai őrség és persze, igazoltatás. Kijutottunk az Opera térre, itt 
folytak éjszakánként a legádázabb harcok. Itt székelt a stáb, öt 
harckocsival. A harckocsikat lefényképeztem. Engem leginkább 
az döbbentett meg, hogy a katonák nyári uniformisban voltak. De-
cember végén. Én a bélelt dzsekimben is vacogtam. És a kato-
náknál a legelavultabb fegyverek, ami létezik. Meg gyakorlómuní-
ció, ezt megállapítottam. Es azt az óriási teret vagy húszan ő riz-
ték. Lefényképezkedtünk a katonákkal és a sz űk utcákon át, úgy 
toronyiránt, visszaindultunk a hotelunk felé. Érvényben volt a kijá-
rási tilalom. A két katona ott állt a hotel bejáratánál. Az lett volna 
a legrosszabb, ha nem a Securitate, hanem a hadsereg ereszt be-
lénk egy sorozatot. És akkor a szomszédos utcából géppuskaro-
pogás hallatszott. És valaki a sötétben ránk szólt, románul persze, 
hogy ki vagy. Hirtelen azt találtam mondani, hogy zsurnaliszt, ezt 
minden nyelven megértik, talán a román is megérti. Átvizsgáltak 
bennünket, táska, útlevél — és elegendtek. 

A szobánkban a tévét néztük, a Belgrádi Televízió els ő  műso-
rát, a bukaresti helyszíni közvetítést. Romániában, Romániát, 
Belgrádon keresztül. 

Másnap reggel azt láttuk, hogy az élet visszatér a rendes kerék-
vágásba. Uvegezik a betör kirakatokat, hordják az üzletekbe a 
lisztet, a cukrot. Az utcán tömeg, mintha minden rendben lenne. 
Aztán éjjel, háromnegyed tizenegykor elkezd ődött ismét az esze-
veszett lövöldözés. Tartott egy jó óra hosszat. A katedrális, a f őtér 
felő l jöttek a hangok, világító lövedékeket is láttunk. Jól hallottuk, 
hogy a mentőkocsik 5-10 percenként viszik a sebesülteket a köz-
ponti kórház felé. Az hazugság, amit esetleg mesélne valaki, hogy 
én most kimegyek és fényképezek. Hova, kit, mit? Fényképezni, 
hogy mi történik, este, sötétben? Nem lehet. Minden irányból ci-
káznak a lövedékek, mesebeszéd, ezt örültség lenne fényképez-
ni. Épeszű  ember nem megy oda célpontnak. 

Egy jó fél óra múlva lementünk a portára, lássuk, mi tö пénik. Az 
egész hotel ott volt lent a bejáratnál, a hólban. A két katona is. 
Reszkettek a szerencsétlenek, ilyen második világháborús M 48-
szerűségekkel a vállukon. Engem is elfogott a pánik. Mit jelent az 
életed, bejönnek,úgy puffantanak le, ahogy akarnak. Ezt a két ka-
tonát is,és téged is. Mindenkit. Voltunk vagy százan. Tehetetlenek 
voltunk, mit csinálhattunk volna. Lődörögtünk, nézel ődtünk, aludni 
nem tudtunk, minden irányból lőttek, utcai harcok folytak a hotel 
körül, állandóan lőttek. A szobákban nem volt villany, csak valami 
gyér világítás a folyosókon. 

Reggel elmentünk a kórházba, megnézni az éjszakai lövöldö-
zés eredményét. Amit láttunk, tíz halott, ugyanannyi sebesült. És 
a legszörnyűbb képek: a szegények temetőjében azon az éjsza-
kán kiásták a gyereksírokat és szétvagdalták a holttesteket. Ki-
ásták a sírokat és szétszabdalták a holttesteket. Aztán újból elte-
mették őket és mi azt vettük észre, hogy senki sem sír. Nem tu-
dom. Sok emberrel beszéltünk. Mintha nem a saját hozzátartozói-
kat temették volna. És a tömegsír. Lehetett úgy négy méter szé-
les, tizenöt méter hosszú, ide több mint harminc holttestet bele-
dobtak. 
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Kínzóasztal. Éjszaka vastag dróttal összekötözték az áldozato-
kat és a tarkójukat rányomták a rögzített késre, aztán hasrafektet-
ték őket, kezükre, lábukra vastag drótokat hurkoltak és végighúz-
ták őket az asztalon, a késen. Aztán dróttal fogták össze a hasu-
kat. És aztán jöttek a családtagok és követelték, hogy exhumálják 
a halottakat harmadszor is, az azonosság megállapítása végett. 
Szörnyű  volt. Fő leg, amikor dobálták be a tömegsírba, repedtek a 
csontok, volt köztük régebbi hulla is. Meg ahogy kiterítették és 
otthagyták őket, hogy megfélemlítsék a népet: 

A kórházakban több verseci n ővér is dolgozik, ide mentek férj-
hez, a legtöbb információt t ő lük tudtuk meg. A kórházak szörnyen 
néztek ki, folyt a vér a sebesültekbő l, és nem volt szabad segíteni 
rajtuk. SzеКusOК  őrizték a személyzetet, senki sem tehetett sem-
mit. O tt  feküdt egy német fotóriporter is. Elvették tő le a Nikon F4-
es gépét, mindent elszedtek tő le. Úgy sebesült meg, hogy nem 
hallotta a katonák felszólítását. Származására nézve török, de 
Németországban dolgozik, sötét b őrü, fekete hajú, belgrádi rent a 
car kocsival érkezett, a hadsereg tüzet nyitott rá, azt hihették, arab 
terrorista, mert elterjedt már akkor a híre, hogy arabok is vannak 
köztük. Nem hallotta talán a katonák felszólítását, és azok belé-
eresztettek egy sorozatot a hátába, aztán meg elvették a fényké-
pezőgépét, a teljes fölszerelését, 2500 német márkát és az útle-
velét. Később mentővel őt is kórházba szállították, eszméletlen 
volt két napig, időközben a halotti levelét is kiállították, de amikor 
magához tért, elmesélte, mi történt, még a katonát is megtalálták, 
aki kifosztotta, de az útlevelén kívül semmi mást nem kapott visz-
sza. A kocsiját szitává l őtték, a mi konzulátusunk adott neki igazo-
lást, hogy mindenét elvették t ő le, mi hoztuk ki a határra, a mieink, 
nem a románok, akadékoskodtak vele, hogy török vagy német, 
hogy ment át, hol a kocsija, hol a pénze. Mi adtunk neki pénzt. Hat 
napon át volt ugyanabban a dzsekiben, körülfáslizott mellkassal. 
Elhoztuk a szerkeszt őségbe, innen hívta föl a saját sze гkesztősé-
gét, a Bildzeitungot. Azok küldtek neki pénzt, aztán elutazott Belg-
rádba, onnan Németországba, akkor már jobban volt. 

Három napig voltunk Temesváron, onnan nem lehetett telefo-
nálni sehova, aztán én a sofförrel egy napra hazajöttem, megcsi-
náltam a képeket, majd egyedül visszamentem az újságíró kollé-
gámhoz. A sofőr csak nehezítette a munkánkat. Ketten sokkal 
könnyebben boldogultunk. 

Dormán László 



REZIME 
Prva pesma ovog broja sa naslovom Uskrs 1990, autora  Jozefa 

Bogdan (Bogdán József), župnika iz Vrbice, našeg cenjenog 
druga-pesnika, ispituje problem svesti. Pesma Hansa Magnu- 
sa Encensbergera (Hans Magnus Enzensberger), s naslovom 
„Middle Class Blues", u prevodu Bele Čorbe (Csorba Ве 1а), od- 

nosno ciklus pesama Alojza Herguta (A1ois Hergouth). Pesme sa 
Kipra u prevodu Janoša Bate (Bata János) predstavljaju ovog pu- 
ta skromniju rubriku prevodilačke radionice. Objavljujemo pripo- 
vetke Emeše Krasnai (Krasznai Emese) iz Budimpešte i našeg 
stalnog saradnika Roberta Hasa (Hász Róbert). Zatim novi od- 
lomak rukopisa dokumentromana Zoltana Varge (Varga Zol- 
tán), s naslovom „lzveštaj 0 tri dana". Ciklus Šandora Guelmino 
(Guelmino Sándor) sadrži pesme-proricanja jake vizuelnosti 
(„ ... pejzaž i mrtva priroda / na pod zakucan / čovek među usna- 
ma / punjenih hristova / cereka se novogodišnji limun...") 

U našoj rubrici „Kuda dalje?" problematiku kompleksa manjins- 
ke niže vrednosti i manjinskog samospoznavanja publicisti čkim 
metodama obraduje lštvan Nemet (Németh lstván) i Marton Ma- 

tuška (Matuska Márton), dok Judita Rafái (Raffai Judit) analizira 
odnos maternjeg jezika i identiteta preko iskustva profesora 
srednje škole. U rubrici „Dogadaji", objavljujemo napis Lajoša 

Ardaija (Arday Lajos)  0 južnim slovenima u Madarskoj i  0 zakonu 
za očuvanje nacionalnih manjina koji je u pripremi. Sagovornik u 
interviju Silvestera Varge (Varga Szilveszter), pod naslovom 
„ Svako mora da odgovara za svoje lice" ii Šandor KaJijadi ( Ка- 

nyádi Sándor) savremeni mađarski pesnik iz Rumunije. Studija 
Magdolne Danji (Danyi Magdolna) bavi se arhitekturom pesni čke 
slike Janoša Pilinskija (Pilinszky János). 

Publikujemo i kritike  0 knjigama „Promenád" Lasla Bogdana 
(Bogdán László), „ Árvaház" i „Gyöngyéletünk története" od 1št- 
vana Brašnjoa (Brasnyó lstván), i jedan dosta neobi čan esej  0 
Borhesu (Borghes). Naši likovni kriti čari predstavljaju radove 
yang Huíkvina (Wang Huiquin), Kana Hahira (Kanno Hachiro), 
Gizi Mesaroša (Mészáros Géza), Dragomira Ugrena i Lasla 
Slauka (Szlaukó László). Se ćamo se i na nedavno preminulog 
Jožefa Аса  (Ács József). 

Objavljujemo i pozorišnu i filmsku kritiku. 
U rubrici „Slobodan udarac", rubrici književne publicistike, me- 

sta su dobili dva mala eseja Atile Balaža (Balázs Attila), glose 
Bele Čorbe (Csorba Ве 1а), beleške Eve Turuc (Turucz Éva), od- 
lomak intervjua sa Zagorkom Peši ć-Golubović, publikovan u 
Danasu, razgovor sa novim predsednikom Društva književnika 
Vojvodine, Vojisiavom Despotovom, izveštaji i fotoreportaža Ja- 

roslava Papa i Martina Candira sa decembarskih dogadaja u 
Temišvaru, karikatura Pala Lephafta (Léphaft Ра 1), i otvoreno pis- 
mo Radovanu Pankovu Lasla Vegela (Végel László). 

SUMMARY 
"Easter 1990" is the title of the opening poem of this issue, by 

József Bogdan , the young catholic pastor of Verbica, a highly 
esteemed fellow poet of ours. Magnus Enzensberger's "Middle 
Class Blues", translated by Béla Csorba and Alois Hergouth's 
cycle, "Poems about Cyprus", translated by Janos Bata makes 
up the literary translations section which is rather modest in ex-
tend this time. This number-s short stories are by Emese Krasz-
nai from Budapest and by Róbert Hász, our permenent collabo-
rator. There is another extract from the manuscript of Zoitán Var-
ga's documentary novel. The title of extract is "Report on Three 
Days". Sándor Guelmino's consists of prophetic poems with a 
strong imagery ("...landscape and still life / man nailed / to the 
floor / grinning from / stuffed Christs' mouth / a New Year le-
mon..."). 

In the series "Wither Next?" István Németh and Marton Ma-
tuska analyse the problem of minority self-knowledge by means 
of publicism, while Judit Raffai dwells on the relationship of mo-
thertongue and identity, based on her own practice as a high-
school teacher. In the events section Lajos Arday writes about 
Yugoslays in Hungary and the minority law wich is being prepared 
in Hungary. Szilveszter Varga's interview, "Everyone is respon-
sible for His Face", is with Sándor Kányády, a contemporary 
Hungarian poet from Romania. Magdolna Danyi 's study deals 
with the techniques of poetic imagery by Janos Pilinszky. 

This number encloses reviews on "Promenade" by László 
Bogdan and on "Orphanage" and The Tale of Our Good Ti-
mes" by István Brasnyó , as well as an essay by Borges rather 
untypical for this section. Art reviews introduce the works of Wang 
Huiquin, Kanno Hachiro, Géza Mészáros and Dragomir Ug-
ren. There is also a commemoration of József Acs who has 
died recently. The section includes some theatre and film reviews, 
too. 

The literary and political writings section Free Kick includes two 
short essays by Attila Balázs , a gloss by Béla Csorba , an article 
by Éva Turucz, an extract from an inerview with Zagorka Peši ć-
Golubović  in the Zagreb weekly Danas, an interview with Voji-
slav Despotov, the new chariman of the Writer's Association of 
Voyvodina, reports and last year's original Timisoara photographs 
by Jaroslav Pap and Martin Candir, a caricature by Pal Léphaft, 
Lászlб  Vigil's "Letter to Radovan Pankov", etc. 
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