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Böndör Pá1 
Absztinencia 
A hiba bennem van 

Horváth Ottó 
*** 
Tán némák közt a helyed. 
Később ott állsz az utca végén 
és hallgatod magadban 
az örvénylő  fehér liliomokat. 
A nyár kitárta szárnyait. 
Sehol egy kurva árnyék. 
Sehol. 

0 

Egészségünkre!... De többet ne töltsél 
— az utóbbi időben mintha tölcsér 
lennék amin csak átcsorog a lé 
— minden korty és falat az ördögé —: 
és már megint milyen gyanús ügy ez 
hogy hírekkel telve vagyok üres 
kommentárok kommentárja akad 
meg torkomon cigányútra szalad 
közben még azt is le kellene nyeljem 
— nagy szerencse hogy a hiba bennem 
van: — ha már semmi már — az legalább! 
Ürítse most ki-ki poharát 
...egészségünkre?... esetleg feles-
ségünkre?... Gondolom felesleges 
továbhra is megjátszani magam 
— a fenébe is! — hol a poharam? 



Budapest, 1978.j аnuár lo. 

Kedves Péter, 

ne haragudj, hogy csak most irok és köszönöm meg az 

"M"-et, de ugy éreztem, magyobb udvariatlanságot nem követhetnék 

el, mintha udvariasságból köszönném meg, hogy gondoltál rám és 

küldted el, olyan kedves ajánlással. Igy hát elóbb "megtanultam"-

s igy nyugodtan mondhatom, hogy kitűnő  az egész kötet, s hogy 

szivból gratulálok. Persze, ez a jelz ő  is, hogy "kitűnő ", proto-

koll szagu egy kicsit - az igazság az, hogy szorongató, nyugtala-

nitó, felkavaró a könyved; a "kitüхіó" legfeljebb arra vonatkozik, 

amit már annakidején, az elsó novelláskötet alkalmával is mondtam, 

hogy mindent tudsz, amit a modern próza a novella-irodalomba ujj- . 

tósként is hozott; mindent, s még valamjrtöbb1est is, ami, azt 

hiszem, az élményeidből fakad, s amit aligha lenne képes valaki utó 

nad csinálni - a légkörnek azt a feszült, fenyeget ő , megfoghatatla-

nul szorongató, eszКÖZtel еПЇ}xк  megformálását, ami szinte féle-

ismerhetetlen és áruvédjegy-szer ű  jellemz ő je minden irásodnak. 

Legjobbnak a kötetb ől az "M"-et éreztem - azt hiszem, te 

is. Persze, ennek szubjektiv okai is voltak - részben a Vulkán slat 

ra és Lowryra utaló szerkezet /örültem, hogy akaratlanul is 

adtam valamit - személyszerint neked - a forditással/, az indiánok 

meg a tankok szerepe, amit, azt hiszem, pontosan értettem, s azt 

hiszem, pontosan el tudtam helyezni az életedben. Ez bravuros és 

mély irás - nincsen benne semmi álságos, azt hiszem, a mai magyar 

novellairodalom reprezentáns m űve. Nagyon szeretem a Hány órát  is, 

a Fuvarost  is. Az el őbbi hitelességét megintcsak módomban áll ellen' 

őrizni - telitahilat.Ugyszintén a Mandragónit.Bár  - ugy érzem - a 

Mandragórában egy kicsit visszabeszél az a technika, amit a  Véradó-

ban fenékig kihasználsz; az a groteszkbe hajló, intarziásan aikalma- 

zott, elidegenitó "bel еó monológ" /vagy dialógus-pótlékr/, ami a 
külvilág kispolgári szerepl őinek okoskodóan tudálékos beszédét, 

jellemét egyébként kit űnően jellemzi. Talán egy kicsit takaréko-

sabban kellett volna alkalmazni? 

Kitünó a Kék ólomkatona  is: szerkezetileg,s kivált a hangula. 

tóban - a deliráló lebegést, a valóság és az álomi ~ilig egybemošó-

dását, azt hiszem, még senkinek sem sikerült ilyen biztonsággal 

ábrázolnia. /Talán még howr ynak sem/. A Szertartást,  bár bravuros 

irás, egy kicsit "kivülr ől irtnak" éreztem; ezt a rondó-szerkeze-

tet - bár alacsonyabb szinten - már más is megcsinálta; szinte 

mechanikusan hozza a hangulatot, az élmény fedezete nélkül. Ami 
hitelét és maradandóságát J 

pedig az iгiѕaidжжk, nemcsak a kortársaid, hanem az id ő sek irásai- 
i5/ 

val szembe/,  ax хaa,'deéтwat  igazán biztositja, 

Ugye, nem haragszol, hogy ezt is megirom? 

Nagyon érdekelne, hogy min dolgozol. Ó н zintén szólva az Іđag: 

izgat, belevágsz-e nagyobb terjedelmű  munkába is; nem mintha a ter-

jedelem a legisebb mértékben is befolyásolná egy mü éđtékét- egy 

ilyen novelláskötet igazán felér egy regénnyel - egy j ó regénnyel, 

s őt. Lévén, hogy a novella a világ legnehezebb müfa$t. 

Mégegyszer nagyon köszönöm, a könyvet is, az örömöt is, 

amit szereztél vele, s azt is, hogy az elsó köteted után alkotott 

véleményemet ilyen tökéleteaen igazoltad.хžas Ez ugyan teljesen 

önz őszempont, de meger ő siti az izhisembe vetett hitemet. 

Meleg barátsággal ölellek: 

(i ~; 	~; / 
Ui: a ciniedet, természetesen, nem tudom; nem is kieénletezem a 

régivel- gondolom, a legokosabb, ha a Kiadónak küldöm a levelet, 

ők feltehet őleg továbbitják. 
A. 



láthatatlan gesztusban egy egész szemlélet- és felfo-
gásmód sűrítődik. A tücsök és a hangya bravúros csa-
varintással emeli át a példázatot egy másik parabo-
lisztikus dnnenzióba, melyb ő l rendkívüli erővel su-
gárzik hit és kétely, tartás és bíráló alapállás, eluta-
sítás és remény. Egy egész hagyomány, egy egész tár 
sadalmi, emberi és irodalmi konvenciórendszer fo-
rog itt kockán. Hajnóczy mesteri poénje beavatkozás 
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egy igen tartós és változatlannak t űnő  jelentésvilág-
ba; abba a rendíthetetlennek t űnő  normaegyüttesbe, 
melyben mintha az id ők végezetéig ugyanazon érté-
kek és egyazon konstelláció érvényesülne. S hogy mi-
vel éri el a biztos pont megtalálását, amelyb ől kibil-
lenthet egy merev és tarthatatlanul stabil világot a 
maga biztonságából, arra egyetlen megismételhetet-
lenül pontos ötletre volt csupán szükség. A tücsök 
Ugyanis a párizsi Conse rvatoire vendégm űvészeként 
adhatja át a hangya üzenetét La Fontaine úrnak. 
Hajnóczynak e poén-destrukciója maradandó és 
megismételhetetlen. 

hetvenöttől nyolcvanegyig megjelent négy 
keskeny kis prózakötet, aztán egy halom 
megsárgult újságkivágás, majd a hétszázolda-
lasra kerekedett összes m űvek, az opus ő rzi 
Hajnóczy Pétert számunkra. Mégsem csupán 

a művek s a Mű , mégsem csupán a tíz-tizenhat évvel 
ezelő tti kritikák, méltatások, nekrológok és nem is az 
emlék vagy a személyes találkozás. 

Talán mindmáig ettől is intenzívebb az a váratlan-
ság-élmény, az a meglep ődés, melyet fölbukkanása 
jelentett a hetvenes évek közepén, Hajnóczynak 
mindazok sokat köszönhettek, akik irodalomról, 
prózáról próbáltak elmélkedni, akik úgy lehettek 
nemzedéktársai, hogy érzékeikkel, értelmükkel igye-
keztek fogékonyakká válni s e fogékonyságot artiku-
lálni. Hogy az odafordulás és az igyekezet mennyire 
suta és elvétett lehet, azt többek között egy üzenet 
is tanúsíthatja. Személyes találkozásra sose került sor 
közöttünk, ám egy tiszteletb ől, meggyőződésbő l kö-
vetkező  kritikusi fenntartás megfogalmazása után 
jutott el hozzám Hajnóczy fenyegetése: meg fog ölni. 
Ilyen kivételes elismerést kritikus sosem kaphat. 
Mindmáig nem merem hinni, hogy egyáltalán bármit 
jelenthetett volna számára egy írogató olvasó véle-
ménye, legyen az előnyös vagy hátrányos a szerzőt 
illetően. Hiú lett volna? Túlérzékeny? Mindenkép-
pen túlbecsülte az értelmez ő i, okoskodói, bírálói 
szándékot, amivel lényegében egy rendkívül ritka 
írói—olvasói kapcsolat megteremtésére vállalkozott. 
Mert fokozta jelenlétét olvasójában, személyessé tet-
te anélkül, hogy ténylegesen közvetlenné vált volna. 
Talán e ritka elismerést, tudomásulvételt félre is ér-
telmezhette volna a megértésre törekv ő  bíráló, ha 
nem sokkal kés őbb a pesti kettes villamoson, reggeli 
órákban nem lapozza az aznapi újságot és nem éri 
hasonló döbbenetes meglepetés, mint A f űtő  megje-
lenésekor. Hajnóczy Péter meghalt. Megismételhe-
tetlen záradék, utánozhatatlan poén, a kegyetlenség-
gel folyamatosan szembenéz ő  szembesítő  gesztusa, 
melytől sem olvasó, sem fenyegetett értelmez ő  nem 
függetleníthette sem érzelmileg, sem emberileg, sem 
szellemileg magát. Mesteri bravúr abban a könyör-
telen összefüggésrendszerben, mely létezését, esz-
mélését, teremtését, minden önmegvalósító és ön-
pusztító gesztusát meghatározta. 

Kevesen mutattak e korban fogékonyságot a példá-
zatszerű  megnyilatkozásra. Hajnóczynak különös ér 
zéke volt ez iránt. Ám abba aligha ]ehetett közvetlen 
beleszólása, hogy sorsát is példázatszer űvé tegye. 
Márpedig hogy azzá vált, ahhoz A fűtő  után tizenhat 
éwel aligha férhet kétség. Hogy az irodalom és fo-
lyamatai milyen mértékben igazolták beállítottságát, 
arról nemcsak valamikori, hanem mai olvasói is meg-
győződhetnek. És az sem kétséges átmenetileg sem, 
hogy valamikori olvasói — a fenyegetések ellenére is 
— változatlanul olvasói maradtak. 

Ha egyetlen jellemz ő  apró vállalkozását próbálnánk 
e pillanatban fölidézni, akkor kétségtelenül az aiszá-
poszi—La Fontaine-i hagyomány észrevétlen defor-
málására kellene hivatkoznunk. Ebben a már-már 
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влІќz, Attila 

A HALAt 
BELI  'IAGILT 
PERZ$IABOL 

e szokott lovagolni akárhonnét, dehogy miért 
épp Perzsiából, ez tényleg fogas kérdés. Egé-
szen szimplán: ha már egyszer onnét lovagolt 
ki, miért is ne onnét lovagoiia be? — Be, de 
hová? Hát..., akárhová. És, mondjuk, rakaszol- 

ni szoktak-e a perzsa halálkatonák? 
És a rakaszolás? Ez egy halál-perzsa kifejezés? —

Csak perzsa szokás segget mutatni a halálnak? (Haj-
nalban vagy bármikor, amikor már ny'hk az, ami az 
este bezárt?) 

Igazából nem ismertem ezt a perzsa vagy inkább 
Igy: „perzsa" magyar írót, aki — valahányunk régi szo-
kása szerint — hajnalban Hajnóczyul vissza tudta fog-
lalni az éjszaka elveszített korcsmákat. 

—Péter ivott, mint a kefeköt ő  — mondják egyesek. 
(És másak.) 
— Péter szent volt — mondták megint egyesek és má-
sok. 
— A perzsák nem szoktak inni — vallják valakik, akik 
régebben ittak. Most esetleg nem is isznak, de nem 
is lettek Hajnóczyul „romlott", tiszta szentekké. 

De nem is maga az ivás ténye fontos. Nem az ivás 
által leszel angyalivá, bár ez néha gyorsítani láttatja 
a folyamatot. Iszol, miközben angyalszárnyak n őnek 
ki a füleden keresztül. TOLL? 
— Nem toll , hanem: BŐR — mormogta Hajnóczy Pé-
ter. 
— Micsoda? 
— Bőr — válaszolta halkan Hajnóczy Péter. 
— B őr? 
S erre a kérdésre már nem érkezik válasz ebben az 
elképzelt jelenetben, amely minden id őkön túli, s 
amelynek valóságalapját (— suta kifejezés, de marad-
jon így!) M. L. szolgáltatta nekem egy olyan hajna-
lon, amelynek hasadtán Hajnóczy Péter is csak elfe-
küdt volna valahol egy m ű  perzsaszőnyegen, a mű -
perzsa sz őnyegen és a perzsam ű  szőnyegen, elcsep-
penve, elfolyva, elfoglalva, miközben a többiek átug-
rálják vagy éppen beléje botlanak. Csend! Hajnóczy 
Péter éppen rakaszol odalent.. (!) 
Bőr. 
BŐR?! 

— Dehogyis bőr! — mesélte tovább M. L., aki ké-
sőbb a Nagy Fekete kötetet összeállította és gondoz-
ta, mert neki —úgy látszik, van egy ilyen határozott 
szerepe. A dolgokban. — Dehogyis b őr! Hajnóczy Pé-
ter bor-t mondott. Kocsmárosné száz iccét: 
— IDE A PERZS'ASZTALRA!* 

„A ґіú ott feküdt a strandgyepén, szemben a t űző  nap-
pal, Krisztina kezét fogta. Hunyt szeme el őtt sárga ka-
rikák táncoltak, majd a karikákból egy sárga, halott, egy-
kor perzsák lakta város bontakozott ki. A városon túl —
tudta —édesvizű  patak folyik, és zöld, ismeretlen nev ű  
fák levelei remegnek a nyugati s гélben." 
(Ezek után következik Jézus menyasszonya.) 

A fiú ott feküdt a strand gyepén, közben lehet, 
hogy észrevétlenül ő  is „rakaszolt" egy kicsit. Vagy 
már rakaszalt, amikor nem láttuk. De ki is tudná 
pontosan megmondani, mi az a rakaszolás?  (Meg- 

Ennek jelentését mindenki ismeri 
" sajdtos zavar  

annyi kérdés.) Rakaszolni annyi-e, mint nem raka-
szolni? AZ-E? 

Igazából nem ismertem ezt a perzsa vagy inkább 
Igy: „perzsa" magyar írót, aki csonka, ám annál er ő -
sebb mondatként: valahol egyid őben Budapest pe-
remvidékén, Budapest közepén. Volt benne tán öt-
száz kiló, de lehet, hogy csakugyan tévedek. Ritkuló 
haj, erő s szakáll. A szakáll tovább indázik valahol a 
föld alatt. 
— A cseresznyepálinkába belef őzik a magját is — súg-
ta egyszer valaki. 
Ennek az embernek valószínű leg igaza volt, mármint 
hogy a magját is. Mert én mindig is úgy tapasztaltam, 
hogy Magyarors гágon a cseresznyepálinkák a föld 
alól nőnek ki, akárcsak a szilvák itt: „minálunk". 
(Szilvák és egyebek.) 
Péter szakálla tovább terebélyesedik a humusz alatt. 
Magasodik, magbaválik. Rügyezik, virágzik. És talán 
egy kicsit vár, mert megint nincs egészen itt az ideje. 
„Előbb vagy utóbb úgyis kirobbanunk." Ha nem pör-
köli le a mindig karai fagy. PÉTER KIROBBAN! 
Nem ismertem Pétert. Nem is mertem, mit akartam 
mondani. 
1981-ben, amikor meghalt, többen is jöttek „odaát 
rál",újságolván a szomorú hírt — néha zavart, szinte 
összefüggéstelen mondatokban —, hogy hát a Péter 
Igy. —Senki sem tudta megfogalmazni: lehet, hogy 
mi még mindannyian egyszer egy nagyot RAKA-
SZOLUNK! (De valahogy benne lógott, lóg még a 
levegőben.) 
Természetesen mindez akkor érthet ő , ha a rakaszolás 
perzsa eredet ű  szót hajlékonyan, összes jele іі tésgaz-
dagságában, ugyanakkor roppant konkrétan értjük 
és értelmezzük! (De nem muszáj ezen lovagoni.) DE 
és így tovább...   
Hajnóczy Péter  is  meghalt. 
— Ah, Hajnóczynak is meg kellett halnia! 
— Hogy hát Ő  is meghalt, ez szomorú tény. 

IS. A halál belovagolt Perzsiába. (Bár sosem vol-
tunk akkorák!) A halál eredetileg perzsa találmány? 

Az öreg tábornok pedig: 

„Letolta nadrágját (— Mert lófasz a seggükbe!), legug-
golt, a saját és az őrnagy**, a trezor kinyitásához szük-
séges kulcsait visszatekerte m űanyag hüvelyébe, mind-
két kupakot föltolta a seggébe. Nem túl éles csattanással 
az őrnagy kupakja felrobbant benne. A tábornok véres 
kis húscafatokra robbant. (Nem az ő  segge méretére ké-
szítették ezt a kupakot, az őrnagy testh őmérsékletére ál-
litották be  stb. A tábornok verhetetlenül pókerozott, 
utolérhetetlenül rakaszolt, de, végtére is, régivágású, kis-
sé maradi főtiszt volt.) 

Sokan mondták nekem, akár гégivágásúak, hogy 
Hajnóczy Péter meghalt. Es kés őbb másak úgyszint. 
Meghaltak. 
— Bírom-e' én ezt elhinni? — t őlem szinte nem kér-
dezi senki. 

Én pedig itt ülök és néha össze  és vissza szellemi-
dézgetek (még). Én a Kortárs magyar írók kisle- 
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xikoná bon találkozom Hajnóczy Péterrel, s ne 
mondja nekem senki. Porcsahján született 1942-
ben. Már elnézést a poresalmaiaktól, de hogy szü-
lethet valaki ilyen hülye helyen? A kislexikonban ta- 
lálkozom Hajnóczy Péterrel, s aligha tudom elhinni, 
hogy nem találkozhatok vele soha. Akár Poresalmán, 
mégha a poresalmai szanatóriumban is, ha van ilyen. 
Én néha amott üldögélek, Pesten, s olykor akár egye. 
dülérzem magam az ú jonnan el őállt helyzetben. Egy 
süket telefon el ő tt ülök. Jól jönne talán egy új is-
merkedés, mert talán épp lenne hozzá kedvem. Mi 

a Szabadság felé? „Van ilyen híd?" S egyszercsak el-
fogyott a szusz. 

— Kár, hogy meghalt a Hajnóczy — mondta nekem 
ugyancsak valamiféle kocsmában M. E., ahol szinte 
vágni lehetett a füstöt. 
— Ugyancsak valami kocsmában? 
— Micsoda? Mit kérdezel? Hajnóczy nem kocsmában 
halt meg. 
— Tudom —válaszoltam. — Ne érts félre, de mindenen 
túl: szerinted miért kár, hogy meghalt a Hajnóczy? 

az, ami miatt nem lehet? (Nyilván ez is idióta, s ő t 
illetlenül érzelg ős kérdés.) 
Poresahna? Istenem, ki találta ki? 
Mit tudom én. 

A poresalmai Hajnóczy biztos épp az esti tagoza-
ton van, ahol érettségizni készül, majd különböz ő  al-
kalmimunkából él. Látom, ahogy ládázza a ládákat, 
kabinozza a kabinokat (Én Péter vagyok, a kabi-
nos!), modellálja a modelleket, kazánfűti a kazánfű -
tőket, betűszedi a betűszedőket és szénlehordja a 
szénlehordókat. Aztán írásaiból él vagy sem. 

Azután még látom öt szabadúszni, mert úgy érte-
sültem, úszó is volt. Merre úszott? A Margit-szigett ő l 

Azon kívül... 
— Mert például így Esterházynak nincs úgy konkur-
renciája — magyarázta M. E., aki nem azonos a ta-
nulmány elején emlegetett M. L.-val —, nincs úgy 
konkur гenciája, ami rémes álmokat okozhatna neki, 
mintha élne még a Péterek közül a Hajnóczy. 

Így. E tanulmány után pontos forrásokat nem ne-
vezünk meg. A pontos források felsorolása egy másik 
„tanulmány" után következik majd, amely arról fog 
szólni. 

Addig is szenteljük ezt Hajnóczy Péter (kiraka-
szo]hatatlan) emlékének, amely itt úszik fölöttünk, 
csak fel kell nyúli érte. 
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mikor a halál belovagol az ismeretlen, egykor 
bizonyára perzsák ]akta mozdulatlan város- 
ba, ahol már járt százharminc évvel ezel őtt és 
azóta sem változott semmi, ugrásra kész ál- 
latkéntvárakoznak a házak és a tornyok és a 

tereken a semmi köröz a napfényben, a porszemcsék 
tánca is lenyűgözhetné, de ő  napszemüveget bigy-
gyeszt a szemére, mert a mustárssárgán villódzó épü-
letek — megannyi geometriai farmát ölt ő  titkos kér-
dőjel — elvakítják és ahogy lova a kénsárga virágokat 
formázó porgomolyák és a citromsárga kövek között 
botladozik, patája mindegyre újabb kérd őjeleket ír le 
a porba és a lassú huzatban mindenképpen szerte-
foszló, majd uјјáalakuló porszemek sem hibbannak 
el, hanem egyre sűrűsödnek, zavarják tájékozódásá-
ban, noha ő  maga sem tudja merre visz az útja. 

Ráadásul a rózsaszínű  szemüvegen át zöldnek, li-
lának, hupikéknek tűnik mindaz, ami addig a sárga 
különféle árnyalataiban pompázott. Ez leny űgözi. 
Megáll, a nyeregb ől kihajolva nézelődik, a baluszt-
rádék, erkélyek oszlopok, tornyok, mellvédek, szob-
rok, kiszáradó szökőkutak lassan cikáznak sajgó sze-
me előtt s már épp unottan fordulna el, amikor 
felfedezi a férfit. Hatalmas pocakján szétnyílik az ing  

és a rózsaszínű  szemüvegen át baljósan sötétnek t ű -
nik az arca. Olyan mint a tenger. Annyi karja van, 
mint egy polipnak, de így sem tudja tartani elszaba-
duló vízióit vörös arcán viszont verítékcsöppek csil-
lognak, mint sötét borostyánok, id őnként megbotlik 
a halál lovát is megzavaró, a szemüvegen át most 
négeгbarnának látszó kövekben, a kérdo"jelek hurok-
ként fonódnak lábára, akadályozzák mozgásában, 
sziszegve kap bokájához, rózsaszín teniszcip ős ballá-
ba megvillan a fényben és a halál csak akkor jön rá, 
hogy a cipő  színe tulajdonképpen piszkosfehér, ami-
kor feladja és leveszi a napszemüvegét. A férfi épp 
egy zsebbevaló kisüsti üveget (szénhordó haverjai 
csököttnek becézik) varázsol el ő  a válltáskájából és 
iszik egy hosszú kortyot, arca kipirul kissé s a rózsa-
színű  szemüvegen át — amit a halál újra vissza-
biggyeszt a szemére, zavarja az éles porszemek 
szüntelen ostroma — vörösnek látszik az arca, meg-
bízhatóan vörösnek, de miel ő tt újra megindulna hir-
telen tűnik el Hol volt, hol nem volt. 

A halál kétségbeesetten nézel ődik, amikor egy-
szerre a város fölött a zöldes-kékes porfelh őben veszi 
észre, a férfi er ő tlen csapásokkal repül a leveg őben, 
mögötte kikapcsolódó nadrágtartója úszik, mint egy 
szárny, mint mozdony után a füstje. 

Úgy tűnik, repülését megunva mégiscsak leeresz-
kedik egy mellvéd nélküli kerek torony tetejére, a 
halálnak mindenesetre ez a hely is megfelelne, kit ű -
nőbbet találkozásuk helyszíneként momentán el sem 
tudna képzelni, de amire lekapva szemüvegét, hogy 
jobban lásson, megfigyelhesse a részleteket, újra fel-
néz, a férfi épp olyan váratlanul, mint az el őbb, újra 
eltűnik, csak helye foszforeszkál egy ideig a leveg ő -
ben. De a halált már nem tudja becsapni: közönyö-
sen forgolódik és azonnal fel is fedezi, igen, ott bot-
ladozik a szemközti tér közepén a porban, a 
kénsárga, alattomosan bujkáló kövek között, és kar-
ját nyújtva a ki tudja honnan előkerülő  Embólia kis-
asszonynak — fehér ruhája libeg a gyorsuló huzat-
ban-, bevárjuk az ódivatú fekete frakkjában holmi 
temetésrendez őre hasonlitó Guttmann urat, hogy 
együtt menjenek valamerre. 

A halál elképed, nem tudja mire vélni a dolgot, 
ezúttal nem szívesen venné igénybe máskar h ű séges, 
megbízható, alapos kisegít őit. Megsarkantyúzza pa-
ripáját, az állat a portól megbokrosodva, nyerítve 
vágtat a férfi felé, aki Embólia kisasszony és Gutt-
mann úr megértő  tekintete előtt zsebéből előrántott 
ceruzájával éppen egy hatalmas, bizonyára képzel-
géseiből előmászó szörnnyel viaskodik. Kilenc feje 
van és harminchat karmokban végz ődő  mancsa, ti-
zemiyolc szeme, mint egy egy epét okádó reflektor. 
A halál megtorpan, a képzelet szörnyein neki sincsen 
hatalma. Érdeklődve figyeli a férfit, aha, ismeri fel 
boldogan, le akarja írni az ellenfelét, hogy megismer-
hesse és birtokolhassa! Ahogy egymás körül forgo-
lódnak hatalmas porfelh ő  kél és egyszerre ott gomo-
lyog minden kép és vizió, a férfi képzeletének alakjai 
és rekvizitumai — a csapda! — s a halál lassan rádöb-
ben: rá egyel őre itt semmi szükség. Megsarkantyúz-
va prüszkölő  lovát megfordul és lassan vágtat kifelé 
a mozdulatlan várasból, még emlékezik, hogy száz- 

Bogdán László 
A halál 
helouagol 
Per  isi  aha * 
Najnócіу  Péter 
elmékére 
S mind elhagyni mindent 
mindig, йјга  s vágytalan, 
csak úgy, seholsem élvén, 
hagyni hírt és birtokol 
(Rilke) 
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harminc éwel ezelő tt zöld levelű  fák bólogattak ott 
—vajon milyen lesz a színük rózsaszínű  szemüvegen 
át? —, és, idézi fel kissé kábultan a melegtől és az 
érzelmek megmagyarázhatatlanul rátör ő  rohamától, 
valami édesvizű  forrás is bugyog ott a fák között. 
Mindenesetre megitathatja lovát s eldöntheti, hova, 
merre? 

A városkapuból néz vissza, a férfi körül közben 
elrendeződnek az önálósuló képek: egy majomke-
nyérfa alsó ágáról bokájától felkötözött fiatal bang-
koki férfit lóbál a meg-megvaduló huzat, lecsüng ő  
kezei után a porból fel-felugró éhes patkányok kap-
dosnak. Mellette egy tutajszer ű  fгanciágyon szétha-
sított koponyájú japán férfi fekszik, rajta lovaglóö-
lésben mezítelen, néger n ő . Hatalmas mellei szinte 
eltakarják a japán fejét, ahogy el őrehajolva igyekszik 
megnyalni a férfi szörny ű  sebéből még mindég szi-
várgó vért. Mögöttük egy fekete csizmás, magas lány 
kutyakorbáccsal hajt néhány gyereket és öregem-
bert, örökké körbe-körbe, még hátrább ősz férfi 
frakkban egy bárpultnak támaszkodva beszélget egy 
estélyiruhás nőve], aki hosszú szipkából cigarettázik 
s néha belekortyol az elő tte álló pezsgőspohárba. A 
tálcát egy meztelen lány tartja, háta mögött kövér 
férfi áll, dárdaszerű  nemiszerve előremered. Mögöt-
tükborostás, id ősebb férfi fekszik egy kórházi ágyon 
és karjából az infúziós csöveken át ömlilk a vér, bí-
borszínűre festve a citromsárga po rt  és a mustársár-
ga gyilkos köveket. 

A halált már nem döbbenti meg semmi. 
Igen, a hosszú szipkából cigarettázó estélyiruhás 

hölgy az Idő, és hiába tűnnek fel félkö гalakban a te-
repszínű  egyenruhás katonák, lövésre kész izraeli 
gyártmányú géppisztolyaikkal, a halál tudja b ősége-
sen van még ideje, elmehet megkeresni a forrást, 
megitathatja lovát is, kifújhatja magát, miel őtt 
visszamenne ezért a ceruzájával elszántan hadakozó 
férfiért, aki mellett most félmeztelen lány t űnik fel, 
hatalmas nagybőgővel. A lány mögött egy öregem 
ber százas szeget ver kalapáccsal, akkurátus mozdu-
latokkal egy társa fejébe, egy fürd őmedence is fel-
tűnik még, a gőzben gomolygó, összefonódó alakok, 
aztán mindent betölt a feltúráztatott motorkerékpár 
hangja. A motoron szőke lány ül, fehér pólóingben 
és egyenesen a férfi elé tartva kiállt is valamit, haja 
lobog, mint a harci zászló, majd minden eltűnik a 
motorkerékpár által felvert f űzöldszínű  porban, ami 
— ellenőrzi még a halál, levéve szemüvegét s meg-
dörzsölve sajgó szemét az örök jelenben, amelyb ől 
már soha nem lehet se múlt se jöv ő ! — természetesen 
mustár- vagy kén- esetleg éppen citromsárga. Min-
den megvan.  

ány Pétere van a kortárs magyar prózának, 
nehéz pontosan megmondani, Esterházytól 
Nádasig, Lengyelt ő l Egyedig van mit szá- 
mon tartani. Körülményes dolog volna bár- 
mifajta sort felállitani, azonkívül pedig bár-

miféle sor, in specie csupán a felállitóját min ősítené... 
Hogy hány Pétere nincs, arra bár, íme, alig lehet kér-
dést feltenni, mindazonáltal könny ű  és kirobbanó 
felelet, így szól: Aaцnóczy Péter. 

Megmagyarázhatatlan volt, hogy ezekben a na-
pokban, mostanában (és itt a kurziválás ugyanazt je-
lenti, amiért nem határolom pontosabban a termi-
nust) mennyire ]e akartam venni könyveit. 
Tulajdonképpen persze inkább azt szerettem volna, 
ha élne, ha itt járkálna közöttünk, nézel ődne és dol-
gozna, hogy ő  üljön itt az üres, fehér papír el ő tt, ha 
itt, a Látóban neki volna rovata... ilyesmiket. 

Maradnak a könyvei egy kedvez ő  fekvésű  elitpol-
con, szépen, megolvashatóan. Sehol sincs olyan rend, 
mint a semmi szomszédságában. 
Ha a bennem és a körülöttem honos rendre gondo-
lok, akkor át kellene húznom az előbbi mondatot; 
azaz logikusabban hangozna az ellenkez ője. Miféle 
rejtély lappang itt? 

Már régóta szeretnénk megtalálni a valódi nyelvet, 
mely a dolgok lényegére mutat. E nyelv olykor-oly-
kor előtör, és fűcsomóként repeszti meg a látszatok 
kemény aszfaltburkát. És éppen: a kenyeret beszöv ő  
zöld penész, a tömböt megBontó bet ű , a falak színes 
gombái, a kőbe ékelődő  zsurló — a szövegbe csem-
pészült vendégmondat nélkül beszélhetünk-e valódi 
rendről? Csak a séma volna a rend? 

Maradjunk a növényi létnél, mert kevésbé ijeszt ő : 
a százéves diófát belülr ő l támadja rothadás, az oduk-
ból mesemadárként szökken elő  a fényeslevelű  bur-
ján, s fojtó ponyvaként borítja  ham  arost az egész fát, 
hogy aztán mit sem jelent ő  időkülönbséggel pusztul-
janak el mindketten. Nedveik a nekilendül ő  almasarj 
edényeiben keringenek még, és nemcsak a tápot 
szállítják, hanem a halál fekete sejtjeit is. Billeget őzik 
a világ. Hiábavalóan követnénk tovább a kertbeli 
eseményeket, sehová sem lyukadunk ki. Az örök, 
folytonos id ő  a jóakarat tévedése. A semmi szom-
szédai vagyunk: ez ami rendünk. Álljunk meg, akkor 
nyomban kiderül. 

Persze, nem lehet megállni. Azonnal el őkerül va-
lami rendészféle: mért nem vagyunk ott, ahol len-
nünk kellene! A világrend könyörtelen, nógatásai 
mégis oly humorosak tudnak lenni. 

Mielő tt a készségesen felkínálkozó általánosítás 
kelepcéjébe esnénk, gondaljunk arra, hogy van, akit 
nem lehet megszólitani, se így, se úgy. Nincs ok Si  
büntetésre, se szeretet-nyilvánításra. 

A lecsúszott napkorong hirtelen úgy cseppen a lá-
tóhatár mögé, mint felfakadt vérhólyag. 0 ott ül a 
parton, széles, kisportolt vállain feszül a kockás ing. 
Megvárjuk, amíg feláll, s eltűnik az alkony túlolda-
lán, akkor odalopózunk. A homokparton nyoma: két 
egymáshoz taszított kagylófotel. A víz fölé hajolunk, 
s megkeressük arcát, mely nem követte — megvan. 
Meddig a vízb ől elszáll a maradék napfény, a felszín 

Láng Zsolt 

Hurl  

Ha jnóczy a vérével írta ezt 
a könyvet, elvárom, hogy 
szószerint megtanuld! 
(kőnyvdedikáció) 
Titkon úgy remélte, B nem hal meg 
alkoholmérgezésben, nem óról meg, 
és nem lesz бngyilkos, talđn ó az, aki 
a sors által kiszemeltetett, akinek az a 
kű ldetése, hogy éljen és trjoo, és 
kizárólagos tulajdona: rémképei 
látomđsai elő tt tan и  legyen, hogy 
h űvбs, kissé kopđr, száraz hangon 
megtartva tárgyától a három lépés 
távolságot elbeszélje, leírja őket 
munkáiban. 
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sugárzása eltaszítja képmásunk, mely hullana. Kivé-
teles pillanat, törékeny, mint a szép mondatok. 

A Huszárik Zoltán tervezte könyborítón tiszta, le-
begő  szépségű  arc látható: majd jö в  a Hehe Mária-
fotá megdöbbent ően zsúfolt arca. Csak szeretet ké-
pes ilymód benépesíteni egy arcot. Szeretet mivégre? 

Az aszó, amely a legnyilvánvalóbban társul a sze-
retethez Ottfiknál a szabadság, Mészölynél az érintés. 
Nádasnál a test.  Esterházynál a gyűlölet, Lengyelnél 
a Világ. Ez aszó Hajnóczynál a vér. Áradó, elapaszt-
hatatlan forrású folyam. Vérkút De vajon nem 
szennyezi be  önnön vére a szenvedoбket? Kérdés-e ez 
még? Ott vagyunk, ahol egyazon égbolt borul a 
szembenállókra. 

Hajnóczynál a szeretet nem rejtezik irónia mögé, 
nincs citátumokkal személytelenítve, nincs ellenté- 

tezve világmagyarázatokkal, a hideg és következetes 
tudással, és nincs semlegesítve az önmagába bújó ér-
zékiséggel. Hajnóczy a szeretetet nem vonultatja be 
a világba és nem vonultatja föl a praxis ellenében. 
Láthatatlan tengelyek szúrják át stabil világunk te-
reit. Minden felépülhet és minden összed őlhet. Bíl-
legetőzik a világ. A madarak repülésében saját moz-
dulataink is felismerhet ők: az ölelés, a küzdés, az 
öklendezés... Persze kérdés, hogy a szeretet is ily 
anyagszerűséggel közös volna. S az evvel páros ké-
tely: a történés logikája számára haszontalan törek-
vés kedvezhet-e valamely nem-történésnek? 

Válaszunk épp a dilemmát hagyná érvényben. Új 
alkalmunk van a tévedésre. A történés nyelvén a 
nem-történés arányai semmitmondók — a Valá szür-
ke hirdetménye az érzékek számára. Aki a szeretet  

útjára lépett, annak végig kell mennie ezen az úton, me rt  
akkor napnál ragyogóbban bebizonyosodik, hogy az út 
járható, mindenki végigmehet rajta, és igenis, a végső  
győzelem lehetséges. Ami pedig a b ztosítekоt illeti, azok 
követelnek biztosítékot, akik úgy akarnak kapni, hogy 
nem adnak Aki szeret, mindent odaad azért, hogy min-
dent megkaphasson, és bebizonyítsa, az ilyen cselekedet 
a világban végrehajtható, és az emberiségnek nem kell 
többé a biztosíték miatti szörnyűséges félelemtil vacogó 
fogakkal és térdekkel szeretnie. A szeretet ily mérték ű  
túláradására felkészületlen világ persze mindent el-
követ, hogy fi lehessen az úton végigmenni, mert 
akkor menten széthullana minden hívságos építmény 
— alátszat-rendezettség helyébe általánosabb rend 
lépne. De aki kifosztotta magát, az і nmár kifoszt-
hatatlan, aki felszakította ereit, az eltiporhatatlan. 
Amikor pedig ekként áll szemben egymással a két 
fél, létezhet-e bens őségesebb találkozás? A pillanat 
persze ismét kivételes, mint egy leírhatatlanul szép 
mondat... 

A leírhatatlanul szép mondat, a fogalmazás kép-
zettársulásaira rácáfolva: er ős és bevehetetlen. De a 
bevehetetlenség nem az er őben van, az er ő  nem az 
ellenállásban, hanem a kívüliségben. Finomság és át-
tetszőség a tulajdona, könnyedség sugárzik bel őle, 
akár önkéntelen mozdulatainkból, melyek váratlanul 
kiemelkednek az erő  és küzdelem szerkezeteib ő l. 

AHajnóczy-mondat ezzel szemben egészen itt van, 
és mást szemlél, mint amaz. Szuicid hajlammal száll 
be  a mondatfalás rituális orgiáiba, idegen szövegeket 
ereszt be, felkínálja magát, mintha nem bírná tovább 
a magányt, az elszigeteltséget, a megmaradás szün-
telen gyarapodó gondjait. BETEG VAGYOK, 
MERT NINCS IGAZAM — szeretnünk kell az ilyen 
mondatokat is. A kétféle tekintet a cél azonosságán 
fennakad, s ebben a közösségben ide-oda áramol 
minden sajátos tudás. A küzdelem hosszú, maga a tör-
ténés persze észrevétlen. A pusztulás közvetlen élmé-
nye fontos dolgokra vezet rá. A születés van ott, még 
akkor is, ha érezni a halál leheletét. Hazudott önál 
lóság, illúziók, megalkuvásból kovácsolt függetlenség 
— remények hamisjátéka. Az er őszak be-betör, de 
nincs állandóan jelen. A világ újjátehet ő , ez a rendje. 
Szembenállók ugyanazon égboltozat alatt: egy helyzet 
esélye és hendikepje. 

Megejtő  közelség, amikor le kell hunyni a szemet, 
ne szennyezze nézés a mozdulatot. Lehunyni, vagy 
a másikéra függeszteni, ahogyan gyilkos szeme tapad 
áldozata szemére, aki túl a ragaszkodás kétségbee-
sett kiáltásain, hirtelen megnyugszik, és szemében 
már nincs borzalom, csak sejtés, ami mostmár közös 
tudásuk lett, és csak akkor nőhetnek föl e tudáshoz, 
ha egymást szeretik érte. Ha ilyen intim és tragikus 
pillanatoknak voltunk tanúi, szégyenkezni fogunk fo-
galmainkért, melyek eltorzítják azt. 
A görcsös önvédelem földhányásai közt a 

szembenálló, bárki legyen!: ellenfél. A kérdések kér-
dések maradnak ezekben a napokban is. Nem kell 
elsietni a választ. Kellene valaki, aki annyira megszó-
lithatatlan volna, hogy csakis ő t akarná megszólitani 
mindenki. Aki nehéz helyzetbe hozna minket. Mint 
a rettenetes üres, fehér papír, amire írnom kell. 
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Cпá láow 
E$sZENAPLU 
ÚJVIDÉKRE 2. 
FEБYVER- 
ENБEDÉLY 

154. Gégecső  

romos pálinkafőzde előtt rozsdával behúzott 
hordók, pattant abroncsok s nyúlszarszárazra 
összetöppedt sz őlő szemek. A cefreszagú dél- 
utánt egy szódásszifonját elhagyott m ű anyag- 
cső  uralja, alig arasznyi hosszú, savófehér, s 

egyik végén napmelegt ől kérgessé változott gumiko-
rong. Ott fekszik a diópácos asztalon, s kecskedara-
zsak kilátóhelye. Pontosan követhet ő  a tüllszárnyak 
röptette testek mozgása, érzékelhet őbben, mint a 
Balaton parti tömeglüktetés, a lassú vitorlák, a jege-
nyék hajladozása. 

A püspöki jószágkormányzóság hajdani birtoká-
nak közepén áll a felvidék legnagyobb présháza-pin-
céje: hátulról гásі nul, elfedi a hegy, elő tte azonban 
kiterjedt teraszos udvar, meszelt madáritatóval, fává 
nő tt jázminnal, három-négy évente kifagyó fügefá-
val, amely azonban tavaszról tavaszra megújul, le-
vendulával, tárkonnyal. A rozmaring hiányzik. Pedig 
anélkül egyetlen felvidéki sz őlősgazda sem élhet 
meg. Az nem lehet, hogy itt, amíg a papi birtok nö-
vényei tenyésztek, ne lett volna néhány dézsás roz-
maring, csak letörték, ellopták, tövét kiszárították. 
Mondom a tulajdonosnak, hozok ruzmaringhajtást, 
persze, és nézem, mint törnek szilánkokra a fénysu-
garak a mozgékony darázsszárnyakon. 

A pincébe beállhattak a sz őlőhordó társzekerek: 
most vagy ötven személyes körasztal a helyén, a fal-
tőben gönci hordók, prések, dugózó gép, vincellér-
szerszámok. S régi parasztbútorok. Az emeleten a 
tizenkilencedik század megmaradt eszközei, tárgyai. 
Ami még föllelhető  volt a környéken. De ezeket nem 
használhatták a Cholnoky-testvérek, az apjuk, a vá-
rosi duhaj notabilitás nem ilyenekhez szoktatta őket. 

Sivá nyarakon ezt a házat bérelte népes családjá-
nak a főjegyző  úr. O Veszprémben, a fiai itt és az 
arácsi kocsmákban ittak, s promenádon és koketté-
riákban udvaroltak a gyógyhely mellbeteg, láztól izzó 
kisasszonyainak. Akkor már élt a fügefa: félig ért ter-
mését a másnapos gyomor megnyugtatására hasz-
nálta László, meg arra, hogy a természettudós bátty 
ülepe alá csúsztassa a kiadós estebédnél. 

Az aгácsi szabad strandra nem lehet kutyát vinni. 
Itt sosem szerették a kutyákat. Már a három testvér 
is elverte maga mellől a kóbor, fürdőzni vágyó ebe-
ket. Hajnóczy sem szerette, aki cellaszobája polcán 
állandóan ott tartatta Jen ő  nagy földrajzkönyvét. 
Igen, ha a borókát, tuját, füzet lespricceli egy kutya, 
elhal a fa kérge, leperzsel ődik a levele. 

A strandot, ahonnan puskalövéssel jelezték, hogy 
hajnali früstökre indul haza a három fiatal úr, látni 
lehet a ház teraszáról. Ha lettek volna lakói az épü-
letnek, innen láthatták volna azt a cs ődületet, amely 
körbevette az áriás test ű  Hajnóczy Pétert utolsó 
napjain, s azt, amikor rosszul lett. Az alkohol annyira 
legyengítette a szervezetét, hogy az enyhe mellhár-
tya- és tüd őgyulladás megölte. Köhögött, nem jutott  

levegőhöz. A felesége szódaszifon csövet dugott le 
férje torkán, azzal szívta le a slejmet, tisztította a vá-
ladéktól. De urát orvos sem tudta megmenteni. A 
városka kórházában boncolták. Halotti maszkot sen-
ki sem tudott csinálni róla. Boncoló orvosa nap mint 
nap a házunk udvarába települt drink bárba jár ká-
vézni: sietve adta ki a jegyzőkönyvet. Nem szeret 
szeszt ől puffadt tetemeket trancsírozni. 

A darazsak a gégecs ő  műanyagát rágják: állapítom 
meg, s mondom a sárgán világító ház tulajdonosá-
nak. A napokban egérfészket bontottam ki— feleli 
—, Komfort-feliratú nylonzacskókból állt. Újabban 
már a vörös mókusok sem félnek. 

Hinnem kell 0.-nak. Tegnap éjszaka kiültünk a sé-
táló utca betonkávájára, a Cholnoky-ház alá, meg-
beszélni, hogy milyen lenne a tervezett három Chol-
noky-kötet. Veszprém arra készül, hogy tudomást 
vegyen szülötteir ő l. Úgy vállaltam el a szerkesztést, 
ha minhárom fiú külön kötetet kap. Dugó leült mö-
génk, majd elfeküdt, szokás szerint a kakukkf űágyás 
közepében (merthogy kedvét leli az illatos növények 
szagolgatásában, a kertünkben is rendre a szibériai 
ternye egérszürke szigetében szöszmög), amikor  O.  
egy állatkára figyelmeztet. A volt takarékpénztár lép-
csőházának kukái közül trappol el ő  a mókus, ide-oda 
cikázik az éjjeli járókel ők hosszú csizmás lábai kö-
zött, majd betelepedik, kutyabosszantóan, a bánáti 
fás bazsarózsa és a sárga moharózsa közé. Nem hit-
tem 0.-nak, nem a szememnek. Még a dühödt pu-
linak sem, hiszen általában patkányt kergetés macs-
kákat ver. 
Mókusok tehát vannak. 

A parkban, ahol valamikor dolgoztam, s a helyiek 
csak Davidikumként ismerik, éltek mókusok. Azokat 
etetve ért a hír, hogy Hajnóczy meghalt, és hogy se-
gítsek a temetkezési vállalatnál elintézni Pestre szál-
litását. Nem akartam (mertem! — javítom magam) 
megnézni. Az arcátlan szobrászok egyébként se ta-
láltak alabástromgipszet a maszkvételhez. Hajnóczyt 
életében egyszer láttam. Szép férfi volt. Nagyon szép. 
És a n ők is, akik körülvették. A New York kávéházba 
jött egy könnyű  rő t bundás nővel, nagy társaságban 
— de csak őket figyeltem. A tükrök közül léptek el ő . 
És a közelembe ültek le, konyakozni. A sz őke 
asszony a hátán hagyta a bundát, aztán apró vállrán-
dítással a szék karfájára ejtette. Akkor csattant el 
egy pofon. Hajnóczy ütötte meg, átnyúlva az asztal 
márványlapja fölött. Arcon csapta. Nagy volt a te-
nyere. A nő  lezuhant a földre, a mókussz őrbunda 
utána. Hajnóczy egy mozdulattal emelte fel mind-
kettőjüket, s ismét ütött. Az asszony vonítva sírt. De 
néhány perc múltán csendben ültek, és szörpölgették 
italukat. 

Lemegyek a darazsakhoz, látom az eresz alatt a 
fészkük. Konyakot csöppentek a gégecs őre, dühöd-
ten támadnak. Igen, ez az a hely, ahol László els ő  
regénye, a Piroska játszódik. O sem tudott magánál 
kevesebbet írni. 
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AVERSKARAMBOL-JÁTÉK KELLÉKEI: 

— versasztal 
— versgolyók (2 db.) 
— idegen versgolyó 
—versrúd (1 v. 2 db.) 

A KELLÉKEK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZOK 
RÖVID LEÍRÁSA: 

AVERSASZTAL— a verskarambol-játékhoz alkalma-
zott különleges asztal. Méretaránya: a szélesség és 
hosszúság úgy aránylik egymáshoz, mint egy a ket-
tőhöz — minden más egyéb arány rossz és téves, s a 
szabatos verskarambol-játék rovására van —. A vers-
asztalon öt pont található meg. Ezek: a, b, c, d és e. 
A VERSGOLYÓK — a verskarambol-játékhoz alkal-
mazottkülönleges golyók. Méretarányuk: hajszálnyi-
ra gömbölyűek, tehát átmér őjük minden irányban 
megegyező . Színük általában fehér, vagy fehéres. 

AZ IDEGEN VERSGOLYÓ — a verskarambol-játékhoz 
alkalmazott különleges golyó. Méretarányában azo-
nos a versgolyóval, színe azonban különbözik. Alta-
lában sötét színű . Leginkább vörös. 
A VERSRÚD — a verskarambol-játékhoz alkalmazott 
különleges rúd. Méretaránya nem szigorúan megha-
tározott. Az azonban alapfeltétel, hogy egyik vége 
elkeskenyed ő  csúcsban végződjék. Amennyiben 
egyazon verskarambol-játékon belül két versrudat is 
használni kívánnak kívánatos, hogy azok méretará-
nyai ne különbözzenek. 

A VERSKARAMBOL-JÁTÉK LÉNYEGE: 

A versrúddal a versasztal avagy b pontjára elhelye-
zett versgolyót úgy elmozdítani, hogy az az ellenfél 
költő  versgolyóját érintve az idegen versgolyóval üt-
közzék. (Alapállásban az ellenfél költ ő  versgolyója 
mindig a c, az idegen versgolyó pedig csakis a d pont-
ban helyezkedhet el. Az a és a bpontok közül csupán 
a kezdő, vagy az els ő  költő  választhat.) 
Az e pont a mindekori középpont, alapállásban vers-
golyó elhelyezésére nem használható. 

A VERSKARAMBOL-JÁTÉK FAJTÁI: 

—szabadjátszma 
— keretjátszma 
—ellenkező  játszma 
— szabálytalan játszma 
SZABADJÁTSZMA: tetszés szerint bármely állás-
ból kezdhető , de természetesen csakis a verskaram-
bol-játék szabályainak megfelel ően játszható. 
KERETJÁTSZMA: az a játszma amikor a versasz-
talt a játékot megelő zően kilenc elképzelt szögre 
osztják fel, mely elképzelt szögek határvonalainak át-
lépését is figyelembe veszik a versgolyók illetve az 
idegen vergolyá ütközései alkalmával. 
ELLENKEZO JÁTSZMA: amikor a soron lév ő  köl-
tő  versgolyójának, miel őtt az még az ellenfél költő  
versgolyóját érintve az idegen versgolyóval ütközhet-
ne, minden egyes esetben, el őbb a versasztal keretét 
kell érintenie. 
SZABÁLYTALÁN JÁTSZMA: szabálytalan játsz-
máról vagy játszmákról akkor beszélünk, amikor a 
költők külön megbeszélés alapján, vagy anélkül, de 
túllépve a veгskaramboljáték szabályainak minden 
határát a kellékeket éppencsak formálisan igénybe 
véve, öncélúan vagy éppenséggel a beavatatlanok 
szórakoztatása céljából kívánnak játszani. 

A VERSKARAMBOL-JÁTÉK IDŐTARTAMA: 

A verskarambol-játék id ő tartama mindenekelőtt a 
költők egymásközötti megállapodásától függ. Egy-
egy játszma végét jelentheti az el őre megbeszélt pont 
vagy szint elérése, a meghatározott id ő  kitellése, de 
az ellenfél els őbbségének feltétlen elismerése is. 
Amennyiben azonban bármely költő , bármely okból 
kifolyólag is, egyszerűen félbehagy egy megkezdett 
verskarambol-játékot, az a játszmát elveszítette. 

A VERSKARAMBOL-JÁTÉK LEGFONTO-
SABB TUDNIVALÓI: 

— A költők a választott, vagy a bármi más módon 
nekik jutott versgolyót kötelesek elfogadni, mepgtar-
tani és meg ő rizni;  HA VALAMELYIK KOLTO VI-
GYÁZATLANSAGBÓL, NEMTÖRŐDÖMSÉG 
BŐ L  VAGY MÁS OKBOL ELFELEJTI MELYIK 
AZ Ő  VERSGOLYÓJA, JOGÁBAN ÁLL EZT 
ELLENFELÉTŐL MEGKÉRDEZNI, AKINEK 
EZUTÁN E KÉRDÉSRE KÖTELESSÉGE VÁ-
LASZOLNI! 
— Ha valamelyik költő  véletlen, vagy bármi más ok-
ból kifolyólag a másik költő  versgolyójával játszik, az 
elért eredmény azonnal érvénytelenné válik. 
— A versgolyót csak a versrúd azon végével szabad 
érinteni, amelyik az elkeskenyed ő  csúcsban végző-
dik. 
A VERSGOLYÓ FORDÍTOTT VERSRÚDDAL 
TÖRTÉNŐ  ÉRINTÉSE TILTOTT! 
—Ha  valamelyik költő  a versrúddal szabálytalanul 
érinti a versgolyót, vagy kétessé, válik játékának sza-
bályossága, a másik költő  azonnal felszólalhat. 
— A versgolyó versrúddal való mozgásba hozását le-
het akár a jobb, akár a bal kézzel végezni. 

Szügyi Zoltán 
VERSKARAMBOL 
(Kétszemélyes költői játék) 

(Más elnevezések is szá-
mításba jöhetnek pl.: 
Versjáték 
esetleg egyszer ű en: 
Karambol 
vagy csak: Vesrel(1)és 

— az esetleges névváltoz-
tatáskor mindenesetre 
óvakodjunk az értelmet-
len és a feleslegesen za- 
vart okozó szavak hasz- 
nálatától —.) 
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м  ozGá VILAG 
sZERKESZTб sEGE 

1111 Budapest. Bertalan L a. 26. 
Telefon: 664-373, 66'377 

A Mozgó Világ, a KISZ K8 folyóirata 5 éves 

fenn đ llását ünnepelve 

Vinum Tokaiensis Passum dijat 

alapitott, amellyel az elmúlt 5 év legkiemelke-

Mozg б  Világ—publik đcióit, illetve azok szerz ő it 

kívánta baráti е lisme г ésben г észesiteni. A dija-

kat titkos szavaz đ ssal, demokratikus szótöbbség-

gel ítélték oda. A sze гkeaztöség az etikai elisme-

rés jeleként Hajnóczy Péternek svájci körtepálin-

kát adományoz. 

Budapest, 1980, november 4. L V  ,,... 	~ 

~_-'- i 
Veress MiSclós 

/ 

~ f ősierkeszt ő  

SZÜKSÉG SZERINT, MEGGYŐZŐDÉSBŐL 
VAGY VALAMILYEN SZEMÉLYES ELKÉPZE 
LÉS ALAPJÁN A KÖLTŐ  A VERSRUDAT 
EGYIDŐBEN MINDKÉT KEZÉVEL IS MEG-
MARKOLHATJA! 

— Ha valamely költ ő  a versrúddal soron kívül meg-
érinti a versgolyót, mégpediglen úgy, hogy az ennek 
következtében a helyét elhagyja, akkor azt a versgo-
lyót pontosan vissza kell állítani az el őbbi helyére, 
— Amennyiben a soron lév ő  költő  érinti meg a vers-
rúddal a versgolyót úgy, hogy az ennek következté-
ben a helyét elhagyja, a versgolyót újabb helyzetében 
kell hagyni, mégha a versgolyó elmozdítása véletle-
nül is történt és nem a tulajdonképpeni szándék va-
lósulhatott meg. 

—JÁTÉK KÖZBEN, A VERSGOLYÓ, VERS-
RÚDDAL TÖRTÉNŐ  MINDEN EGYES EL-
MOZDÍTÁSA UTÁN, A SORONKÖVETKEZŐ  
KÖLTŐ  JOGOS A FOLYTATÁSRA. 
— Ha a játékban lév ő  költő  a versrúddal oly szeren-
csétlenül érinti meg a versgolyót, hogy az megugrik, 
azt hibának kell ugyan tekinteni, de az elért ered-
mény elismerhető . 
— A versrúddal a versasztal sakraiban elképzelt há 
romszögben érintett versgolyó a költ ő társ versgolyó-
jának érintésével is legfeljebb csak két ízben ütköz-
het egymásután az idegen versgolyóval. Kivételt ké 
pez az az eset, amikor a képzelt határvonalat az ide-
gen versgolyó id őközben valami mádon egy esetleg 
több ízben átlépi. 

A VERSKARAMBOLOZÓK ÉS A JÁTÉKOT 
KEDVELŐK KÜLÖN FIGYELMÉBE: 

VERSKARAMBOL-JÁTÉK KÖZBEN MINDEN 
KÖLTŐ  KÖTELES LEGALÁBB AZ EGYIK LÁ-
BÁVAL A FÖLDET ÉRINTENI 

A VITÁS ESETEK ELKERÜLÉSE VÉGETT A 
LÉNYEGESEBB VERSKARAMBOL JÁTÉKOK 
ALKALMÁVAL MÁR ELŐRE BÍRÁLÓBI- 
ZOTTSÁGOT VÁLASZTANAK MELYNEK 
DÖNTÉSEI MEGFELLEBBEZHETETLENEK, 
AHOGYAN A HATÁROZATOK FELETTI VI-
TATKOZÁS IS TILOS 

MINDEN VERSKARAMBOL-JÁTÉKOT KÜ 
LÖN PAPÍRRA IS JEGYEZNEK A JÁTÉK PON-
TOS MENETÉNEK LEJEGYZÉSE MELLETT 
AZ ÖSSZES EGYÉB ARRA ÉRDEMES ESE 
MÉNYT IS FELÍRJÁK, MELYET VÉGÜL BE-
TŰSORRENDBE SZEDVE MEG ŐRZÉS CÉL-
JÁBÓL BIZTOS HELYRE EL IS TESZNEK 

A VERSKARAMBOL-JÁTÉK NEM SZÜKSÉG-
SZERŰEN A JÓZANOK JÁTÉKA DE A JÁTÉK-
HOZ BIZONYOS FOKÚ JÓZANSÁG FELTÉT-
LEN SZÜKSÉGES! 
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Hвtér Cyózó 

JESEsмEOUE 
-BUNDA  

Jeromos kifejte hímvessz őjébő l a bonjour-cseppet 
és elátkozta —századszor? ezredszer? csak Az, Aki 
kankót is teremtett: csak a jóságos isten a megmond-
hatója, hányadszor átkozta el azt a Büdös Kurvát, 
akinek ezt a kankót köszönheti. 

A Büdös Kurva e pillanatban ott volt, ahol az ilye-
neknek lenniük kell: a Kankókórház n őosztályán és 
kora reggel lévén, amikor a magafajta Büdös a Kurva 
Valóra ébred (hogy csíp a pisilés és könnybelábad a 
szeme:) vélehшezhetőleg nagy töredelemmel gondolt 
Jeromosra, akit eddig csak igaz szerelemmel szere-
tett, de most, bűntudatában, vallásos rajongással vett 
körül. Mire gondolt? Alighanem a figurázásra, amit 
majd véghezvisz vele, neki, érte, mindenhogyan —
hogy vezekeljen bűnéért, majd ha mind a ketten 
meggyógyulnak és elkezdik kankó-utáni ártatlan Má-
sodik Tiszavirágéletüket. 

És ugyanebben a szempercentben, Kudelka néni 
tisztes albérleti b űnbarlangjában vajon mit csinált 
Ygmándhi Jeromos...?! [KOZBEVETES. Az Ig-
mándhy-család hétszilvafás, egy-kutyab őrös kurtane-
mesi család, a Palmárium nem tartja számon őket 
olyan féltékenyen, mint ők a Palmáriumot; magát Je-
romost a „Zülledelem" címszó alatt tartotta számon 
a pereputty, véletlen-rendezte kínos találkozásaiknál 
nem álltak vele szóba, köszönését nem fogadták —
bár a kormányfő tanácsos jogügyi nagybácsi, ha meg-
látta őket összekacsolva a Nagykörúton, hát a B. K. 
(polgári névén Bali Katalin) fenekének nem átallott 
utáncsettinteni és, felesége őnagysága rosszalló pil-
lantásával mit sem tör ődve, meg nem állhatta, hogy 
a Csinibaba Katalin Kerekének utána ne pödörje a 
bajászát. Ygmándhi Jeromos csupán magasközép-
osztálybeli családja bosszantására biggyesztette az f-t 
a neve végére és tüntetett az Ipszilonnal a neve ele-
jén]. Nos, hogy ő  mit csinált ugyanekkor? Nem olyan 
egyszerű . Gondolatvillámok cikáztak agyában, azok 
is, csupán azért nem tömegével és mind egyszerre, 
mert arra véges elménk képtelen, hanem hebehur-
gya egymásutánban. Például. Hogy azt a Büdös Kur-
vát hogyan fogja a tíz körmér ő l lekaparni. Még jobb: 
elevenen megnyúzni és után nyúzott állapotban ad-
digpáholni, amíg végezetre a kegyelemért-rimánko-
dás közben éri a halálos baltacsapás. Még jobb. Fi-
tyisz az orrára: kimutatkozni neki. Soha többé nem 
mutatkozni arrafele, azon a tájon —mintha megszen-
tülésében, ő , Jeromos, a Hetedik Égbe szállt volna, 
ahová kurváknak nincs bejárása. Az ilyen rihonyák-
nak. Akik kankóval ajándékozzák meg ágrólszakadt 
jóltevőjüket. De mivel mind e büntetéseket rá kiróni, 
együtt és külön-külön, csak akkor lehet, ha el őbb 
közlik vele halálas ítéletét és a válogatott kínzások 
megíllusztrált katalógusából elébetárják hosszúra 
nyújtandó hóhérolásának pikáns részleteit, Jeromos 
mást határozott — mást. Addig, amíg járóképes és le 
nem sántul t ő le, addig kell. Meg kell látogatni az a 
Büdös!-Büdös!-Büdös Ringyót abban a ringyókór-
házban, felkeresni a kankókórteremben és a szemé-
be vágni a — 

A mit? Mit lehet, ilyenkor, életünk megkeresít ő -
jének, kalapácsvet ő  mozdulattal odateremteni, hogy 
arról koldul? Az ölébe? 

A csokor virágot? Annak az érdemtelennek?! A 
doboz csokoládét? Annak a cédának? 

Mit is részletezzük. Így történt, hogy látogatási 
időben, du. háromkor, Ygmándhi Jeromos Károly 
Keresztély, gavalléros-borostásan és m űvészhaját 
mosdatlan nyálával több ízben hátranyalva, az obli-
gát virágkosárral és benne a belerejtett bonbonos 
aranydobozzal, beállított Katikához a harminckét 
ágyas kórterembe. 

Leülhetett volna, azért volt a szék odakészítve és 
minden rongybugyi lerakva róla; de mire leült volna, 
kis híja melléült és már arra se volt ideje, hogy ki-
essen a nadrágjából. 

Az Édesbaba hasára helyezett aranydobozban 
minden bonban külön-külön meg a virágkosár: resz-
ketett-rázkódott a paplanon; Édesbaba a paplan alá 
lebújva és véd őleg betakarva vállig, hogy minden 
megölelkező  félszeg közeledésnek az elejét vegye—
hangtalanul, de kitartóan zokogott. Ha nem lettek 
volna másak is, bethesdan ővéгek és látogatók, Ka-
tika úgy b őg, ahogy kifér a száján és mint a daléne-
kesn ő , aki túlbecsüli hangerejét, akkorát rikolt, lát-
tára —Vadállat! — hogy belerekedt. De a többiek 
jelenléte feszélyezte, így hát fékezte — ha nem is in-
dulatát, legalább a decibelt; mint aki eperajkán nem 
fér ki több ennél a síróremeg ő  suttogóbömbölésnél. 

—Vadállat. Még ide mered tolni a pofád. Egy ren-
des lányt a bajával megfert őzni. A szemétházija. Egy 
tiszteséges lányt tönkretenni. A tripperét amikor 
tudja hogy van neki. Hát férfi az ilyen?! A képedr ő l 
a bőr, a föld alá? szégyenletedben?!... Hogy nem sül 
le neki!... Hogy el nem süllyed! — — 

Jeromos, ha azt mondjuk, e szavak hallatára elké-
pedt, elhű lt, keveset mondunk. 

Se köpni, se nyelni. 
A „megbocsátás" előhangolásával lépett be és ez 

a nagy kínnal egybehordott megbocsáthatnék most 
azzal fenyegetett, hogy a szívjóság átborul önmagán 
és göresberándul a dühbegu гulhatnéktól. Felhorgad-
tak benne kolompárcigány ő sei — a Vajda ő serejű  ká-
гomkodhatnékja: egy hétig, egyfolytában. Mi ez? 
„Ellentámadás?" Ami a legjobb védekezés? Bezson-
gott ez a Büdös Kurva, már meg hagy tisztességes: 
kicsoda? Megjátssza magát?! Ezzel a lelki bokánrú-
gással kezdi, arra számítva, hogy a sértett fél, a ká-
rosult fél (Jeromos) majd nem tud se köpni, se nyel-
ni?! 

— Ne hülyülj, Kati. Gonorrheás voltál már amikor 
megösmertelek, gonorrheás voltál már amikor fel 
gábliztalak a standon, ahol más nem strikkelhetett, 
mert megmondtad, hogy elmarod. Gonorrheás vol 
tál, amikor először átkoztam el a pillanatot, hogy 
összeálltam veled, mert égre-földre esküdöztél - 

-Vadállat. Még neki áll feljebb. Aki pocsékká tett: 
engem, egy szegény lányt! Becsukhatom a boltot - 

- Mert égre-földre esküdöztél, igen-igen, Kati, 
csak emlékezz vissza, hogy - 

- Eriggy, mert lerúglak. Kirugatlak! Hányadik hó 
napja van ez neked, mióta osztogatod a szegény em 
berlányának, aki elég hülye, hogy leadja magát ne-
ked, az ilyen csórónak, mióta...?! — 
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—Még hogy te „szűz"?! Oda ne rohanjak! Te már 
az idejére nem emlékszel, amikor... hány kaparásod 
volt, arra se?! hányszor volt úgy, te szemétkivirágzás, 
hogy a vén csorvasz Mari néninél sírva csókoltad a 
kihegyezett fakanalat?! Ki vagy te nekem, egyálta-
lán...?! - 

-Én édes Jézusom, Szűzmáriám-istennek-szen-
tanyja! Csak még az egyszer meggyógyuljak és én? 
neked? soha! - 

- Hát én esküdöztem égre-földre, hogy új életet 
kezdek? Hogy dobom a galerit és hűségesen kitar-
tok? eztán?! Te hoztad a trippert, a te trippereddel, 
aranyvirág, igenis hogy a te trippereddel — 

Nekem? a szemembe? ezt mered...?! - 
- Hogy a te trippereddel kaptam be a legyet, ne 

is tagadd, te szemétbánya, te mosladék, ne is tagadd! 
Hogy tő led kaptam! 

— Éntőlem? Igen?! 
—Igenis-hogy-igen! Ne hidd hagy békülni jöttem 

te utolsó, de amilyen marha-jó szívem van, még ki 
telnék tőlem. Mert hagy tetőled van ez az enyém, 
amit továbbpostáztál nekem, az f ix ! 

— Igenis-hogy-igen...?! Hát akkor menjen csak, 
kedves Ygmándhi úr, menjen, de ne oda, ahova gon-
dolja! Mert mielő tt odamenne, a búsba, kérdezze 
meg a Doktor Urat, kérdezze csakmeg és tudja meg, 
amit minden gyerek tud, ha az édesmamája nem ej-
tette a fejelágyára. 

—Mit?! 
— Hogy kankót csak nő  kaphat férfitól és nem 

megfordítva. Nincs megfordítva. Maga baszta belém 
azzal a tripperes-csöpög ő  faszával a kankalinját és 
nem megfordítva! 
Az újsütetű  tudományos tény első  hallatára Jeromos 
bornyú képet vágott. 

— Mit „nem megfordítva"? 
Mint aki valamit csak félig ért. 
Még osztoztak egy darabig, de már mint csak aki 
belefáradt — Katika a könnyek árjának szimulálásá-
ba, Jeromos a lebüdöskurvázásba; a harminckét 
ágyas kankókórterem duruzsolása elnyomta diskur-
zusukat és lassan, duzzogási záradékkal ellátott ide-
iglenes békét kötöttek; vagyis hát fegyvernyugvást 
hirdettek ana az id őre, amíg a tudomány kideríti, 
hogy fenáll-e a klinikai veszélye a fert őzés megfor-
dításának s százalékszerűen nagyobb-e, mint annak 
az eshetősége, hogy a nőstény spermatozoájától 
megtermékenyülve, a kanpetevezetéken át, az ovu-
1616 hím gyermeket fogan az ő  méhében? 

Örök-haragban váltak el; ami gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy erősen fogadkoztak, ha egyszer megérik 
azt a napot és felgyógyulnak, hát félévnél tovább 
nem élnek együtt. Jeromos kénytelen volt vele, hogy 
józanul gondolkozzék, tekintettel a beruházásokra; 
mert a lányba már egy boxert is_ befektetett — öklö-
zővas feltétlenül kell annak, akinek az a dolga, he-
lyesebben felvállalt kutyakötelessége, hogy vigyázzon 
a csini csajra, akit futtat. Hogy ha és amennyiben a 
frájer kekeckedik, ő  elbánjon vele, a marhamelókkal, 
a balhéból-razziából a csajt kimenekítse és az apró 
kisegítő  kölcsönök fejében pillantásfogó ruha- és al-
sónemű  vásárlásainál, szabóhoz-szű cshöz-fodrász- 

hoz háztól-házig gardírozza: nagy áltajjában hogy gá-
láns galantériával vegye körül még akkor is, ha nem 
őmellé, hanem a csinibaba mellé vágódik a jó ösz-
tönű  főúr (ejtsd: fizetőpincér). 

A kankókórházból hazavillamosozva és a hosszú 
ligeti átvágástól kissé fáradtan, mert már fájni kez-
dett a járás (most nem részletezzük a tizedéves örök-
diák egyetemista rémlátásait és a krónikus gonorr-
heáról önmagával folytatott tudományos 
mono-eszmecseréjét) Jeromost újabb meglepetés 
várta s noha a n őfogadás, szobájában és annak n ő -
fogadási díványán az alkóvos szerz ődés a lehető  leg-
szigorúbban tilalmazta (nem mintha e szigorított al-
bérleti záradékot Jeromos nem szegte volna meg) —
a szobasszony a kulcs csikordulására mellette terem-
vén, felháborodott kéztördelésével sem tudta el-
nyomni csodálatát és elragadtatását: 

— Jeromoska! Jaj-de-borzas-de-poros! Hadd kefé-
lem meg egy kicsit! Igazítsa meg a frizuráját, igazítsa 
meg, mielő tt belépne! 

—Miért, Kudelka néni? Mi van?! 
— Jajistenem. Látogatója van. Egy Bundás Hölgy. 

Valaki, aki bundában várja. 
— Engem? Bundában? Egy Bundás Hölgy?!Mióta 

vár? 
— Van annak már jó, mit is beszélek. Virágvasár-

nap? Mária Mennybemenetele óta? Úgy vigyázzon 
ám, ne várakoztassa, úgy lépjen be: csinálja meg a 
szerencséjét, ne rontsa el! 

—Hozzám, egy Bundás Hölgy?! Nem mondta be 
a nevét? 

— Csak annyit, hogy maga tudni fogja, ha ismeri, 
ha nem. Ma szerencsecsináló napja van! 

Egy nyilallás a tökénél a lágyékduzzanat meg fáj 
dalmas himvesszőentumeszcenciájaemlékeztette Je-
romost, milyen érzés a színrelépés szerencsecsináló 
napon. 

Ha volt látvány, amire nem volt felkészülve —úgy 
ez az volt, a látványok-látványa. A melle buggyanása. 
A combja domborodása. Az a bugyori melle. A 
combjának azaz állandó domborodása. Kisebb kürt-
szóra is ágaskodtak már, vénebb csatalovak. 

Csak annyi ereje volt, hogy behúzza az ajtót maga 
után (s azzal a kulcslyukon lógó Kudelkánét a csa-
lódottság visszavonulására bírja: ne lássa, amit ő  lát). 
A lába földbegyökerezett; ereibe a vér, megderme-
dés helyett lávalüktetéssel lobogott. 

Rögtön tudta, hogy nem lány, hanem fiú. 
Széttárt szibériai szürke jegesmedvebunda hever 

a vetkőzőkanapén és a jegesmedvebunda szélesre 
tárt selyem-moáré ezüstszürke lapályán egy n ő  terül 
el, egy őrjítően-harminc -év-körüli n ő . Igazi-rassz. Is-
teni nő  az istennők egéb ől alászállóban- és a kanapé 
vetkőző  közepére telepedve, de kifogástalan mozdu-
latkompozícióban, térdepl ős-kuporogva, olyan lamé-
költeményben, mely ruhák áráról az örök-egyetemis-
ták csak álmodni mernek. A melle tülök. Annak a 
buggyanása. A combja-dombja. Annak a dacos dom-
borodása. Öltözéke ha nem is zilált, de rendetlen. 
Madaras kalapja levéve, ajkán hamiskás mosoly —
ahogy rúzsos-piгosmaszatos fogait a hazatér őre vil-
lanjta: 
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— No végre. Jeromoska. Már eluntam magam. 
Magácska alaposan megvárakoztatja a váratlan ven 
déget. 

Jeromos — mintha az idegfrász áramütése emlé 
keztette volna, észretér és gáláns pózban kapja ma-
gát. 

— Istenem! Nagyságos Asszonyom! Remélni se 
mertem... 

— Ne is merje. Ismer? 
— Jaj már hogyne! 
— A nevem? A nyelve hegyén?! 
— Miliószor! De csak látásból. 
— Nem tudhatja. 
— A szép sörgyárosné. Nagybátyámékkal, a kor-

mányfő tanácsosékkal sré lizaví szemközt, az egész 
emelet — a hetediken! 

— Fuj, csak ezt fi mondja. Nem szeretem, ha le-
sörgyáгosnéznak; ami pedig a másikat illeti - 

- Melyik másikat? 
— A szépségemet. Mondja, hogy kívánnivalót ha-

gyok hátra. Nem haragszom, ha azt gondolja. 
— Amerre megy... Amerre jár! Hogyne gondol-

nám! 
— Nem úgy. Kis kívánós; akinek én legyek a kíván-

nivalója. Hanem hogy mit keresek a maga utcájában, 
a maga díványán, az én koromban? Mert maholnap 
már olyanom is van, karom. Tizenkét éves fiam van. 
Gondolná? 

—Édes Nagyságos Asszonyom! 
—Nono. 

—Édes Nagyságos Asszonyom!... Bizonyára valami 
járatban! Kezét csókolom. 

— Nana. Csak ne olyan forrón és ne olyan sokáig. 
— Korrepetálni? A kedves kisfiát? Latinra? 
—Semmilyen járatban. Maflácskám. Frédi mindig 

Klarisszának nevez, ez a mániája, de maga, maga ne. 
Diákom. Nevezzen Klárinak. 

—Klárinak? Én magát?! 
— Mufurcom. Már régóta nézegetem, róka-bóka 

jaj-be-rút, csak nem volt hozzá bátorságom. Kinéz 
tern magamnak. 

—Bátorsága? Mihez?! — bazsalygott naprafogó-
képpel Jeromos és álmélkodást tettetett. 

— Kramupuszom. Mert hogy olyan mindig-borzas, 
olyan... olyan krampampulusz kép ű . 

— Jesszusom, most veszem észre. Meg se borot-
válkoztam. 

— Az a jó! Az a bagaria-képe! Frédike mindig mint-
ha a skatulyából vették volna ki. Olyan. Amilyennek 
lennie kell, mert örökké t őzsdézik-feketézik, egy sö-
гösgyárosnak: én csak így nevezem. De maga! 

— En?! — (rezzent össze Jeromos; mert lhímvesz-
szeje tigrisugrást játszott és kis híjja könny szökött 
a szemébe a sajgó fájdalomtól:) — hogy én? Klára... 
Ho... honnan tudta a címemet? 

— Maga, igen. Maga. Megsúgta egy jóemberem. 
Mondják, amilyen kulimász képe van, olyan mocskos 
a fantáziája. Nem azért jöttem, hogy rajtam próbálja, 
ne merészelje; ahogy sarokbavágja a n őket, mert Id-
méletlennek képzelem, olyan kíméletlen goromba 
pokrócnak, amilyen azén Frédim? Alrnába se. Most-
már tudja.  

— Tudom a mit? 
— Nem tegeződünk. És fő leg nem öklelődzünk, hát 

még ilyen szúrós-borostásan. Bubusom. Jövetelem 
célja hogy mi. Azt. 

— Edes, édes Klára! 
—Nono! Nem hevesvérű sködünk, mindenre van 

idő . 
— Mindennek megvan a maga ideje; ahogy a Pré-

dikátor mondja... - 
- A Prédikátor...?! 
— Ideje van a meghalásnak - 
-A meghalásnak...?! 
—Jáj! 
— Valamid fáj? Kicsim! 
— A valamim? Dehogy-dehogy! 
— Hivassak orvost? Sárga vagy. 
— Semmi-semmi. 
— Krampuszom. Mostmár tudod. A te Klárád, a 

te gyönyörűd, a te édes titkosod akarok lenni. A szép 
sörgyárosné, amíg élsz, amilyened még nem volt. A 
te dundi debellád. Dög nő  akarok lenni, dög-dög-dög 
nő , a te n őstény dögöd! Erted?! 

— Jáj! 
— De nem sürg ő s. Gondoltam, megnézem magam-

nak a portékát, miel ő tt megveszlek-megeszlek. Te 
szőröm-b őröm te. Ne marj: csókolj. Tudod mit, ne 
csókalj. Olyan furi ez a nagy hirtelenség. Valami 
bánt, szerelmi bánatod: az is van? Tudod, milyen go-
nosz-rossz híred van, Bubusom? Tízszer is elmentem 
a kaputok elő tt, amíg rászántam magam. De jobb 
vagy a hírednél, vagy istentudja. Hol van az el őírva? 

—Klárám! Bele őrülök! Édesem! Úgy leszünk, 
ahogy még sohase voltál senkivel. Ju-uuúj! 

— Emelek, angyalkám, megért ő  lélek vagyok. A tig-
ris sincs mindig tép ő-marcangoló kedvében. Jobb is, 
hogy ne itt. Ide nem jövök, nem járok ide. Mit mon-
dott a szobaaszonyod — ki vár? 

—Klára, én... Én még! ... Még sohasem emeltem 
kezet magamra, de. A kaszárnya vécéjén, az öblít ő -
ről. Lógtam egyszer, majdnem sikerült. Bár fi vág 
tak volna le! 

— Butusom. Ne azt, hanem azt mondd: mit locso-
gott a szobaasszonyod...?! 

— Valamit (juj). Valami bundás tüneményr ő l, aki 
(juj) ezt... Ezt nem bocsátom meg magamnak. So-
ha-de-soha! 

—No látod. Az ilyenekre csak ránéz a magánde-
tektív és már sugják a fülébe, mint a vízfolyás. Ne-
künk nem ilyen szobaasszony kell. Majd éл  szerzek 
neked. — Fehér boríték kerül el ő  a gyöngyarany ri-
dikülből. 

— Ne, fogd. 
— Mi ez, minek ez? — forgatta furesálkodva Jero-

mos a fehér borítékot, amely hasasnak t űnt. 
— Maflinkóm. Nekünk az kell, hogy sturmfrei le-

gyen. Olyan. Csak semmi szobaasszony. Kett őig se 
számolsz és ott csücsülsz a Rosenhiigelen, Kláráddal 
az öledben. 

— De mi ez a boríték? 
— Csacsimadaram. Égb ől hullott manna. Ruház-

kodj ki nekem. Takarodj borbélyhoz. Büdös vagy. 
Eredj a g őzbe, de ne akármelyikbe. Kocsivaj jövök 
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érted, egy titkos bizalmi barátn őmmel leszek, azzal 
költöztetlek, de te neki tabu vagy. Kutyulim. Tudom, 
van így, a kelleténél is jobban kívántok és én ezt most 
bóknak veszem. A mi fészkünkben, az igaziban: 
majd ott, arra tartogasd. A mi fészkünkben, ahol 
nyári délutánonként a te Klárád kaszinójtojásos, 
oroszsalátás harapnivalóval, resreszült, anyasült 
meztelenül. Vár. Most eressz... Ott! Megládd! Ott... 
Ott majd megnyugodnak az idegeid. 

Hónapok teltek el; senkit sem lepett meg, a leg-
kevésbé Jeromost, hogy megint elhúzták minden szi-
gorlatán, azon is, amelyiknek nem ment neki, mert 
nem ment neki, aminek meg nemkiment, azon azért, 
mert szűzérintetlen tudatlanságával könnyekre indí-
totta a vizsgáztató tanársegédet. 

Újabb hónapok teltek el és Klárája nem jelentke-
zett. A Klárából Klarissza lett, majd visszazsugoro-
dott-s merevedett azzá, ami eredetileg is volt: a Bun-
dás Nő . Kudelkáné olykor, tapintatosan 
megpendítette a lakbérhátralékot; de ő  —elvből? 
megszokásból? — nem fizetett. El ő -elő-vette a ropo-
gós százasokat a borítékból és meg-megolvasta: 
annyi pénze volt, hogy akár három olyan medvebun-
dára is telhetett volna. De nem mert a vagyonhoz 
hozzányúlni: úgy érezte, nem amíg meg nem szol-
gálja. Nem az övé. 

Ezerszer elátkozta szerencsétlenségbe ojtott sze-
rencséjét, hogy éppen akkor sárgadinnye nagyságára 
dagadt tökeivel, lüktetve sajgó lágyékmirigyeivel és 
elpállott hímvesszejével harcképtelennek bizonyult; 
az öklét rágta és sivákolt, ezerszer ezer falba verte 
a fejét, valahányszor visszasugárzott benne annak a 
napnak az emléke... Az ő  szerencsecsináló napja! 
Amikor az isteni nők Olümposzáról alálebegve, meg-
látogatta és vetkőztető  kanapéján odatérdelve, levet-
kőztetésre készen várta a Bundás N ő  — — — hogy ak-
kor! akkor: nem tudta letépni róla a drága rongyot 
Is  azt a babarószaszín selyembugyiját is, hogy misz-
likre marcangolva, cafatokra csikarva a Cafkájának, 
akkor, nem gyalázta meg amúgy istenigazában, a sa-
ját szibériai szürke jegesmedvebundájának ezüst-
szürke selyemmoáré lapályán, melyen hogy a visz-
szacsuгgó egészséges ondó kimoshatatlan foltja is 
be-elkelt volna — isten az atyám! 

S ahogy sehogyse teltek-múltak a jaj-be-keserves 
hetek és napnál világosabbá vált, hogy „ugrott" a ró-
zsadombi fészek, a Bundás n ő  valahol, ismeretlen 
helyen, a lelkét kikacagja azon a pipogya fráteren, 
aki nem kétkézzel, a domború fenekénél ragadja fel 
a szerencsét, Jeromoson a gonoszkodás vágya vett 
erő t, a bosszú gondolata. 

Kiruházkodni? Majd ő  megmutatja. A Bundás N ő  
pénzén veszi, a kurvájának. Minden csajszakért ő  stri-
ci tudja, hogy aki azt az életre-halálra megáhított 
bundát megveszi a frankójának, az a franka nem 
franka többé, hanem Tisztességes N ő . Úriasszony. 
Lefekszik ugyan, de úriasszony elélvezni nem élvez 
mással, csak azzal, akit férjévé fogadott és ha gyer-
meket fogan, hát a stricije mérget vehet rá, hogy nem 
másét, hanem a magáét hajtja el. 

Édes a bosszú! — határozota el Jeromos, egy reg-
gel, amikor is kivillamosozott az Ócskapiacra; mert  

ő  is tudta, amit minden dörzsölt bundakuncsaft tud. 
Hogy jutányosan csak az Ócskapiacon lehet felkaj-
tatni ötödáron ugyanazt a bundát (az Ócskapiacon 
sapkás szűcsei, bundás kofái olyan jól tartják a szak-
mai titkot, hogy a piacon ugyanaz a bunda egy-két 
százassal mindig drágább, mint a Belvárosban). Je-
romost is, a kithogyan-lehet receptje alapján úgy be-
csapták, hogy jobban se kell; de bánta is ő  — újta a 
bundacsomaggal egyenesen a Kankókórházba veze-
tett. Ahogy közeledett — olvadozott és ábrándozás 
lett. Elképzelte, hogyan tápászkodik kíváncsi-magas-
ra a harminckét ágyas kankókórterem egyik ágyán, 
tágranyílt szemmel az ő  Katilkája (ki is már gyágyu- 

lóban s mint ahogy neki, maholnap kutyabaja); ho-
gyan terped széles mosolyra a szája és hogyan nyújtja 
csókra eperajkát az ő  Jövendő-és Leend őbeli Vad-
házas-Férjének, aki neki bundát vásárol...! 

A nyilvántartásban semmit sem tudtak róla. 
— Bali  Katalin? Volt nekünk olyan...? 
A Büdös Kurva, már hónapokkal annakel ő tte, 

egészségesen és gyógyultan, ismeretlen helyre távo-
zott. 

Az Élet ilyenkor sem sokat habozik, a Rendes Ke-
rékvágás is mindig ott van — biztatni se kell. Vissza-
zökkent. 

Csak Ygmándhi Jeromos Károly Keresztély nem 
zökkent vissza. 

Elüldögélt egy darabig a zöldben, a Kankókórház 
elő tti zöld padon; majd talprakecmergett és szélü-
töttten szontyologva, lábát húzkodva eloldalgott. A 
távlati rövidülés vastörvényei szerint egyre kisebbre 
zsugorodott és a Népliget fái alatt úgy elt űnt, mint 
szürke szamár a ködben.Így azután hogy annak a 
szibériai szürke jegesmedvebundának a szürke cso-
magban, a padon amit a szürke szamár ottfelejtett 
(észbekapott, visszament érte? nem kapott észbe, 
nem ment vissza?), annak hogy ki volt a (hogyisne! 
majd még hogy a rendőrség lopja el?!) be-nem-szol-
gáltató szerencsés megtalálója — -- ki tudná azt 
megmondani? 
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Kis Csepegi Endre 

$PACECOWBOY 
elli kilépett az Alvég téglajárdás utcájára, ke- 
zében a nagy, rozsdás kulccsal. Belemarkolt a 
kilincs vékony fülébe, és rángatni kezdte a 
megült kiskapu korhadó szárnyát, hogy be- 
zárhassa maga után. Két év óta nincs este, 

amelyen fi dulakodna így az üres végház küszöbén, 
ne rántaná vissza a csuklóján himbálódzó válltáska 
fülét, ne tapogatná végig tupírozott frizuráját, simí-
taná le ruháját. Most is éppen indulni akart, de 
ezúttal, ki tudja honnét, háta mögé lépett a bizony-
talanság, s gonoszul előre nyúlva befogta Nelli sze-
mét. 

Az év már mélyen Szűz havában járt. Ez volt az 
utolsó nyári éjszakák egyike, melyeken a sötétség 
forró leheletét a fülcimpa tövében érezni, és a csil-
lagok hamisan közelinek mutatják magukat, gyö-
nyörködtető  remegésük szinte fájdalmat okoz. 

A mellékutca vakságában ezt látta Nelli az akác-
lombok gyászkeretében. Esti egek a fekete lombok 
között. Hallotta a brekegést meg a ciripelést is, de 
ezek nem a megszokott fények, hétköznapi hangok 
voltak. Ezek valahogy másnak t űntek különben észre 
sem veszi őket. Nem értette, mi lelheti, nem tudott 
gondolkodni. Feje felett a mindenség képe forgott, 
mint egy roppant súlyú lendkerék, és Nelli érezte, 
hogy a sötétben körülötte tekerg ő  ékszíjak kifeszül-
nek; hogy az utcasarki lámpa sápadt fényköre feliz-
zik, és számtalan sugárnyalábra hasad, akár azoké 
az olasz éjjelilámpáké; hogy ezeken a szálakon színes 
formák lüktetnek, áramlanak, mint abban a vásári 
játékszerben; hogy ez a szivárványkorong egyre 
tágul, és mint egy finom művű , óriás fogaskerék, 
szédítően pörög egy áttekinthetetlen, félelmetes 
szerkezetben. Hallotta a masina hangját is, mely 
egyszerre visított, nyögött, sóhajtott és kacagott. 
Mintha az alkatrészek milliárdjai, ez az ördögi zene-
gép... 

— Huh! — szorította ki magából nagynehezen Nelli, 
és a bizonytalanság visszahúzódott rejtekhelyére. 
„Mi a fene volt ez?", állt még mindig a kiskapuban, 
de egyáltalán nem félt, ahhoz annak idején nem ka-
pottelég képzelőerőt. Viszont babonás volt: „Az ör-
dög se látna meg egy fekete macskát ebben a vak-
sötétben!" Gyorsan visszagondolt munkanapjára a 
szövetkezeti otthonban, ahol férje halála óta takarí-
tónőként dolgozott. „A menzán a sótartó közelébe 
sem kerültem, létra alatt nem mentem át..." Semmi 
efféle nem esett meg vele, aznap nem mosott abla-
kot, és a színházterembe sem küldték be. „Micsoda 
marha vagyok", nevette el magát kishíján, „hát tel-
jesen kiment a fejemből!" Hazafelé jövet a munká-
ból benézett Hédihez, legjobb és egyetlen barátn ő -
jéhez egy kávéra, akivel jósoltak maguknak. „A 
csészém azt mutatta, hogy ma összefutok valakivel, 
és az éjszaka... Hédi úgy mondta, rendkívüli lesz. Én 
meg itt nyavalygok!" Azzal elindult, hogy beszóljon 
a barátn őjének. Amikor szandáljának sarka megbi-
csaklott a tégla járda egyik gödrében, Nelli hangosan 
elkáromkodta magát. 

Texas. A kocsma cégtáblája ugyan a Bife Beogradot 
hirdeti, de a vendégek már régen átkeresztelték, sa-
ját használatra. Az új nevét azért adták neki, mint  

valami kitüntetést, mert a h ő skorban látványos tö-
megverekedések folytak benne le. A helyi legendák 
kara azonban többnyire elmúlt, csak a dísznév ma-
radt meg a bicskakultusz emlékére. Ezt a jó forgal-
mú szesztemplomot választotta t őrzshelyéűl Nelli és 
Hédi. A kulákos saroképületben két terem nyílt egy-
másba, melyeket vörös bársonyfüggöny választott el, 
akár a színpadot a néz őtértő l. Nem e hatás fokozása 
végett, de a drapérián belül nyarantba tánciskolát 
rendeztek. A küls ő  helyiség viszont közönséges kocs-
ma volt, a rosszabb fajtából, jól telezsúfolva az örök-
létnek szánt, fémlábú asztalokkal és székekkel, meg 
a magas bádogsöntéssel, a kockásabrosz-kategória 
berendezésével. A csiszolt m űkőpadlót itt sokféle 
ember piszkolta. Munkából érkez ő , oda induló me-
lósok, piacozó parasztok, kimen ős férjek, alkoholis-
ták, bukott egyetemisták, cigányok, diákok, az unat-
kozó aranyifjúság, ide tévedt vidékiek... csupa olyan 
ember, aki csökönyösen keres, de nem lel valakit, 
valamit. 

Nelli közöttük ült, mindjárt a pult el ő tt, közel a 
vécéhez és a falnál sorakozó јátékautomatákhoz, 
ahol kölnivíz és pálinka, olcsó dohány és vizelet szaga 
kavarodott. Csupa olyan dolog, amely itt az emberre 
várt. Akárcsak Nelli. Hédi kiment a vécébe, hogy 
helyrehozza magát. Ez el is tarthatott, mert a tánc 
iskola növendéklányai, miután kézenfogva, szűzies 
ijedtséget tettetve átsiettek a küls ő  termen, általában 
sokáig pusmogtak a mellékhelyiség fedezékében. Es-
te tíz körül lehetett, a forgalom egyre n őtt. A sön-
tésről fürtökben lógó férfiak közül eddig egynek sem 
jutott eszébe, hogy megkérdezze, odaülhet-e Nelliék 
asztalához. Pedig akadt közöttük régi ismer ős is. 

„Disznók!", gondolta Nelli unatkozva. „A csé-
szémben valami mást láttak ma estére." A flipperek 
villogtak, és pokolian zörögtek. Spacecowboy, ordítot-
ta az egyik automata rikító felirata, amely alatt egy 
szekrény-kaliber ű  tehenészlegény feszített, sugár-
pisztollyal meg foszforeszkáló lasszóval a kezében. 
A figura izmain cafatokban lógott a jeansre hasonlitó 
szkafander, körülötte íjakkal felfegyverezett robo-
tok, mutáns bivalyok, égitestek és robbanások z űr-
zavara, szétterpesztett lába között pedig egy hullám-
zó idomú szőkeség húzódott meg, a várható 
jutalomról mesél ő  tekintettel. A flippert egy magas 
fiú lökdöste, egészen nekihevülten. Amikor Nelli 
szájához emelte a poharat, szeme megakadt a játé-
koson. Nézte, hogy a kopott farmernadrág kifeszül, 
majd meggyűrődik rajta, akkora lendületet ad egy-
egy lövésének. Továbbra is maga el ő tt tartva a stam-
pedlit, a jobb összpontosítás végett Nelli keresztbe 
rakta a lábát. Amúgy is rövid, piros ruhája ett ől fel-
jebb csúszott kövérkés, de még mindig feszes testén, 
és az asztalterít ő  alól előbújt fehér combja, mint egy 
párna csücske a paplan széle felett. „Ez vidéki", le-
galábbis nem emlékezett, hogy látta volna már az 
illetőt, „és egyedül van!" Azzal felhatjotta a maradék 
konyakot, és táskájában keresett egy ötös érmét. 
Magabiztosan ringó léptekkel odasétált a juke box-
hoz. Mindig ugyanazt a lemezt rakta fel, ez volt a 
kabalája. Dont leave me... Azután a Világűri Kau-
bojhoz fordult: 
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—Ugye nem baj, ha nézem? — kérdezte a fiútól 
egy kislányos, fejbillentés közben, mert alig ért az 
idegen válláig. „Fiatalabb mint én", nyugtázta egyre 
nagyobb érdeklődéssel. „Az esetem. Hiába no, a csé-
sze az nem hazudik!" 

— Nem adod könnyen, mi? — folytatta, és lapos, el-
ismerő  pillantást vetett a játékautomata számlapjá-
ra. — Látom, még egy kicsi, és jutalomjátékot is 
nyersz! 
A fiú elvigyorodott. 

— Csak éppen a poharad üres — markolt bele Nelli 
a flipperen álló kriglibe. Ujjai a korsó fülébe csúsz-
tak, és úgy kulcsolódtak a vastag üvegre, akár egy 
férfi tarkájára. — Mit szólsz még egyhez? 
— Hát te? 

A fiú fizetett egy rövid túrát, azután Nelli meg-
jegyzésére kimentek sétálni. A világítás fényét lassan 
felitatták körülöttük az éjszaka lombjai, és a közeli 
futballpálya kapujában, amely mindig nyitva állt, 
Nelli azt suttogta: „Gyere, tudok egy jó helyet." 

Nyáron gyakran hozta ide az ismer ő seit, ahogyan 
maga nevezte őket. Akiket pedig több alkalommal 
is megismert, barátainak léptette el ő , már amikor 
Hédivel, esetleg más férfiakkal beszélt róluk. Nem 
pénzért csinálta. „Van nekem tisztességes mun-
kám...", érvelt mindig a barátn őjének, amikor egy 
visszahallott pletyka felháborította. Az alvégi asszo-
nyok szóhasználatában azonban ő  volt az a közön-
séges kurva. 

Letértek a lelátóhoz vezet ő  kavicsos útról, és a pá-
lya körül futó kerítés egyik karója mellett Nelli fel-
emelte a bevágott dróthálót. A pázsit túloldalán, a 
hullámtetős kispadok mögött, az óriási kanadai 
nyárfák tövében ritkán kaszáltak. Ide vezette a fiút, 
és lefeküdtek a simogató fűbe. A jóslatról utóbb nem 
beszélt Hédivel, de a vétkére mindig emlékeztette 
magát: „Nem jól látta. Nem jól látta." A fiút nem 
okolhatta: „Ha nem találkozom vele azon az éjsza-
kán, vagy ha legalább nem lett volna olyan..." 
Egészen más volt vele, mint a többivel... és amikor 
a felismerés belehasított, Nelli el őtt hirtelen, na-
gyon tisztán kirajzolódott az égbolt, akár a megme-
revedett kávézaccban az ómen térképe. Dülledt 
szemmel nézte, hogy a csillagok gépiesen mozog-
nak oda-vissza, és csak a fájdalmas, feneketlen űrt 
érezte. A fiú már nem tör ődött mással. Nem vette 
észre. Azután csak hevertek, fényévek távolsá-
gára egymástól. Kés őbb a fiú felhúzta nadrágját, 
és rá akart gyújtani. Nelli egészen megfeledketett 
róla. 

— Ne itt — mondta neki, hogy minél el őbb megsza-
badulhasson tőle, de teljesen kiesett a szerepéb ől. A 
fiú értetlenül kézenfogta. Amikor kiléptek a kapun, 
Nelli visszahúzta a kezét, és a fiú cigarettát vett el ő  
a zsebéb ől. A Texas elő tt megálltak, de egyikük sem 
tudta, mint is mondjon. 

—Hazakísérjelek? — kérdezte a fiú kelletlenül. 
Nelli megrázta a fejét. Nem ismert magára. 
— Meg kell még keresnem valakit — hazudta gyor- 

san. 
Ettől a fiú végképp megsértődött: 
— Akkor... — kezdte. 

—Majd legközelebb, jó? — tette hozzá Nelli, nem 
valami meggyőzően. 

A fiú sietve fordult be az ajtón. A teremben go-
noszan fütyültek és kelepeltek a flipperek. 

Nelli elindult a buszállomás aszfaltján át a szem-
ben nyíló mellékutca sötét elhagyatottságába. Sejtel-
me sem volt arról, hogy merre tart. Idegesen rágyúj-
tott, és mélyeket szívott a füstb ől. „Hülyeség! 
Rémeket látsz, kisanyám, be sem kell rúgnod hoz-
zá", próbálta lecsillapítani magát. „Még csak nem is 
hasonlított гб ..." De félni kezdett. Két keresztez ő -
déssel lejjebb, ahogy a patak hídjára lépett, hirtelen 
ráeszmélt, hogy hova tévedt. 

A sarki vendéglő t korán bezárták, így most az aj-
tótáblákra eső  lámpafénybe bámult. A hullaházat 
juttatta eszébe. Nelli túlságosan jól ismerte ezt a he-
lyet, és soha többé nem akarta látni, különösen nem 
ilyen időpontban, ezért az Alvégre is másfelé járt át. 
Ugy érezte, hogy mindjárt hányni fog... Ekkor várat-
lanul felrántották az ajtót. Kocsmalárma hallatszott. 
Láthatatlan er ő  egy sötét tömeget lökött a járdára. 
Az ajtódeszkát becsapta utána. A kupac egy darabig 
mozdulatlanul maradt, mint egy vészes daganat, vagy 
egy fekete gomba. Azután rángások remegtették 
meg, mintha szét akarna robbani, hogy a világ ké-
pébe lője gyilkos spóráit. Majd mind nagyobb dudo-
rok nő ttek rajta, melyekb ől tekergő  nyúlványokat 
eresztett. Ezek odakúsztak a vakolatlan téglafalhoz, 
és a vájatokban tapogatózva húzni kezdték felfelé a 
testet, akár egy sárga vizű  akvárium undorító lakóját. 
Egyre feljebb, még magasabbra, hogy végül egy em-
ber alakját vegye magára. Egy jól megtermett em-
berét, aki így, a részegségt ől letaglózva is emlékez-
tetett arra, aki valamikor volt. Ferire. 

Nelli rosszulléte eltűnt. Feszült dermedtséggel fi-
gyelt, mintha horrorfilmet nézne. 

Feri megindult felé. Hajdani ereje sárrá kocsonyá-
sodott végtagjaiban, melyek támaszték híján össze-
vissza himbálództak körülötte, és az ürességbe ma-
gukkal cibálták a szerencsétlen alakot. Mégis haladt 
valahogyan, már egészen közel volt, ha Nelli kinyújt-
ja a karját, talán el is éri. De Feri lépett még egyet. 
Elvétette a pallót és á híd mellett, a patak meredek 
partjáról a vízbe bukott. 

Mélyen áthajolva a korláton, Nelli, a látomás után 
kapott. Túl kés őn. Lent, a sötétben már csak a pillér 
körvonalait láthatta. A környéken játszó gyerekek 
Ott  találták meg iszapba fulladt férje kétnapos holt-
testét. „Ha nem engedem el azon az éjszakán..." Az 
önvád gondolata fájt. Most érezte el őször, hogy Fe-
rivel egyiitt mentségei is, amiket felhozott saját maga 
megnyugtatására, a vízbe zuhantak. 

Alkalmanként ezeket a Hédi csendes közrem űkö-
désével beszélte ki magából, ha olyan pletyka borí-
totta ki, amelyik a férjét is a számlájára írta. Csak 
ült a hokedlin barátn ője konyhájában, és tekintetét 
a viaszosvászon asztalterítő  kopott gyümölcsmintáira 
eresztette. Ilyenkar Hédi el ővett egy üveg konyakot 
abból a készletbő l, amelyet a boltból hordott haza, 
ahol kiszolgáló volt. Nelli pedig rákedzte: „Nem tu-
dom, azok a picsaszájú, vén szatyrok miért nem azon 
csámcsognak, hogy mekkora betegnyugdíjat kap egy 
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Veress MS, l б s 

1980, december 5. 

Kedves Péter! 

rakodómunkás! Jó. Leesett arról a teherautóról, 
egyenest bele abba az aknába, vagy mibe. Valamiért 
verte az Isten Ferit. De hát mondd meg, nem ápol-
tam becsülettel, ameddig ágyba pisált, mint egy gye-
rek?"Hédi tudta, hogy ez csak szónoki kérdés volt, 
és szótlanul töltött. „Mit kellett volna csinálnom? A 
mai napig az ágya szélén ülnöm, hogy a lepedőjét 
gyürkéljem? Ott fordultunk volna fel éhen mind a 
ketten. Nem. Tényleg kikészült. Nem volt már a régi. 
Ha valaki, hát ezt én tudom a legjobban! De nem 
bírtam már nézni, hogy mennyire elanyátlankodik. 
A pénz meg kellett. Vagy az a baj, hogy én nem men-
tem el feketézni meg kurválkodni olaszba, mint né-
melyik szomszédasszonyom?" Hédi megért ően ön-
tött egy újabb pohárral. Ő  sem volt Olaszországban. 
„Én házakhoz já гtam gürcölni a nagyságák helyett. 
Ez meg Ferinek baszta a cs őrét. Azt mondta: tudom 
én, hova mászkálsz te mások férje után! Én már nem 
vagyok jó neked, mert én már csakfél ember vagyok. 
Ezt vágta a fejemhez! Volt hozzá képe. Én meg azt 
mondom, hogy ez csak kifogás volt neki. Mert utána 
rögtön el bírt menni a kocsmáig!" Mikor idáig ért, 
Nelli hosszabb szünetet tartott, és csak bólogatott, 
hol meg a fejét csóválta. „Örökké csak marakod-
tunk, ha részeg volt, azért, ha másnapos, azért. Meg-
verni nem bírt. Azt mondta: ezért a szaros nyugdíjért 
én mentem tönkre, nem te! Hát a pia el őbb-utóbb 
úgyis kinyírta volna..." 

Nelli, még mindig a korláton átbukva, hasa alatt 
két kézzel markolta a vastag fémcsövet. Valahonnét 
fentről egy óriási rugó elviselhetetlenül a tarkójára 
feszült. „Azért mégsem kellett volna így,felfordul-
nod, mint egy állatnak!", gondolta most. „En tudom, 
hogy az előtt rendes ember voltál. Јб  hozzám. Miért 
útáltattad meg magadat?" Úgy érezte, hogy a nyo-
más mindjárt a büdös víztükörbe lövi a szemét. De 
mielőtt szilánkokra tört volna ez a kép, ott, ahol a 
patak utat talált magának a hínártekervények között, 
valami megcsillant. Táncoló fényt látott. Megpróbál-
ta hátrafeszíteni a gerincét, ujjbütyk ői pedig még 
mélyebbre nyomultak ölében. Az er ő , amely össze-
roppantani készült, engedett, és a rugó lassan hin-
táztatni kezdte Nellit. El őre és hátra, felés le, majd 
gyorsabban, körben kimozdulva tengelyéb ől, lelas-
sulva, azután megint felgyorsulva, még gyorsabban, 
még, még... Nelli elragadtatva vetette hátra a fejét, 
és nézte, ahogy a csillagok siklanak ide-oda, felette 
és alatta, ide-oda... 
— Feriii! 

Torz kiáltása azonnal magához térítette, de a kor-
láttól csak akkor tudott elválni, amikor arcát meg-
sütötte az els ő  könnycsepp. Forró volt, akár a vér. 
Azután kiszakadt melléb ől a sírás, mint egy újszü-
löttéből. Tántorogva átment a hídon az ártézi kút-
hoz. Levetette szandálját, és lement a lépcs őfokon. 
Lehajolt, hogy megmosdjon, de lerogyott a vízsugár 
elé, és fejét a csapra hajtotta. Könnyeit a kút vize a 
lefolyón át a patakba mosta. 

Az alvégi mellékutcában a bizonytalanság még 
egyszer előjött rejtekhelyér ől. Ezen az éjszakán, 
amely talán az utolsó volt ezen a nyáron, beköltöz-
hetett a kis végházba. 
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Babies Imre 
ODALETT 
MESTERSEGEк  

Az utolsó méhész 

Gőgömért kizöldült bűntetésem, 
tagadhatatlan, másik vetésen. 
Csillaggyökérzetéb ől kilépek, 
nehogy a méhek táncát lekéssem. 
És míg nézem, több ezer kitépett 
túlvilág gyű l kévébe szedetten, 
helyükön fekete lyuk: elretten 
az emberi... Nos, teljetek, lépek, 
aranyhalaimat megetettem. 

A lelassult ószeres 

Romos filmszínházban jó lesz b őrig áznom. 
Később úszhatok is: széksortól... sírhantig. 
Mamutfenyőm ágat hajt a mozivászon, 
holdtelepes holttest fedi el a hantit, 
megjósolt tűz hamvad, mire visszaérek, 
s hamisított órám, lám, valóban antik. 
S felfedték lényük az űrbeli fivérek: 
két történelem is volt, s ma már könny ű  méreg 
tudni: jál megfértek istenek s brigantik... 

Abiliárdozó tenyérjós 

Kódja begörbül: a dákó jobb tenyerében. 
Gömbleheletben áll, s a szellemi dárda 
céloz, amíg a pirossal koccan az ében 
kis karikával díszített elefántcsont. 
Összeesik, meghal: nekicsattan az éden 
vagy pokol izzón forgó tömbje. Az átvont 
lélek, a társainak sok-sok milliárdja 
elgödrül. Látom, mikor érhet elébem... 
Addig is átérek a pool -billiárdra. 
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Anne Sexton: 

A FOlIO 
(The Addict) 

Micsoda kiterítés — 
két narancs, két rózsaszín, 
két zöld, két fehér jóéjszakát. 
Ecc, pecc, kimehetsz —
Kikölcsönöztek. 
Zsibbadok. 

1966 

(fordította: Török Attila) 

Álomkufár, 
halálkufár, 
markomban minden éste kapszulák, 
édes kis üvegekb ő l egyszerre nyolc —
félpintes útra készül ődöm. 
Az állapot királyn ője vagyok. 
Szakért ője vagyok az utazásnak, 
és azt mondják, függő . 
És kérdik, miért. 
Miért! 

Hát nem tudják, 
hagy a halálnak ígértem magam? 
Csak gyakorlatozgatok. 
Tartom a formám. 
A pirulák, mint egy jó anya, de jobbak, 
színesek és jók, mint a keser ű  labdacsok. 
Haláldiétán vagyok. 

Igen, 
beismerem: 
eléggé rákaptam hirtelen: 
leütnek, egyszerre nyolc pofon, a nyolc 
rózsaszín, narancs, zöld, fehér 
jóéjszakát, leütnek s elrabolnak. 
Lassan vegyszerré 
alakulok. 
Ez az! 

a nyolc vegyi csók emel. 

Tablettakészletem, 
remélem, 
kitart még hosszú évekig. 
Magamnál őket jobban szeretem. 
Pokoli erősen fogva tartanak. 
Egyfajta frigy ez•, 
egyfajta háború, amelyben 
aláaknázom magam. 
Igen, 
apránként osztom halálomat. 
Ártatlan elfoglaltság, 
megszoktam régen. 

De ne feledd: túl nagy zajt nem csapok; 
senki nem kell, hogy kicibáljon, 
s nem állok ki halotti lepedőben. 
Sárga kis pongyolámban gólyahír vagyok, 
bekapok sorban nyolc kis labdacsat, 
a rend szabott: 
akár a kézrátétel, 
akár a fekete szentség. 

Egyfajta szertartás ez, 
de mint minden sportnak, 
szabálya van. 
Mint egy zenés teniszmérk őzésnek, 
ahol a labdát szájam kapja el. 
Aztán fekszem oltáromon, 
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ztán eljött az id ő, amikor már arra sem em- 
lékezett hogyan ismerte meg Szonyát. Nem 
mintha ez nagyon fontos lett volna akkor, 
abban a zűrzavaros, éF mindenféle kényszer- 
képzettel terhelt id őszakban, de az volt a 

rögeszméje: helyükre kell tenni a dolgokat, mert kü-
lönbenösszevissza beszél róluk az ember. Szonyával 
kapcsolatban pedig nagyjából mindent letisztázott, 
kivéve ezt az egyet, amit persze nem is lehet úgy is-
tenigazából letisztázni. Az id őpont nem izgatta, hisz 
egy kapcsolat létrejöttét nem is lehet konkrét id ő-
ponthoz kötni, inkább a helyszín, vagy pontosabban: 
a helyzet. 

Annyi biztos: mielő tt kiemelkedett volna a tucat-
nők szürke táborából, Szonya egy meglehet ősen fleg-
matikus csaj volt. Túl rövidre vágott hajával, és er ő l-
tetett slamposságával јб  négy évvel elő tte gyárt a 
divatnak, de ezt akkor még nem tudta senki. Elvi-
selték Szonyát, mert nem sokat beszélt, és jól meg-
volt a hatvanas éveket visszasíró hajasokkal, meg az 
imágó nélküli linkek csapatával, akikb ő l később — az 
evolúciós fejlődés következményeként — bórdzseki-
sek, sminkereé, borotváltfej űek, sörözötthajúak, he-
avy-metalosok, vagy szimpla alkoholisták lettek. Szo-
nya nem tartozott senkihez sem, egyszer űen csak ott 
volt, s bár — ha nagyonritkán megszólalt — igyekeze-
tettválasztékosan beszélni, a konyakot el őítéletek és 
szóda nélkül itta, mint a magukat értelmiségnek val-
ló züllött`llölcsészhallgatók. 

Ennyit tudott csak Szonyá гól, de ez is untig elég 
volt, mert nem hitte, hogy valaha is köze lesz hozzá. 
Ő  akkor már nagymen ő  volt a városban, afféle íro-
gató, okoskodó helyi messiásféle, akinek mindenr ől 
véleménye volt, ső t kellett, hogy legyen, s akinek —
irodalmi körökben legalábbis — adtak a szavára. Nya-
kig bele volt merülve a m űvelődési életbe, vagyis 
szürke kis csehókban múlatta idejét, és alkalmi n őcs-
kéket fölcsípve, a barátja lakására járt hetyegni. Nem 
vette észre, hogy Szonya ott van minden fиlolvasó-
esten, s hogy alighanem ő  az egyetlen, aki odafigyel 
a szövegekre. Nem vette észre, mert igazából ő t sem 
érdekelték a szövegek. Útálta ezeket a sznobizmus-
tól csöpögő  fölolvasóesteket, ahol a jampik Lennon-
szemüvegekkel takarták el csipás szemeiket, a spinék 
meg úgy zörögtek olcsó kacatjaikkal, mint a májusi 
jéges ő . Mégis: ott volt mindegyiken, mert a város 
krémje elvárta tőle, hogy ott legyen. Amíg a nagy-
becsű  költő- és íróurak papírjaikkal vacakoltak, per-
formance-ötleteken törte a fejét, de ez csak afféle 
unaloműző  ábrándozgatás volt. Az igazság az, hogy 
közben rettent ően szégyellte magát. Az irodalom, az 
élvezetek királynője, s ebben a min őségében nem 
tartozik a nyilvánosság színe elé. Beszélni, vitatkozni 
ugyan lehet róla —s őt kell is, mint például a kefé-
lésről —, ám en pratique csinálja mindenki magának 
otthon, és lehetőség szerint egyedül. Talán ezért for-
dulhatott elő, hogy nem vett tudomást Szonya ér-
deklődéséről. Ha már rákényszerítették erre a szel-
lemi maszturbációra, megpróbálta a lehet ő  
legdiszkrétebb módon elintézni a dolgot. Befelé for-
dulvarévedezgetett, de ez nem akadályozta meg ab-
ban, hogy az estet követő  ivászaton precíz, és több- 

nyire ledorongoló véleménnyel rukkoljon ki az el-
hangzottakról. 

Egyszer azért mégis elkapta Szonya pillantását. 
Csak egy villanás volt az egész, Szonya mégis olyan 
csodálkozva nézett rá, mintha tényleg valami ocs-
mányságon kapta volna. Nagyon kellemetlenül érez-
te magát. Sejtelme sem volt róla mi váltotta ki Szo-
nyából ezt a megkülönböztetett érdekl ődést, s lopva 
megtapogatta a sliccét, hátha nyitva van. Természe-
tesen nem volt, mégis úgy érezte a szellemi onánia 
fizikaivá minősült át, és a lány meztelenül látta ő t, 
mégpedig olyan pozitúrában, ami méltatlan az iro-
dalmiéletben játszott szerepéhez. Dühös, rettent ően 
dühös lett erre a pattanásos arcú csitrire, s habár 
néhány perc alatt sikerült összeszednie magát, az est 
mégsem múlt el következmények nélkül: attól kezd-
ve odafigyelt Szonyára. 

Hosszú, észrevétlen folyamat kezd ődött. Zsuszival 
akkor már nagyon rosszul álltak a dolgok, így nem 
volt szükség magyarázkodása, amikor magára zárta 
a nagyszoba ajtaját. Annyit mondott csak: egy regé-
nyen dolgozik, s ha folyton mászkálnak körülötte, 
nem tud koncentrálni. Zsuzsi beletör ődött a helyzet-
be, azazhogy úgy tett, mintha beletör ődött volna. 
Kiült a konyhába, ott cigarettázgatott, s amíg a nagy-
szobából kiszű rődő  írógépkattogást hallgatta, mód-
felett szerencsétlennek érezte magát. Titkon sírdo-
gált is egy kicsit, de válásra akkor még nem gondolt. 
A nagyszobából kihallatszódó írógépzaj pedig egyre 
szórványosabb lett, s végül teljesen megsz űnt. A be-
ígért regényb ő l csupán egy-két mondat került papír-
ra, ami csak afféle kollapszus el őtti föllendülés volt, 
mint amilyen a rákos betegek hirtelen állapotjavulá-
sa közvetlenül a haláltusa él ő tt. Fogalma sem volt 
róla miért rekedt meg, hiszen megtett mindent. Új 
szalagot fűzött az írógépbe, üres papírja is volt b ő -
ven, ső t még az önszuggeszció ősi, ám jól bevállt 
módszerét is alkalmazta. Irni kell, írni kell — motyog-
ta, mint egy kabbalista. Dühében végigfeküdt a dí-
ványon, és megpróbálta helyükre tenni a dolgokat. 
Semmit sem talált, ami zavarta volna — Zsuzsi oda-
kint szöszmöszölt a konyhában, a nagyszobában pe-
dighűvös volt, és ráadásul félhomály —, aztán eszébe 
jutott az a bizonyos fölolvasóest, és ... Szonya. 

Ami nem megy, nem kell er őltetni. Inkább Szo-
nyával foglalkozott. Tulajdonképpen azt sem tudta, 
mit akar tőle: elbeszélgetni vele? Megkefélni, ha úgy 
adódik? Vagy csak visszavágni neki a múltkori meg-
aláztatásért? Egyre jobban belebonyolódott ebbe a 
meddő  gondolatkörbe. Szonyával nem volt nehéz 
összejönni, de kettesben maradni igen. Főleg azért, 
mert ővele nem bánhatott úgy, mint a többi cafkával: 
nem cipelhette rögtön Béci lakására. Azt tette, ami 
a legkézenfekvőbb volt: hagyta, hogy a dolgok ter-
mészetes alakulása szerint történjék minden, de 
azért igyekezett Szonya-látóterébe kerülni. 

Első  beszélgetésük drámai volt, pontosabban: sok-
koló hatású. A kezdeti semmitmondó, kicsit bárgyú-
nak tetsző  félmondatok után gyorsan rátértek az iro-
dalomra, és kiderült, hogy Szonya szereti H-t. Ez 
rosszabb volt, mintha pofon vágta volna. Szereti H-t 
amikor ő  meg Rejtő  Jen őnél tart. E-t , H-t, N-t, meg 

Majoros Sándor 
HATRAHAGYOU 
VÁROS 
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a többieket csak hírb ől ismeri. Igen, a veséjébe látott 
ez a lány a múltkor, lebukott, mégpedig csúfosan. 
Nem is ment semmire aznap este Szonyával. Hagyta 
hadd beszéljen, s csak ritkán vetett közbe egy-két 
közhelyszerű  megállapítást. Szonya pedig egyre job-
ban begerjedt. Négy, esetleg öt konyakot ivott meg, 
és H. világának taglalásáról mintegy átcsusszant egy 
sajátos látomásközpontú szférába, amelyben ha le-
het még otthonosabban mozgott. Álmairól mesélt, 
melyek többnyire harmadosztályú rémálmok voltak, 
de Szonya előadásában cseppet sem unalmasak. 
Egyik ámulatból a másikba esett: mintha ez a lány 
nem is Szonya lett volna. Valósággal ömlött bel őle a 
szó. Kés őbb, amikor ő  is elolvasta H. munkáit, he-
lyükre tudta tenni ezeket a vad víziókat: tipikusan 
H-s látomások voltak, de ott, akkor, abban a füstös 
csehóban egyetlen magyarázat létezett az egészre: az 
alkohol. Merev tekintettel nézte a lányt, s arra gon-
dolt, hogy: úristen, mennyit meg bír inni ez a n ő . 
Elborzadva vette észre: ugyanaz a fonák érzés keríti 
hatalmába, mint amikor kapatos fickókkal kell dis-
kurálnia. Legszívesebben otthagyta volna Szonyát a 
bárszéken, alkoholg őzös vízióival együtt, de akkor 
már lehetetlen volt visszakozni. Lopva a karórájára 
nézett. Vajon mit csinál most Zsuzsi? Lefeküdt, eset-
leg nézi a tévét? Amíg Szonya felé fordulva, azt a 
látszatot keltette, hogy érdekli a téma, azon gondol-
kodott mit fog majd hazudni Zsuzsinak. Remekül, 
és folyékonyan tudott hazudni, de majdnem mindig 
elrontotta a dolgot azzal, hogy túlmagyarázta. Zsuzsi 
nem kért tőle számon semmit, mert tökéletesen 
megbízott saját intuíciójában. Így aztán, ha fölébredt 
az ajtónyikordulásra — márpedig rendszerint föléb-
redt —, legfeljebb egy-két lényegtelen apróságot kér-
dezett. Azt, hogy kivel volt, soha. 

Furcsa, kettős lelkiismeretfurdalása támadt: egy-
részt restellte, hogy Zsuzsival foglalkozik, amikor, 
lám, itt van Szonya, ugyanakkor idegesítette a gon-
dolat, hogy egy félrészeg csajra pazarolja az idejét, 
ahelyett, hogy már rég hazament volna. Aztán — mint 
egy fájdalmas nyilalás —rádöbbent, hogy ez a csitri, 
aki jószerével a lánya is lehetne, már megint gúnyo-
lódik vele. Nem mintha éreztetné, ám azzal, hogy 
berúgott a szeme láttára, olyan izgalmi állapotba ke-
гült, amelyet ő  — tökjózan fejjel — meg nem érthetett 
soha. Máskor, mások is mondogatták neki — félig tré- 
fából, félig komolyan — hogy nem lesz belőle normá-
lis író mindaddig, amíg el nem kezd inni. Az írók 
ugyanis mind vedelnek. Ő  csak nevetett ezen a pri-
mitív okoskodáson, de amikor számvetést végzett 
magában, rá kellett döbbennie, hogy azok, akik szá-
mítanak, vagy számítottak valamit az irodalmi élet-
ben, bizony szívesen kacsingattak a pohár fenekére. 
Itt van például H.: vedelt mint a kefeköt ő , s miköz-
ben cipónagyságúra duzzadt a mája, agysejtjei meg 
olyan tömegesen pusztultak el, mint a legyek mínusz 
tizenöt fokban, megírta, hogy a halál ünnepélyes las-
súsággal kilovagolt a Halott városból. És ő? Mit írt 
ő? Néhány erősen közepes novella kivételével csupa 
szemetet. Már elmúlt harmincöt éves, és ha be akar-
ja pótolni a lemaradását, ha tényleg író akar lenni, 
nem pedig holmi féle „vasárnapi" tollnok, akkor sür- 

gősen tennie kell valamit. Rákönyökölt a bárpultra, 
és érdeklődve figyelte Szonya arcát. 

Másnap, vagy harmadnap (ki tud visszaemlékezni 
arra a veszekedésekkel tarkított, lázas id őszakra) 
megszerezte H. munkáit. Bevett szokásához híven, 
most is magára zárta a nagyszoba ajtaját, és elkezdte 
helyére tenni a dolgokat. Zsuzsi néha bezörgött, 
hogy jöjjön ki enni, de válaszra sem méltatta. Kép-
telen volt becsukni a könyvet. A Halott Város — mo-
tyogta, mint egy sámán. Hogy a csudába lehet ilyet 
írni? Pontosabban: hogy a csudába lehet ilyen jót ír-
ni? Persze ez csak afféle elismer ő  füttyögetés volt, s 
nem válaszra váró kérdés. Hiszen akármelyik zöld-
fülű  meg tudta volna adni гá a választ. Amikor a 
könyv kihullott kezei közül, s mint egy döglött varjú, 
puffanva a szőnyegre esett, az jutott eszébe, hogy jó 
lenne szkizofréniásnak lenni, vagy legalább kábító-
szer élvezőnek, mert akkor ő  is tudna produkálni va-
lami hasonlót. Az alkoholizálást nem merte vállalni. 
Hisz ezen a téren már minden meg van mondva, 
amit lehet mondani. Elég csak beleolvasni a könyv-
be: „Július közepétől november végéig rövidebb 
megszakításokkal részeg volt, nem írt egy sort sem." 
Ilyen lényegretör ő , őserőtől duzzadó mondatokkal 
képtelen lenne versenyezni. És Szonya? Ismét föl-
bukkant Szonya. 

Szentségtörés lett volna elvinni ő t abba a bagósza-
gú lyukba, ahol összefirkált Rol ling Stones poszte-
rek, és az ágy alá hajított, spermával meg n ői test-
nedvekkel áztatott papzsebkend ők árulkodtak a 
mozgalmasan eltöltött délutánokról. Inkább köl-
csönkérte Bécit ől Volkswagenját, és hosszú autótú-
rákra vitte Szonyát. Mint egy álomban: ismeretlen 
falvak, árnyékos fasorok mellett suhantak el, s bár 
az ócska masina úgy zúgott, mint egy mákdaráló, 
nem hallott semmit, csak Szonya kacagását. Nem 
vallotta be, hogy elolvasta H-t de mostmár „otthon 
volt" Szonya fantáziavilágában. Tövig benyomta a 
gázpedált, és a keskeny szürke szalaggá zsugorodó 
bácskai határ helyébe megpróbálta elképzelni a Ha-
lott Várost. Mintha egy végeláthatatlan sárga fal tö-
vében siklottak volna. A falon túl sötét kapualjak, 
kiszáradt kutak, cserépdarabok. Szonya hátborzon 
gató alapossággal teremtette meg önnön világát. 
Igaz, ebben az is közrejátszott, hogy az útjukba es ő  
kiskocsmákban rendszerint dupla konyakot fogyasz-
tott, de mert a sárga fal mentén nem sok kocsmát 
találtak, nem volt részeg aszó klasszikus értelmében. 

Estefelé, amikor már beleuntak a városkapu ke-
resésébe, megálltak egy d űlőúton, s ő  áthajolt Szo-. 
nya felett, valami furcsa kísértés hatására, amit azóta 
sem tudott megmagyarázni. Nem kívánta a lányt, va-
gyis nem érezte azt a sürgető , hascsikarása emlékez-
tető  indulatot, amit a nők vetkőztetése közben álta-
lában érezni szokott. Az is zavarta, hogy Szonya 
lélegzése észrevehet ően lelassult. Nem tolta el ma-
gától, de nem is húzta oda. Szenetlen nyugalommal 
várta mi fog történni. Nem voltak éppenséggel ked-
vező  előjelek, de — szinte automatikusan — azt tette, 
amit ilyen esetben általában tenni szokott: benyúlt a 
blúza alá és tenyerével szelíden megnyomta a lány 
hasát. Kés őbb;  amikor a melltartó csatjával küszkö- 
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dött (szörnyen ügyetlen volt, a n ők mindig kiröhög-
ték), eszébe jutott a halott város. Tisztán látta a mus-
társárga házakat, a megkopott téglák különleges ge-
ometriai alakzatát, és a nyomokat, amiket a kígyók 
hagytak a vakítóan fehér porban. Nem esett pánikba. 
Amilyen feltűnésmentesen csak tudott, eltávolodott 
Szonyától, s beindította a motort. 

Zsuzsi semmit sem tudott ezekr ől a kiruccaná-
sokról, de az idő  múlásával egyre inkább föladta 
passzivitását. Máг  nem elégedett meg azzal, hogy a 
hűséges feleség szerepét játszva üldögéljen a kony-
hában. Igaz, nem indult el a vakvilágba új kapcsola-
tot keresni, de nem is volt szüksége erre: egy alka-
lommal, amikor szétvetett lábakkal feküdt a 
heverőn, és középs ő  ujját testének egy bizonyos 
pontjára helyezve ritmikus mozdulatokat végzett, 
Béci — a gyakori vendég közvetlen nyugalmával — rá-
nyitotta az ajtót. E véletlen, s csak a pillanat tört ré-
széig kellemetlen találkozás, új tartalmakkal gazda-
gította Zsuzsi meglehet ősen egyhangú szekszuális 
életét. Újra fontosnak, s ami a lényeg: kívánatosnak 
tudhatta magát, ami nem kis dolog egy mell őzött, 
kielégületlen feleség életében. 

Szonyával pedig sehogyan sem jött össze a dolog. 
Pedig mindent megpróbált: újra elolvasta H-t, és dél-
utáni túrázásuk előtt konyakot helyezett a hátsó 
ülésre. Ő  persze nem ivott, de Szonya annál inkább. 
Végül aztán — hetek, s talán hónapok múlva — hal-
ványulni kezdett a Halott Város. A falak csöndjét 
heves viták ,s őt meglepő  mád vádaskodások fosz-
latták széjjel. Lázálom lett a békés kutakodásból. 
Mindenáron tisztázni szerette volna kettejük viszo-
nyát, s ez a rögeszméje Szonyát illet őleg a legcseké-
lyebb mértékben sem talált visszhangra. Szonyának 
jó volt, ahogy volt. Kicsit fölszabadultabban viselke-
dett szerelmi játszadozásaikban, de a jellegzetes, cso-
dálkozó kifejezés még mindig nem t űnt el arcáról. 
Néha még megróbálta visszarántani ő t a Halott Vá-
ros illuzorikus világába, de ő  akkor már nem volt 
fogékony az efféle képzelgésekre. A Volkswagen 
műszerfalát bámulta, és a vitatkozások közötti szü-
netekben megpróbálta fölidézni azt az estét, amikor 
Szonyát egy fiatal sráccal látta meg az egyik kávéház 
teraszán. Hosszú hajú fiú volt, egyáltalán nem illett 
Szonyához, sőt egy óriási love and peace jelvényt vi-
selt, ami már több volt mint bárnyúság. Kései hippi, 
gondolta, se nem tudta eldönteni mit tegyen: menjen 
oda hozzájuk, vagy hagyja faképnél Szonyát egyszer 
s mindenkorra. 

Aznap éjjel hiába várta haza Zsuzsit. Már majd-
nem hajnalodott, amikor megjött, és csak hallgatott, 
amikor lecafkázta. Fölhúzott térdekkel ülve nézte 
ahogy vetkőzött, és összerándult a gyomra, amikor 
észrevette, hogy ugyanaz a fekete csipkebugyi van 
rajta, amit ő  vett neki még házasságuk kezdetén, 
úgymond „különleges szeretkezési" alkalmakra. Ek-
kor érezte el őször, hogy esetleg elveszítheti Zsuzsit. 
Ső t, lehet, hogy már el is veszítette. Kétségbeesésé-
ben faggatni kezdte, bár tudta, hogy úgy sem lesz 
képes kicsikarni belőle beismerő  vallomást. Zsuzsi 
legfeljebb csak félmondatok erejéig volt hajlandó 
kommunikálni vele, s ezek is kimerültek az afféle ki-
jelentésekben, mint amilyen a „hagyjál békén" , vagy  

az „aludni akarok" tartalmú közlés. Amikor megun-
ta a meddő  szócséplést, a fal felé fordult, megpróbált 
Szonyáгa gondolni. 

A Szonya-korszak legellentmondásosabb periódu-
sa mégsem ez a kocsikázással, és d űlőúti szeretke-
zéssel eltöltött néhány hét volt, hanem az a pár nap, 
amit együtt töltöttek Béci lakásán. Merthogy végül 
mégiscsak rászánta magát. (A kocsi Bécinek is kel-
lett, Zsuzsi vonatkozásában). Igaz, mindahányszor 
fölmentek a harmadik emeleti kéglibe, lopva Szonyá-
ra sandított, s megpróbálta fölfedezni rajta az utál-
kozás jeleit, ám ilyet sosem tapasztalt. Gyorsan 
levetkőztek, és a konyakosüveget maguk közé fek-
tetve, bebújtak Béci szakadt matracú, rácsos ágyába. 
H-гól meg a Halott Városról többé egyetlen szó sem 
esett, de ahányszor behunyta a szemét, mindig az 
autozás közben észlelt sárga falat látta, s amikor 
megérintette Szonya b őrét, a köveken lustálkodó 
szalamandrákra gondolt. Mindazonáltal viharosan, 
és irodalomszakértőkhöz méltós dús fantáziával 
szeretkeztek. A konyak gyorsan elfogyott, s ez arra 
késztette Szonyát, hogy sebtiben felöltözködve lesza-
ladjon a közeli boltba, újabb üvegért. Amíg egyedül 
volt, arra a H. nevű  pasasra gondolt, aki vétlenül 
bár, de ebbe a helyzetbe belekényszerítette. Ugyan 
mennyire volt Ő  az a regénybeli figura? És K.? Vajon 
K. hasonlított-e Szonyá гa? Medd ő  gondolatkör volt, 
nem csoda, hogy hirtelen torkig lett az egésszel. A 
fenébe ezzel a rohadt társasággal. Kiugrott az ágy-
ból, magára kapta ruháit, és az ajtóhoz lépett. Valaki 
jött fölfelé a lécs őn. A szomszéd is lehetett — ismerte 
jól az öreget —, de szinte biztosan Szonya. Amikor a 
lány az ajtóhoz ért, és lenyomta a kilincset, már meg-
int az ágyban feküdt — meztelenül. 

Mintha nem is ő  lett volna: egy napon észrevette, 
hogy undorodik Szonyától. Valami semmiségen vi-
tatkoztak, ő  félig felöltözve, Szonya pedig menni ké-
szült. A félig leeresztett red őnyön bevilágított a nap, 
és mindenféle kuszaságot rajzalt a falakra. Szonya 
arcán világos, sötét, világos, sötét foltok rángatóztak. 
Pattanásai akár az izlandi gejzírek, egy közelg ő  er-
гupciá veszélyével fenyegettek. Csúnya volt, remény-
telenül csúnya. A legcsúnyább n őnemű  lény, akivel 
összehozott a sors. Elfordult, fölkelt, és odament a 
félig megvakult tükörhöz. Egy gy űrött arcot látott a 
„Jó reggelt" — fölirat közé ékel ődve, ami még ron-
dább, még undorítóbb volt az iménti látványnál. 
Ez én lennék? — ámélkodott, s mert a szoba rom-
halmazán túl észrevette az ajtót kinyitni készül ő  ár-
nyékalakot, automatikusan rábólintotta a választ. 
Zsuzsira gondolt, aki távolabb volt t őle mint a Ma-
gellőn-felhő . Aztán, egy vakítóan éles villanás csapott 
a szemébe — a kitárt ajtón betóduló, és a tükörb ől 
visszaverődő  fénnyaláb —, és... semmi. Vagyishogy 
csönd. A villanásra ösztönösen becsukta a szemét, 
de mert elkésett kicsit, a káprázat bekövetkezett. 
Szikrázó kövek, omlatag építmények körvonalait lát-
ta, amit sejtelmes zöld színben játszó fényudvar ke-
rített közre, mint valami pókhálókönny ű  glória. Ha 
kedve lett volna tán még el is mosolyodik ezen az 
összehasonlitáson. De nem mosolyodott el. Vissza-
feküdt az ágyra, és megvárta, amíg az egész várost 
elborítja a sötétség. 
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Raymond fCвrver 

д~ULИB 

WHI$HEY VEt 
(Drinking 
while 
Driving) 

Augusztus van s már vagy fél éve 
semmit sem olvastam, csak a 
Visszavonulás Moszkvából-t 
valami Caulaincourttól. 
Egyébként boldog vagyok, 
autózgatunk az öcskössel és közben 
meg-meghúzunk egy üveg Old Crow-t. 
Uticél nincs, 
csak megyünk. 
Ha egy percre most becsuknám a szemem, 
eltévednék — 
boldogan lefeküdnék 
s aludnék itt az út mellett 
a végtelenségig. 
Ocsém meglök. 
Bármely percben történhet valami. 

RAYMOND CARVER ALKOHOL 
(ALCOHOL) 
Az a kép ott a brokátfüggöny mellett 
egy Delacroix. Ez itt diván, nem 
rökamié; ez itt egy szófa. 
Nézd díszes lábait. 
Tedd föl fejed. Szemed alatt érzed 
a perzselt dugó szagát. Így, rendezd el tunikád. 
Most még a piros övsál, a Párizs, 1934 április. 
Fekete Citroen vár a padka mellett. 
Az utcán égnek a lámpák. 
Add meg a címet, de mondd meg a sof őrnek, 
ne siessen: elő tted még az éjszaka. 
Ha megérkeztél, igyál, udvarolj, 
táncalj simit, beginát. 
S ha másnap reggel a nap 
már fönn jár a Negyed fölött 
s a lány, akivel együtt töltötted 
az éjszakát, most veled akar hazamenni, 
légy kedves hozzá, semmit iie tégy, amit 
megbánnál kés őbb. Vidd haza a fekete 
Citroennel, fektesd rendes ágyba, 
hagyd, hogy szeressen beléd s te 
őbelé, aztán... valami: alkohol, 
alkoholgond, mindig alkohol —
amit tényleg megtettél, de mással 
az egyetlennel, akit igazán szeretni akartál 
a kezdetektől fogva. 
San Jose, augusztus délután, 
a kocsibejárón ott áll 
a porlepte Ford, t űz rá a nap. 
Els ő  ülésén egy nő  
eltakart szemekkel 
régi dalt hallgat a rádión. 
A lépcs őn állsz, figyelsz. 
Hallod a dalt. Es most van régen. 
Arcod süti a nap... Magadban keresed. 
De nem emlékszel. 
Ő szintén, nem emlékszel. 

TI NEM TUDJÁTOK MI A SZERELEM 
(You don't knon what love is) 

(egy este Charles Bukowskival) 
Ti nem tudjátok mi a szerelem mondta Bukowski 
Nézzetek rám 51 éves vagyok 
és szerelmes vagyok ebbe a kis lotyóba 
Rendesen belezúgtam de odáig van ő  is értem 
így aztán rendben is van hogy is lehetne másképp 
A b őrünk alá mászok aztán ki sem tudnak piszkálni 
Mindent megpróbálnak hogy elosonjanak t ő lem 
de végül mind visszajönnek 
Mind visszajöttek hozzám kivéve ezt az egyet 
akit elföldeltem 
Azért még sírtam is bár 
könnyen sírtam még akkoriban 
Ne hagyjátok hogy keményebb italhoz nyúljak 
mert bepöccenek 
Ülhetek én itt egész éjjel veletek 
sörözhetünk is hippikáim 
Ihatnám én a sört rekeszszám 
és semmi akárha vizet 
De jussak csak keményebb italhoz 
rögtön kidobok pár embert az ablakon 
Kidobnék én akárkit is 
Volt már rá példa 
De ti nem tudjátok mi a szerelem 
Nem tudjátok mert sosem voltatok még 
szerelmesek ilyen egyszer ű  ez 
Itt ez a kis lotyó is bizisten gyönyör ű  
Bukowskinak szólít 
Te Bukowski azt mondja ilyen szép halkan 
mondom Mi van 
De ti nem tudjátok mi a szerelem 
pedig épp most magyarázom 
de ti nem figyeltek 
Egy sincs köztetek 
aki felismerné a szerelmet ha hirtelen beállítana 
és jól seggbe durrantaná 
Régebben azt gondoltam a költ ői est kurvaság 
Nézd 51 éves vagyok láttam már eleget 
Ћtdom hogy kurvaság 
de azt mondtam magamnak Bukowski 
az éhezés méginkább kurvaság 
Hát így vagyunk semmi se megy úgy ahogy kéne 
Az a fickó is hogy hívják Galway Kinnel 

Láttam a képét egy folyóiгatban 
Jópofa korsó van a pólóján 
pedig tanár 
Jézusom el tudjátok ezt képzelni 
Hát akkor tanarak vagytok ti is 
én meg csak kötekszem veletek 
Nem nem hallottam róla 
meg róla sem 
Ezek termeszek 
Lehet hogy az egó de nem olvasok már olyan sokat 
de ezek az emberek akiknél 
öt-hat könyv után kezd ődik a becsület 
ezek mind termeszek 
Bukowski azt mondja 
Mért hallgatsz egész nap komolyzenét 
Hallod ezt kérdi 

*A  2000 huzalt tOle ...! 
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Bukowski mért hallgatsz te egész nap komolyzenét 
Ez ugye meglep 
Nem gondoltad hogy egy ilyen bunkó mint én 
komolyzenét hallgat egész nap 
Brahmsot Rachmaninovot Bartókot Telemannt 
A szarba nem tudnék írni itt fönn 
Túl nagy a csönd túl sok a fa 
Én a várast szeretem nekem csak az való 
Reggelente fölteszem a komolyzeném 
és leülök az írógépem elé 
Szivarra gyújtok és pöfékelek látod így ni 
és azt mondom Bukowski szerencsés fickó vagy te 
Bukowski te már túl vagy mindenen 
szerencsés egy fickó vagy te 
és a kék füst száll az asztal fölött 
és kinézek az ablakon a Delongpre Avenue-ra 
és látom az embereket ahogy járkálnak föl-le 
és nagyokat pöffentek a szivarral így ni 
és aztán leteszem a hamutartóba így 
és veszek egy mély lélegzetet 
és írni kezdek 
Bukowski mondom látod ez az élet 
jó csórónak lenni jó aranyeresnek lenni 
jó szerelmesnek lenni 
De ti nem tudjátok milyen szerelmesnek lenni 
Ha látnátok tudnátok mir ől beszélek 
Gondolta hogy feljövök és kiütöm magam 
Tudta előre 
Meg is mondta hogy tudja 
A szarba 51 éves vagyok ő  meg csak 25 
és szeretjük egymást és még féltékeny is 
Jézusom gyönyör ű  
mondta ha feljövök és kiütöm magam kikaparja a 
szememet 
Hát ez a szerelem 
De mit is tudhattok ti róla 
Hadd mondjak nektek valamit 
Találkoztam a börtönben olyanokkal 
akiknek jobb volt a stíflusa mint azoké akik 
egyetemeken lébecolnak 
és költői estekre járnak 
Piócák mind akik csak azért jönnek 
hogy megnézzék koszos-e a költ ő  zoknija 
vagy bűzlik-e a hóna alatt 
Ne félj nem ábrándítom ki őket 
De szeretném hogyha megjegyeznétek 
csak egy költő  van itt ma éjjel köztetek 
csak egy költő  van a várasban ma éjjel 
talán csak egyetlen igazi költ ő  van az egész ország-
ban ma éjjel 
és az én vagyok 
De mit tudtok ti még az életr ől 
Mit tudtok ki bármir ől egyáltatláл  
Melyikőtöket rúgták ki az állásából 
vagy verte meg a lotyóját 
vagy fordítva a lotyója őt 
Engem ötször rúgott ki a Sears and Roebuck 
Kirútak aztán visszavettek 
Kifutófiú voltam nekik 35 évesen 
aztán hűvösre tettek mert süteményeket csentem 
Én tudom milyen az én voltam ott 
51 éves vagyok és szerelmes 

Azt mondja ez a kis lotyó 
Bukowski 
mondom Mi van azt mondja 
Szerintem te egy nagy szarzsák vagy 
Látod bébi mondom erre te megértesz engem 
Ez az egyetlen lotyó a világon 
férfi vagy n ő  
akitől ezt elviselem 
De ti nem tudjátok mi a szerelem 
Végül mind visszajöttek 
kivéve azt az egyet akir ől beszéltem 
akit elföldeltem 
Hét évig voltunk együtt 
Ittunk rendesen 
Látok éri itt egy pár firkászt 
de költő t azt egyet sem 
Nem meglepő  
Ahhoz szerelmesnek kell lenned hogy verset írj 
és ti nem tudjátok hogy milyen az szerelmesnek lenni 
csak enyi a baj 
Ajd még abból a vacakból 
Az az jég nélkül így Já 
Nagysгerű  ez az 
Hát akkor ugorjunk neki 
Tudom mit mondtam csak még ezt az egyet 
az íze miatt 
Na jó essünk túl rajta 
csak aztán senki ne áljon túl közel 
a nyitott ablakhoz 
(1991 április) 
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Bettes István 	I 	 halottsirató 

AR$-INNEN 	
ne szólj 

 egy határon túl 	 ne szólj 
már nincs költészet 	 de emlékezetb ő l. 

E s  TUL 	egy határon túl 	 ne csókolj 
csak mondatok 
szavak 	 Abortusz spleen 

(k memoriam Adorno) 	eszmék és rögeszmék 	 (Vázlat a siralom völgyéb ő l) 

kavarognak 	 kiskata bűzlik 
rendezetlenül 	 tele ondóval 
mert a rendez ő elv 	 anyjába küldik 
az egyetlen akarat 	 embriójával 
valahol meghibásodott 	 hallgasd a 
döglött albatroszok 	 malmokat 
fülemülék 	 őrlik a 
hattyúk 	 csontokat 
és paradicsommadarak 	 az menekül 
bűzlenek kint a napon 	 meg itt 
bent hiéna vonít 	 ki meg sem 
az éjben 	 születik 
a nyálkás ég alatt 	 Szex-tetthelyek 
II 	 I 
egy határon túl is 	 volkswagen robog a pécsi prérin 
van költészet 	 vak tata matat pécsi nénin 
mert a határon túl 	 tamtamját püföli v.i. lenin 
a mondatok 	 ha tata matat a pécsi tyúkon 
szavak 
eszmék és rögeszmék 	 II 

bár utoljára 	 hát eme nagy bulapesten 
még egyszer 	 nincs számomra luk a testen?! 
a legtisztább fénnyel 	 bezzeg otthon bukarestben... 
izzanak 	 bebascu herceg svéd fiú 
visszájukkal is 	 III 
mindent megvilágítanak 
mert a rendez őelv 	 úgy lássalak többet zalán 

az egyetlen akarat 	 veled csalt meg puncsos jolán 

valahol 	 elkaplak még egyszer — el én 

meghibásodoat 	 a riti rata ravatalán 

de felújulva 	 Száraz kex 
soha e1 nem múlhat 	 örexel kex 
míg albatroszok 	 mexelidültél 
fülemülék 	 keveset mekex 
hattyúk 	 nem verexel stexért 
és paradicsommadarak 	 nem kell a nő  a szex 
fészkelnek afényben 
bent hiéna voníthat 	 örexel kex 
az éjben 	 nagy boxmeccsek h ő se 
a nyálkás ég alatt 	 fáraszt már a dixi 

a faxnak is trotty 
startol a fekete taxi 

Folyamatos üzenet 
(H. I. — nek) 	 örexel kex 

mexakad a szívem 
az alma: ring 	 derékszíjba horpadsz 
az elme: reng 	 két kissörtől berúx 
a szilva: hull 	 csapszékben a styx 
ki ellenség: 
esküdt 	 örexel kex 
ez az év 	 hexenslussz taszigál 
most is: 	 gyászosan brekex 
eljövendő 	 mexólit egy föln ő  
a múlt zenéje: 	 ez a végső  lex 
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Mészáros Sándor 
A SZENVEDÉS 
FORMÁI 
-Hajnóczy Péter prózá ja - 

ajnóczy Péter művészete a perleked ő  szen- 
vedésé. A testi-lelki szenvedést nem pusztán 
témaként választotta, hanem m űveinek 
alaprétegébe hasonlhotta át. A művészet 
ezért mint életprobléma vált fontossá szá-

mára, mert általa a vallomás egyetlen lehet őségét ta-
lálta meg. Vállalva ennek minden következményét: 
teremtett világának lesz űkítését, a kitárulkozás bot-
rányát, a bukás kockázatát, ahogy a m ű  áldozatul 
kéri és felemészti az életet. Perleked ő  hitetlensége 
talán csak aszó erejét és a forma szilárdságát nem 
vonta kétségbe. Innen ered, hagy poétikai ú јítsásai, 
nyelvi kopársága, stiláris fegyelme, kompozíciós fo-
gásai stb. elleshetők, tartása utánozhatatlan, noha 
még esendőségében sem akarta példakép lenni. 
Mészöly Miklós írta róla: „A tudat metszet-hűvös 
szakadékaiba ez id őben ő  ereszkedett le a legvakme-
rőbben, a legkilátástalanabbul és leggyümölcsözőb-
ben. Eleve olyan határok közé internálta magát, ahol 
és ahonnét kis eséllyel lehetett a szakadékok magas 
mélységeivel találkozni. 0 »egyszerűen« a mélységek 
áthatolhatatlan felületébe ásta be magát, ott rendez-
kedett be hideglel ő s következetességgel, kartéziánus 
fegyelemmel, miközben kivilágítva hagyta magukra 
a leleplezett tényeket, képeket, a repedésekben meg-
nyilatkozó abszurdot, a megmutatkozni tudó igazsá-
gok kietlenül alacsony égboltját: kivilágítva és 
bekeretezve." 

Ködlovag. Igen hamar választott el őképeihez so-
rolták Hajnóczy Pétert, a századel ő  különös sorsú 
prózaíróinak kései leszármazottjaként. A szellemi 
rokonság nehezen vitatható, bár hatásuk kevésbé 
meghatározó művészetére, mint pl. Malcolm Lowry 
vagy a számunkra ismeretlenebb Szádleq Hedá јát 
prózája. Esztétikai értékítéletként csak akkor fogad-
ható el a társítás, ha nem jelent lefokozást, csendes 
kirekesztést irodalmunk ezoterikus epikavonulatá-
ba. Ám az analógiás gondolkodásmód kiküszöböli az 
eltérő  művészi világképek sajátosságait, a poétikai 
alakváltozatok különbségeit. Hajnóczy világidegen-
ségében kezdetben meghatározóbb a társadahni-
szociális tartam, mint a századel ő  íróinak elvágyódá-
sában. Az abszolútumra törekvés ott a szépség 
megragadását, euforikus átélését t űzte ki célul, míg 
ebben a prózavilágban ez egzisztenciális, morális ala-
pozású. A fabuláris jelleg visszaszorulása, a történet-
mondás célelvűségének fokozatos felfüggesztése, az 
öntükrözés, az idézés, a kollázs alkalmazása stb. szá-
mottevő  poétikai eltéréseket jelentenek. 

A halál kilovagolt Perјsiából képzeletbeli könyves-
polcán sorakozó választott íróel ődök (Ambrose Bi-
erce-től Krúdy Gyuláig, Csáth Gézától Faulknerig, 
Lowrytól Cholnoky Lászlóig) műveinek inspiráló ha-
tása nem írói fogásaiknak meghonosításában vagy 
formateremtő  módszereik újraalkalmazásában rej-
lett, hanem ezek az impulzusok már meglév ő  kész-
ségeket szabadítattak fel, tudatosabbá tették törek-
véseit. A művészi hatások egyébként is csak a 
szuverén tehetség áthasonítása révén válhattak ter-
mékennyé. A példák alakítóerejének következtében 
valóságérzékelése, kifejezésmódja összetettebbé 
vált: egyre merészebben ötvözte a reális szférát szür- 

reális látomásokkal, váratlanul feltör ő  emlékképek-
kel, tudati reflexiókkal, vendégszövegekkel. Szigo-
rúbb összehasonlitó elemzés tárhatja fel a különböz ő  
prózaeszményt követő , egymástól is erő teljesen el-
térő  alkotók ösztönzésének arányait, intenzitásbeli 
különbségeit. 

Hajnóczy Péter vonzódása a kisepikai m űfajok 
iránt rendkívül er ős, létérzékelésének adekvát kife-
jezési módját találta meg bennük. Írói alkatához, 
anyagkezelésének természetéhez közel állt az él-
ményanyagszigorú szelekciója, a kisebb epikus töm-
bök kiválasztása és gondos megformálása, a nyelvi 
eszközök, stílusalakzatok visszafogott alkalmazása, a 
tárgyi elemek, gondolati-érzelmi rétegek s űrítése. 
Művészete esztétikailag a hosszú novellákban, kisre-
gényekben jutott legmagasabbra, de számára mind-
végig idegen maradt a regényforma — pedig irodalmi 
önszemléletünk értékítéletei, id őnként túlzott köve-
telései is a regényírásra ösztönöznének. Közhely, de 
igaz: a tehetség önmaga korlátainak tudatosításával 
emelkedhet. A szélesebb epikai mederben elveszné-
nek, felhígulnának például A halál kilovagolt Perzsiá-
ból vagy a Jézus menyasszonya esztétikai értékei, mert 
elborulnának az arányok: a részletez ő  leírások révén 
csökkenne az atmoszféra drámaisága, a látomások 
egyesítőereje, jobban kiütközne a középponti h ő s 
jellemének statikussága, a mellékalakok megformá-
latlansága. 

Az író nem kötődött szigorúan egyetlen stílus-
irányzathoz. A realista vagy szecessziós novella for-
mahagyományából éppúgy merített, mint ahogy im-
pulzusokat kapott a modern próza emutett 
mestereitő l és az abszurd-groteszk irodalomtól vagy 
az új avantgárd szövegkísérletekt ől. Szuverén egyé-
nisége és látásmódja megóvta a stílustörekvések vég-
leteitől, de a poétikai kánonok merevségét ől is. Iro-
dalomtörténeti szempontból látomásos realistának 
nevezhető  művészete, ami csak jellegére utal, és nem 
esztétikai értékállandóságát szavatolja. 

A szabadsághiány példázatai 

Az író meg-megújuló er őfeszítése az epikus távlat 
megteremtésére irányult. Valóságélményeinek for-
rásvidéke ijesztően kopár, széltében-hosszában ha-
mar bejárható, tehát nem elégedhetett meg ennek 
közvetlen megragadásával, mert szegényessé váh іa 
az ábrázolás érzéki-konkrét szintje. Prózavilágának 
külső  tája ugyanakkor ideologikusan eltakart terület, 
több évtized vezércikk-hazugsága és történelmi illu-
ziója ülepedett rá, amit a tények radikalizmusával 
akar leleplezni. A korai novellák háttérrajzában ezért 
meghatározó a „szociológikum meztelenségé", ami-
nek pőrreségét joggal kifogásolta Balassa Péter. 

A novellákban a hierarchizált társadalmi viszonyok 
alapvető  ellentétekre redukáltak. A h ősök magá-
nyos, elszigetelt helyzetbe kerültek, mert a túl-
intézményesített világ rendjével találták szemben 
magukat, mint aMórai-novellák alkoholelvené inté-
zetében, ahol a beilleszkedés erkölcsileg elfogadha-
tatlan, lázadásra viszont nincs lehet őség. Az elkülöní-
tő  c. szociográfiában az író oknyomozó szenvedéllyel 
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tárta fel a szentgotthárdi intézet embertelen mecha-
nizmusát: a hatalmi érdekek bűnös összefonódását, 
az ellenőrzés hiányát, a drasztikus büntetéseket, a 
magánzárkát, a „nyugtató" injekciók felel őtlen alkal-
mazását, a faji megkülönböztetést, a besúgó ápoló-
kat. Ennek atmoszféráját, tárgyi világának ridegségét 
és az őrlő  mechanizmus szerkezetét idézte meg e no-
vellákban, ahol a kiszolgáltatottság okai tettenérhe-
tők, a szenvedésre van küls ő , szociológikus magya-
rázat. Az ősi elbeszélésforma, a példázat 
egyetemesítő  erejével próbálta ellensúlyozni, maga-
sabb szintre emelni a személyes élmények közvet-
lenségét és a protestálás indulatait. A hagyományos 
zárt formájú elbeszélésekben a „rejtett felütérre rím-
ként felel a megoldás" (Szávai János). A vegetálás 
szintjére szorított életlehet őségek és az elemi sza-
badságvágy szintere az intézet, ahonnan kiszabadul-
va a Freedom alteregó h őse azonnal a szabadság tit-
kos, lefordíthatatlan teljessége és a helyzete közti 
különbségről töpreng, miközben a iálogház felé tart. 
Arról a leltározhatatlan hiányról, amit zsigerei mégis 
érzékelnek. Szabadságszomját csak csillapítja az al-
kohol, de testében már ott van A halál kilovagolt Per-
zsiábбl gyógyszere, amire tilos inni. A köznapi bor-
zalom támadása itt is váratlan, bár kevésbé lidérces, 
mint a kisregény látomásaiban. A fekete gyepen pár-
zó kutyákat ütemesen ver ő  parkőr testközelivé vál-
toztatja Mórai fenyegetettségérzését. A mélyebb ér-
zelmi hullámzás rövid vallomásos meditációban 
oldódik fel, az elbeszél ő  hőse tudatán keresztül pár-
huzamot von az állati és emberi kiszolgáltatottság 
közátt. A lekerekít ő , rezignált befejezés jól jellemzi 
e novellatipus írói szemléletmódját: belepillant az 
emberi egzisztencia tragikumába, de még mélyebb 
övezeteibe nem ereszkedik alá. De a megszüntethe-
tetlen társadalmi aláfölérendeltség alapélménye, a 
kiszolgáltatottság állandó jelenléte, a szabadsághi-
ányból eredő  szorongás itt tudatosul és válik pilléé-
vé Hajnóczy művészi világképének. 

A novellák alapvető  léthelyzete a várakozás, ahol 
a konkrét körülmények és a jogrend igazságtalansá-
ga tehetetlenségre kárhoztatta a h ősöket, és legfel-
jebb a szemlélődésben őrizhették meg függetlensé-
güket. A parafrázisos példázatok h ősei már 
radikálisabb eszméket és magatartásformákat kép-
viselnek. A fütб  Kleist-parafrázisa mindjárt az alap-
helyzet egy motívumának megváltoztatásával eltér a 
német alakmástól. A lázadás inditékának kisszer ű -
sége (a napi félliter tej megvonása) hangsúlyozza a 
„külső  idézés ironikus kifordításos formáját" (Sze-
gedy-Maszák), és azt a legújabbkori vahós gtapasz-
talati tényt, a kiszolgáltatottságnak azt az elemi fo-
kát, ahol a legkisebb sérelem már t űrhetetlenné 
válik. Hajnóczy a cselekmény redukciójával emeli ki 
az abszolutumra törekvést, ahogy a konkrét cél szin-
te azonnal eszmeivé lesz, és rávilágít a fűtő  magá-
nyára, hisz neki sem a törvényes utat járva, sem lá-
zadásban nincs társa, nem lehet szövetségese. Kleist 
Kolhásza a nagyra tör ő  ember tragikumát példázza, 
aki egy egyénfeletti er őnek úgy esik áldozatul, hogy 
sorsát is alakítja, míg a fűtő  mozdulatlanul áll sor-
sának tengelyében, méltóságát az önpusztítás hero- 

izmusával őrizhetné meg. A példázat bölcseleti ér-
vényű ; a fű tő  a vereségben arra eszmélt, hogy „az 
emberiség szabad lelkiismerete" , amire hivatkozott, 
megbéklyózott, a középpont üres. A világ létmódja, 
szerkezeti felépítése ellen kellene lázadnia, de a jog-
rendet az er ő  védi, soha nem az igazság abszolutu-
ma, ami csak lelki realitás. A zárlat a szenvedés és 
az áldozat-lét vállalásának profanizált hitét példázza, 
köznapiságában szakrális mozdulat az, ahogy a f őhös 
leveszi ingét: „A testemmel melegítem föl a leveg ő t, 
azt a meleget észreveszik a fecskék, a bokrok meg 
a fák, és korábban köszönt ránk a tavasz." A jelképes 
átváltozások a kés őbbi novellákban is testi átalaku-
lással járnak együtt (A véradó, A vese-szörp, Emb бlia 
Kisasszony). 

E novellatípusban a kolhászi sors kett ős alakvál-
tozata jelenik meg. A Rameau unokaöccsének paraf-
rázisa. Az unokaöcs nove lla ifjú vőlegénye a kolhászi 
életelvek ellentétét választja, a világ igazságtalansá-
gát felismerve az érvényesülés egyetlen útjának a kö-
vetkezetes és cinikus képmutatást tartja, majd bu-
kása után a mindenütt jelenlév ő  szenvedésre a 
„tiszta gyű lölet" válaszát ismeri el, így a gyilkosságtól 
sem riad vissza. Ezzel szemben A véradó mészárosa 
a fű tő  titkos küldetésének örököse, aki egyrészt lom-
ha járású ösztönlény és hivatásos vérontó, másrészt 
épp ő  a kiválasztott, az önkéntes véradókút, aki a 
teljes odaadással, a corpus feláldozásával akarja a 
szenvedő  emberiséget megváltani. Az alakrajz a ke-
resztény hagyomány fontos eszméjének a lelki sze-
génységnek ironikus deformációja. 

Ebben a prózában a végletek ívelnek át egymásba. 
Az írót az élet határhelyzetei felé sodorja a bizonyos-
ságkereső  szenvedély, aminek hullámmozgásait az 
anyagformálás kontrasztjai is őrzik. A véradó csupa 
kettősség feszülése: riasztó köznapiság és csoda, be-
zártság és fény, realitás és fantasztikum, megváltás 
és kárhozatellentétei egyesülnek benne. A mészáros 
megvilágosodásának pillanata a bibliai pálfordulás 
parafrázisa, de az elhívás groteszkül elvilágiasított. 
Egy kocsmai plakát felhívása helyettesíti az égi szó-
zatot, a reklámlány elérhetetlensége a transzcenden-
ciát. Az út, a passió egyszerre vezet a véradóállo- 
másra és a faluszéli cigányputrihoz, a megváltáshoz 
és a csorba fogú Féldecis Rózsihoz, aki hasonlít a 
konzumangyalhoz. A mészáros teljes odaadása, a 
szeretet abszolutuma megingatná az önzésen és bir-
tokláson alapuló emberi viszonyrendszert, de az ön-
feláldozás hiábavaló, mert a megváltás esélyét elté-
kozolja a világ közönye, amely készületlen ekkora 
szeretet befogadására. A novella körkörös szerkeze-
te időtleníti a léthelyzetet: a passió vigasztalan ab-
szurditását sugallva. 

A sötétség és a fény ő si jelkép ellentéte szinte tör-
vényszerűen jelenik meg a végleteket szembesít ő  írói 
világban. Már a Mária-novellák „léleköl ő  intézete", 
vagy Avéradó befejezésének látomása el őképe A pa-
rancs mítoszi Sötétség Országának. Még nyilvánva-
lóbban mutatnak ebbe az irányba A kiáltás és az Er-
dővel Világítб  Ember c. mesei példázatok 
ellentétpárhuzamai. A Fény küldöttének tétlenségre 
kárhoztatott várakozását itt még nem sikerült epi- 
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kusan elmélyíteni, szembetűnő  a tárgyi és jelentés-
beli rétegezetlenség. A modern élet tárgyi elemeit 
allegorizáló meseszövés minduntalan egyértelm ű  
megfeleléseket hoz létre a gondolati és az érzéki-
konkrét szint között. Egyébként is a formahagyo-
mány jellege felerősíti az ironikus, szatirikus példá-
zatokban Hajnóczy moralizáló hajlamát, végletes 
emberi tulajdonságokat, értékeket kizáró, ellentét-
ben szembeállító látásmódját. A túláltalánosítás és 
az öszetett valóságviszonyokat leegyszer ű sítő  mo-
dellteremetés csökkenti az esztétikai hatást, a társa-
dalomkritika elvont marad, az erkölcsi tudat abszt-
rakciói szabadon érvényesülhetnek. Kétségtelen 
erényük viszont ezeknek az írásoknak a szatírában 
hajló hangvétel természetessége, a fekete humor 
számos telitalálata, egy-egy magatartástípus leleple-
ző jellemzése. (A csuka, A sün és a harkály, Munkate-
rápia, Mandragóra). Am maga a forma, a fabula 
zártsága és a történetmondás lehet ősége vált prob-
lematikussá az író számára. 

A poétikai változások mélyen összefüggnek a m ű -
vészi világkép módosulásaival, tehát a zárt forma 
nem önmagában vált korláttá, hanem az írói szem-
léletmád alakulása követeli meg a változtatásokat. 
A pusztulás közelsége, az egyetemes katasztrófa el-
ő érzete és a minden evi7ági bizonyosságban való ké-
telkedés következetessége szétfeszíti a zártabb m ű -
formákat. Hajnóczy egész prózájában érvényesül a 
zártabb alakzatoktól a nyitottabb strukturájú m űvek 
felé haladó folyamat. 

A parancs nyitott mű . Az író a mítoszra való rá-
játszással nagyobb formátumú kompozíciót tudott  

teremteni, mint az irodalmi művek redukciós paraf-
rázisával. A kisregény meg őrzi a mítoszban rejl ő  
egyetemes létértelmezést, ráépítve a további jelen-
tésrétegeket, ami az ironikus mesei példázatokból ál-
talában hiányzott. Szörényi László írta le a bukott 
angyal mítoszát, ami alapját képezi A parancsnak: 
„Hajnóczy műve e mítosz romantika el ő tti, s ő t ő si, 
gnosztikus-manicheus változatához áll közel. Esze-
rint a Fény Országának uralkodója elküldi követét 
a Sötétség Országába, hogy fürkéssze ki, és küldjön 
jelentést. Az ő  felderítő  útja készíthetné el ő  a Fény 
Országának győztes hadjáratát. A küldött azonban 
rabságba esik, és örökre — illetve az a világ végét je-
lentő  győztes csatáig — ott marad fogságban." A kis-
regény századosa is eszmeközvetít ő , várakozása a 
lélek készenléte, hogy beteljesítse metafizikai külde-
tését. A magasabb létprincipumnak alávetettség füg-
gő  viszonya a hit által tételezett bizonyosságra épül. 
Megrendülése a függ őséget kiszolgáltatottsággá vál-
toztatja át, mert a kapcsolat megszakadásával elvész 
a metafizikai támasz, a százados küldetésének célja 
és értelme alapjaiban kérd őjeleződik meg. 

A kisregény tere és tája mitikusan stilizált. Körül-
határolatlan, noha még tankönyv-íz ű  leírás is olvas-
ható róla. Az időszerkerzet körkörös, a visszatérés 
kozmikus idejű . A befejezés grammatikai jelen ideje 
hangsúlyozza, hogy a vég nem az eszkatológia dra-
maturgiája szerint vagy a kollázsként idézett Celanói 
Tamás Dies iraeje szellemében zárul, hanem a Sötét-
ség Országa örök. A végítélet el őtti lét állandosul. 
Az üvöltő  hangszórók a félelemt ől lidérces diktatú-
rák világát idézik, az új Megváltó groteszk négy pa-
rancsolata az állati-ösztöni szintre lefokozott életet. 
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Az egynemű, apokaliptikus látomást valóságutalások 
teszik sokrétűvé, amelyek kiterjednek az egész tör-
ténelemre. A százados tudatában felvilannak a kul-
túrtörténet emlékmozaikjai, így pl. egy múlt századi 
sírfelirat: MAGYAR HAJNAL HASADÁSÁRA 
VÁROK — montázsa közvetlen összefüggést teremt 
a főhős reménytelen várakozása és a magyar törté-
nelem tragikus múltja, kudarcba fulladt vállalkozásai 
között. 

A parancs nem iktatja ki a histéríkumot, hanem 
megfosztja értelmét ől és célelvű ségétől. A szövegbe 
metszett idézetek, vendégszövegek többsége — le-
gyen az fabula vagy Seneca-levéltöredék, Jézus fel-
támadásának kenetteljes parafrázisa vagy anekdota, 
az erdő  fohásza vagy falragasz — a szenvedés id őt-
lenségét, a történelemben állandósult jelenlétét 
hangsúlyozzák. A mű  történelemfelfogása a változá-
sokat lényegtelennek ítéli, mert ezek nem tudták 
megszüntetni az ember kiszolgáltatottságát a pusz-
tító erőknek és önmaga an і nális természetének. En-
nek következménye a főhős otthontalansága, világi-
degensége, emiatt nem kapaszkodhat a múltba, 
idegenedik el a hagyománytál pl. a szív fölött hordott 
Biblia már csak a lövés ellen véd meg. 

Az elbeszélő  a történetmondás felfüggesztésével 
a vendégszövegek mögé rejti keser ű  perlekedését, 
ami a teljes legyőzöttség és reményvesztés ellen irá-
nyul. A hangnemváltások árulkodóak: „a magasztos, 
emelkedett tárgyú és hangvétel ű  szövegrészeket a 
groteszkkisszerűség, a gyakran obszcén hangnem el-
lenpontozza, a növényleírások szak- és tárgyszer űsé-
gét a virágversek emocionális, m űvészi tárgymegkö-
zelítése" (Erd ődy Edit). Az érzelmi-lelki szféra 
áttételes megjelenítésével elkerülhet ők a vivódás ál-
lapotrajzának közhely-fordulatai, a merész váltások 
bántó felhangjai. 

Az aleotérikus szerkezetben a montázsok alkalma-
zásával a kanonizált igazságok, bölcseleti rendszerek, 
kinyilatkoztatáson alapuló hittételek érvénye válik 
kéгdésesssé. A divinum nélküli humánum elhagya-
tottsága, gyötrelmes tehetetlensége és az emberi lét 
korlátainak áthághatatlansága tudatosodik a m űben. 
Thomka Beáta írta, hogy az író „a választásnélküli-
séget, a félelmet, az áldozatlét felismerését, a 
veszteség tudatát, a megváltásnélküliséget teszi e 16-
télmény kőzponti fogalmaivá." A tragikus megvál-
tatlanság és a reménytelenség egyértelm űségét né-
mileg a lírai motívumok visszatérése oldja föl. A 
hegedűszó, a természetközelség és a „szeretet ellen 
védtelen vagyok" vallomásossága az, amit nem utasít 
el, nyiltan a százados. A szeretetvágy a családi bol-
dogság kissé érzelmes képzetét hívja el ő , de a kopo-
gós félmondatok tempóváltásai újra a hiányt, a iie-
gatívitást idézik: a parancs elmaradását, a vak 
ismétlődést, a káosz közelségét. Bravúrosan tér 
vissza a virág-motívum. A halál pillanatában a f őhős 
— aki nélkül gazdátlan marad a lét — tudatán talán 
átvillan: Dimerphoteca. A legridegebb körülménye-
ket elviselő  viharvirág a pusztulásban is megőrzött 
élethit szimbóluma. A „talán" módosítószó hitelesíti 
a jelkép pátoszát, a végs ő  kétségbeesés hangja em-
beribb így. 

Tragikus látomások 

Az író alkotói útjának jellemz ője, hogy folytan meb 
próbálkozott az elbeszélés határainak kitágításával, 
de soha nem szakadt el teljesen a kisepikai forma-
hagyománytól. Korai formakísérletei az ún. auto-
matikus irástechnikával készült szövegek. Itt a m ű-
vészi szándék egyértelm űen radikális: elszakadni a 
hagyományos elbeszélés sz ővegszerkesztési elveit ő l, 
felbontani és végteleníteni a mondatot, megszaba-
dulni a történet központúságától, kiiktatni a részle-
tező  jellemrajzot, párbeszédet, megszüntetni a line-
aritást, referenciamentességre törekedni. 
Az automatikus szövegekben az elnevezés ellenére 
nem a szürrealizmus, hanem az új avantgárd szöve-
girodalom adhatott ösztönz ő  példát. Hajnóczy nem 
a tudatalatti, hanem a képzelet felszabadítását t űzte 
ki célul, a bels ő  asszociációk öngerjeszt ő  kivetítése 
helyett a látványelemek ismétl ődése szervezte meg 
a szöveget, a külső  beavatkozástól független másfo-
lyamatot szigorú és tudatos kompozíciós elvek ren-
dezték. A látvány elszigetelésének és kiemelésének 
eszköze a leírás. Az elbeszél ő  nézőpontja a filmka-
mera objektivitására, szűkített optikájára emlékez- 
tet. Szenvtelen tárgyilagossággal közelit a látványhoz 
és metsző  élességgel rögzíti a képet. A mozgássor 
szaggatott, éles vágások különítik el a szövegszeg-
mentumokat, ugyanakkor minden ismétl ődik, a mo-
tívumok rendre visszatérnek. A szöveg dinamikája 
az ismétlődés tervszerűsége és a felfokozott ritmus 
közti feszültségb ől keletkezik (Keringő, A kavics, A 
tűz, Gyűrűk stb.) 

A kísérletezés legtisztább változata A szertartás. A 
szöveg zárt struktu гájú, szimmetrikusan rendezett. 
Bár a kisszámú motivumelem szinte minden lehet-
séges módon összekapcsolódik, az ismétl ődések 
mégsem a permutáció egyhangúságát keltik. A zenei 
formákra emlékeztet ő  kompozíció összhangot te-
remt a vallási-szakrális rend zártsága és a h ős lelki 
vívódása között. A szertartás monoton állandósága, 
között formája az id őfelettibe való átlényegülést 
szolgálja, amit a szöveg a hasonlóságon és azonos-
ságon alapuló motívumismétlések fokozásával ér el. 
De talán a szövegek szerkezeti törékenysége és gyor-
san mechanikussá váló formaelvei magyarázhatják, 
hogy az író poétikai újításait a hagyományosabb el-
beszélésformákkal próbálta összekapcsolni, ötvözni 
és nem experimentális irányba haladt tovább. 

A kihagyásos és látomás novellák meg őrzik a lát-
vány kiemelésének eszközeit; az éles képi vágások, 
a dimenzióváltások és az ismétlések hasonló szerepet 
kapnak, mint a szövegkísérletekben. A tárgyi világ 
dekonkrétsága megszűnik, a leírás a realitás és a va-
lóságfeletti egymásba oldását készíti elő . A mozaik 
szerkezet megbontja a fikciókeret zártságát és a mo-
tívumok kiegyenlít ő  elrendezettségét. Az elbeszélés 
vonalszerűségét a kombinatorikus elbeszéléslogika 
váltja fel. A személyiség belső  világát a látomásos ki-
vetítés idézi meg, és nem a hagyományos lélektani 
ábrázolás, kommentáló elemzés. Mindez esztétikai-
lag legteljesebben az M c. elbeszélésben valósul meg, 
ami A halál kilovagolt Perzsiából kisregény művészi 

ÚJ SVMPOSION 28 



előképe. Az Mkörkörös id őszerkezete hasoiiut az if-
jú úszóbajnok öltözőszekrényéb ől véletlenül ki-
pottyant „indiánkönyv", a Vulkán alatt kompozíciós 
megoldásához. A megállt id ő  képzete válik forma-
szervező  elvvé. A fiú öltözködésének két perce kitá-
gul és küls ő  időgyűrűként foglalja magában az elbe-
szélés négy idődimenzióját, a sfkváltások az élmény 
és annak tudatosodása közti távolságot kötik össze. 
Vágások, betoldások, emlékképek, vendégszövegek 
és értelmező  alakpárhuzamok által tárul fel, hogy az 
elbeszélő  elhibázott életútja a fiú végzetes választá-
sának következménye, aki nem tud és nem is akar 
szabadulni egy 1956-os emlékrögt ől, a vesztes erköl-
csi törvényétől. Az egyetemes részvét-etika, a gyön 
geség és védtelenség erejébe vetett hit csak az áldo-
zat-lét tragikus vállalását vagy a férfi önpusztító 
bukását teszi lehet ővé. Az elbeszélő  hangja fegyel-
mezetten drámai, az őszinte önfeltárással, elesettsé-
gének, szenvedésének megvallásával védekezik a 
személyiség teljes leépülése ellen. Rejtett önvallo-
más is, amit Malcolm Lawryról írt: „tapasztaltakról 
írt, ha valamiképp körülményesen és a teljesítmény 
gyönyörében tetszelegve is, de aztán csöndes és fa-
nyar szomorúsággal, amely csakugyan végleges ér-
vényűnek látszó önimádatát legy őzni látszott a tökély 
iránti törekvésében, a kétségbeesés végs őkig foko-
zott gyötrelmében, amely túl a kopár és puszta meg-
ismerésen végül is a szeretet utáni cirkalmatlan, ir-
galom nélküli vágyához vezette el". 

Hajnóczy műveiben fokozatosan elmélyül a tragi-
kus létszemlélet. A m űvészet két ősi, talán legfonto-
sabb inventorának, a szerelem- és halálélménynek a 
kifejezése sajátos formát, távlatot nyer. A vereség-
tudat, az élet ellцbázottságának érzése feler ősíti az 
önvizsgálat igényét. A véghez mint állandó és kike-
rülhetetlen tájolási ponthoz méri, err ől a viszonyítási 
alapról összegzi a múltat, értékeli át a meghatározó 
élményeket. Sorsanalizis a halál perspekitvájából. E 
szemléletmód és urai attitűd kölcsönöz vallomásos 
jelleget prózájának, nem a m űveibe sző tt életrajzi 
elemek, biográfiai tények jelenléte, hisz ezek aránya 
még a legáttételesebb fikciót teremt ő  alkotásoktól 
sem tér el lényegesen. 

Műveinek közös sajátossága, hogy egyetlen esz-
mei-gondolati mag, életérzés, középponti jellem kö-
ré szerveződik az epikus életanyag. Az író világirá-
nyultságában feler ősödő  idegenség és szüntelen 
disszonancia érzése miatt csak a m űvei tengelyében 
álló hőst tudta igazán mélyen megragadni, hitelesen 
ábrázolni. Teremtett világa végletesen én-központú. 
A zárkózott, befelé forduló személyiség emberisme-
retének furcsa ellentmondása az alakteremtésben, 
jellemábrázolásban mutatkozik meg. Csak a f ősze-
replő  eszme-hősök (Mórai, Kolhász, a mészáros, a 
fiú, a férfi) rendelkeznek összetett személyiségekkel, 
jellemrajzuk hordozza az egyénítettség esztétikai 
többlet-értékeit, míg a mellékalakok döntő  többsége 
megformálatlan. Kontúrjaik jelzésszer űen villannak 
fel, egy-egy magatartásforma, jellegzetes tulajdon-
ság, erkölcsi elv túláltalánosított képvisel őjeként. 
Nyilvánvalóan nem az árnyalt és részletez ő  lélekrajz 
hiányzіk. A világgal kapcsolatot veszt ő  kősök egye- 
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düllétében nem is jelenhet meg az emberi viszony-
latok bonyolult hálózata, csupán a legelemibb köté-
sek, kapcsolatformák kiürülését jeleníti meg az író. 
A távolságot, az ént ől elválasztó szakadékot megrázó 
erővel érzékelteti, de kevésbé sikerült átlényegíted 
azt az evidenciát, hogy a másik is valahol azonos az 
énnel, ugyanannak a drámának résztvev ője. Épp A 
halál kilovagolt Perzsiából Babits-mottója szellemé-
ben: „Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi 
látszol magadnak..." 

A novellák alkata, formai-szerkezeti sajátosságai, 
Aparancs és a Jézus menyasszonyamítikus i ll. jelképes 
stilizáltsága következtében e hiány nem csökkenti 16-
nyegesen a művek esztétikai értékeit. A halál kilova-
golt Perzsiából c. kisregényben az elbeszél ő  objektív, 
távolságtartó magatartása ellenére belehelyezkedik 

a fószereplő  tudat- és érzelemvilágába, ezzel szem-
ben mindenki mást kívülr ő l ábrázol. Mindentudása 
az én nézőpontja, leplezett szubjektivitása, ami a 
mellékalakok megjelenítésében egyoldalú és kizá тú-
lagos értékkritériummá válik. 

„Hajnóczy hőseinek sorsa adott, csillagzatuk be-
állt. Nem fejlődnek, csak a fejlemények változnak 
körülöttük" —írta Zalan Tibor. Az alakteremtésben 
és szerelemfelfogásban jelenlév ő  eleve elrendelés 
szoros összefüggésben áll a m űvek világképével. A 
halál kilovagolt Perzsiából egyik n őalakja, Krisztina a 
sláger-romantikával beoltott konzumszerelmet kép-
viseli, akivel szemben Á. a szerelem megváltó ígére-
tét jelenti. A realisztikus ábrázolás következtében 
túlzottan polarizáltak az ellentétek. A Jézus me- 

nyasszonyában az író a keresztény jelképek kifordí-
tásával, deformációjával egységes szimbólumrend-
szert teremtett, ahol a szerelem is pervertálódik a 
pusztulásban. Jézus és Mária kapcsolatának groteszk 
megcsúfolása a fiú házassága Marival, a közönséges 
prostituálttal. A k гisztianizált hős, a fiú kéjsóvár ál-
mává, perverz látomásává zülfik a fogantatás misz-
tériuma, a magasztos témát a magazinok rafináltan 
üres pózfotói jelenítik meg. A szerelem teljesen el-
veszti értékeszme jellegét és érzehni-lelki tartalmait, 
a másik a birtoklásvágy szexuális tárgyává válik. 

A vallomásosság a másik hiányának és a párbeszéd 
lehetetlenségének is következménye. Kisérlet a vr7ág-
gal megszakadt dialógus helyreállitására. A novellák-
ban ezért gyakori a függ ő  beszéd használata, amely 
ironikusan leleplezi az intézményesült hatalom nyel-
vének hamisságát, mert a kisajátított nyelv megfoszt-
ja a személyiséget függetlenségét ől. Másrészt az író 
a függő  beszéddel bevilágíthat magányos, re flexív lét-
re kárhoztatott h ősei tudatába. Montázstechnikája 
kialakulásának is egyik el őzménye a függő  idézés. Az 
emberi kommunikáció csatornáiban lerakódott nyel-
vi törmelék, kiürült mondat, kulturális hordalék be-
vágásával teremt új szövegösszefüggéseket. A kisre-
gényekben már alapvet ő  formaszervező  eszköz a 
montázs, ami felfüggeszti a történet elbeszélésének 
célelvűségét, az oksági meghatározottság helyett 
érintkezésen és hasonlóságon alapuló kapcsolatokat 
hoz létre az epikai elemek között. Hajnóczy a vágá-
sokkal a képzelet és az emlékezet sajátos asszociatív 
törvényei szerint dinamizálja az életanyag állóképe-
inek befejezettségén nyugvó leírásokat, és olyan kon-
textuális viszonyhálót alakít ki, ahol a részek egymás-
ra vonatkoztathatók, a fikciókeret, a 
betéttörténetek, az emléktöredékek, a szövegidéze-
tek, az átkötések és a víziók egységes vonatkozási 
rendszert alkotnak. Mindez annak a kérdésnek po-
étikai vetülete, hogy egyáltalán lehetséges-e a művé-
szi beszéd abban a világban, ahol a kommunikáció 
alapjaiban vált kérdésessé. A megértés hiánya és a 
kapcsolatteremtés kudarcai szorítják a h ősöket a 
magány mélyülő  köreibe. A Jézus menyasszonyában 
a történetforgácsok, a banalitások uralta dialógusok 
mind azt bizonyítják, hogy a párbeszéd lehetetlen, 
már nincs kihez és miért beszélni. A bels ő  monológ-
foszlányok, az idézőjellel kiemelt tudattörmelékek az 
emberi hang maradványai. S őt az elemi gesztusok is 
érvényüket vesztették, az embervadászat megsz űn-
tette a kommunikáció feltételeit. A parancs főhőse 
már csak önmagában monologizál, míg A halál kilo-
vagolt Perzsiából elbeszél ője önmagával viaskodik, 
hogy van-e értelme írni a pusztulásra ítélt világban, 
ahol a szenvedés ennyire közölhetetlen, és ahol már 
csak a cipőkanál-lét és az akasztófa közül választhat. 
Önemésztő  kételyei ellenére mégis ír, mert a m űvé-
szet elemi közlésformája vált megmaradása nélkü-
lözhetetlen feltételévé: „ahol nyelv van, és emberek 
vannak, ott nemcsak a világ szorításán való felüle-
melkedés vagy felülemeltség van adva, hanem ez a 
környező  világgal szembeni szabadság egyúttal sza-
badság a nevekkel szemben is, melyeket a dolgoknak 
adunk" (Gadamer). 
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Az idézettség elméletével foglalkozó szakirodalom )  
a szintaxis alapján kétféle idézéses szöveget külön-
böztet meg: 

zárt, szerves kompozíciót és 
nyitott, montázsszerű  konstrukciót. 

Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából (1979) 
című  kisregénye a nyitott, montázsjelleg ű  konstruá-
láslehetőségei felé vonzódik. Eközben nem számolja 
fel a szerves köt ődések szálait sem a szerkezet, sem 
a szemantika s`kján. A két szólam, melyek egymást 
váltogató fonadékából szöv ődik a regény, érintkezési 
pontokat mutat az ún. kategoriális szemantikai négy-
szög2  minden pontján: a szemantika, a szintaxis, a 
pragmatika és a globális kultúra szempontjából is. 
A mű  aláássa, de nem deszemiotizálja, nem tünteti 
el nyomtalanul a realista világkép pilléreit: az id őbe-
li-térbeli körülhatároltságot, az ok-okozati kötöttsé-
get és egyéb antológiai modalitásokat 3  A kisregény 
az idézettség szempontjából szematikai relációkon is 
köztes helyet foglal el: a m ű  „valóságidézeteibe" 
(transzteхtualitás) ágyazódnak a szövegidézetek (in-
tertextualitás) módozatai. 

Mielő tt kialakulna a szövegszervez ődés kétságúsága, 
egy tömény bevezet ő  tart szemlét a lehet őségek föl-
ött. Az anyagkezelés minden sajátosságát reprezen-
táló bevezet ő  addig tart, amíg a prózaíró-h ő s meg 
nem leli az éppen íródó m űhöz a témát. A témavá-
lasztás aktusa mint alaphelyzet beépül az öntükröz ő  
szövegbe. A regény els ő  mondata is önmagára iгб -
nyulóüzenetet hordoz: „Íme a rettenetes üres, fehér 
papír, amire írnom kell, gondolta." 
Az általunk bevezet őnek nevezett néhány oldalon 
felvonulnak azok az idézettípusok, amelyek a továb-
biakban is uralják a szöveget. Nem a klasszikus idé-
zetfajtákból (allúzió, paródia, reminiszcencia, idézet, 
fordítás, plágium) építkezik a szerz ő , hanem olyan 
szavakat, mondatokat, részleteket montázsol össze, 
amelyek valóságosan vagy képzeletben valahol már 
elhangzottak, leíródtak. 
Az író-hős idézi: 

önnön belső  monológját (d őlt betűs, idézőjeles 
mondatok). 
Pl.: „Három év munka," 

saját régebbi feljegyzéseit, amelyeket most készül 
eldobni. 
Pl.: „Hét üveg Steffl sört és két liter könnyű  fehér 
bort hoztam haza..." 

Shakespeare-t angolul 
egy szakorvos előadását az alkohol hatásáról. 

Megállapítható, hogy ezek a „hangok" különnem ű -
ek, de egy tudaton keresztül szű rődnek át, s ilyen-
formán van közöttük kohézió. Felt űnő  az önidézet 
dominanciája, az önidézet nemeinek gyarapítása, je-
löltségének fokozása. A homogén szövegképzéssel 
szembeszállva jönnek létre az ön-reprodukáló, ön-
sokszorosító eljárások, amelyek különböz őségettün-
tetnek fel ott is, ahol az lényegében nem létezik. Ezt 
figyelhetjük meg a bels ő  monológ háromféle mádon 
történő  lejegyzésekor; idézzük: 
1. Íme, a rettenetes üres, fehér papír, amire írnom 
kell, gondolta. 

2. „Á. ma reggel elfelejtette bevetetni vele az Anicolt Fs 
tegnap is." 
3.Ovatosan latolgatta a gondolatot: „Csak egyetlen 
üveg bort..." 
A 2. példa tünetszerűen jelzi, hogy a hős a narrátor 
tisztes távolságból szemléli önmagát (egyes szám 3. 
személy), a láttatás küls ődlegességre törekszik a ben-
ső  hang ellenére. Az önvizsgáló pozíció egyhelyütt 
meg is foglalmazódik a regényben: „Igen, mert pil-
lanatnyilag elfeledkezett arról, hogy életében eddig 
mindig képes  volt  három lépés távolságot tartva ön-
magára kacsintani..." 
Az idézetjelleg ű  betéteket magába fogadó narráció 
fordulóponthoz érkezik, amikor a h ős, aki egyben az 
író is, kijelöli elbeszélésnek tárgyát: „Most már szik-
vízzel kevert bor mellett folytatta feljegyezéseit. Ta-
lán futja bel őle egy elbeszélésre, gondolta. Igen, ta-
lán Rákoscsaba, a tél a f ű tetlen konyhában, aztán a 
Geodéziai Intézet és Krisztina." A bevezet ő  folyta-
tólagosan tér át arra a bizonyos elbeszélésre, amely 
most íródik. Ezután két narrációs szálon futnak az 
események, melyek elkünönülését a tér, az id ő  és a 
cselekmény vonatkozásai biztosítják. Egyrészt a 
Krisztináról szóló elbeszélést követjük, másrészt az 
íróasztalánál a szóbanforgó elbeszélést író férfi pil-
lanatnyi létezésének szférájába kerülünk. A két szó-
lamot többszörös sorkihagyás is jelöli. A tényleges 
szerző  váltakozva száll le az id ő  két zónájára: 

SZERZŐ  
I. szólam / \ 
PRÓZÁT IRÓ HŐ S 

II. szólam 
KRISZTINA 

A szövegképzésben illogikus, hogy mindkét szint egy 
forrásból indul ki, holott a II. szólamnak az I. szá-
lamhoz kellene kötődnie, hisz az ott ábrázolt férfi a 
Krisztinával kapcsolatos elbeszélés szerz ője. Az I. 
szólamnak „tudnia" kellene a II.-ról, de a bevezet ő  
után az ilyen önreflexió elapad. Az összekuszált szö-
vegszervezés gyakori írói eljárás, mert a ködösített 
viszonyok latens lehet őségeket rejtenek magukban. 

A Hajnóczy Péter által felállított prózaképlet egyik 
latens lehet ő sége, hogy a kialakított két szálam pár-
huzamosan folyjon egymás mellett, mégis rejtélyes 
összefüggések hálóját alakítsa ki. Ezt a hálót A halál 
kilovagolt Perzsiából cím ű  kisregény meg is szövi. 
Eszközei: az egyformaság, a hasonlóság, a párhuza-
mosság, a hasonmás-technika. A szerz ő  mindkét szó-
lamban egyformán jár el az idézettípusok kiválasz-
tása, összemontázsolása terén. Ez globálisan 
homogenizálja az egész kisregényt, amely mikroszö-
vetében, mint megállapítottuk, a heterogenitásra tö-
rekszik. Alapvető  megfelelések a két szólam között 
a fiú-férfi, Á. — Krisztina, bor — sör motívumai. Mind-
két történetszál motivációja az alkohol körül folyó 
harc: Krisztina választás elé állítja a fiút (II. szólam), 
a férfi már saját maga igyekszik szabadulni az immár 
„életet fenntartó szeszt ől" (I. szólam). 
A Krisztinával kapcsolatos id őzónában játszódik a 
dinamikusabb cselekmény, az íróasztalánál jegyzete- 
lő  férfi pozíciója passzívabb, de az apró történéseken 
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túl ez a szólam is kiegészül, felduzzad víziók, rém-
képek, ikertörténetek által. A láncba rendez ődő  kö-
zös motívumok kapcsán megállapítható, hogy a szö-
vegképzés egyik központi kategóriája a kép. A férfi 
és a fiú is képekben gondolkozik, képekben raktá-
rozta el élményeit, képszer űen látja jövőjét, fényké-
pezi a folyó történéseket. A képszer ű  láttatás kiemelt 
szerepénél fogva idézésként funkcionál, s a szerkezet 
montázzsá fejlesztését segíti el ő . 

Az első  szövegegységb ől idézzük: 
»A porladási idб  25 év « 
Tolakodóan villant elé a kép: az I..: i temet ő  ravata-
lozójának falára erősített zománctáblán olvasható fe-
kete betűs figyelmeztet ő  felirat... Pap bukkant el ő  
hirtelen , megállt a ravatalozó ajtajánál , és gyors, mo-
noton hangon darálni kezdte: »Testvéreim-akik-
együtt-vagyunk-ebben-a-nehéz-percben...«" Há-
romféle idézetet kűlблböztethetűnk meg ebben a 
részletben: idézet maga a felidézett jelenet, mert a 
valóság egy külön darabját emeli be a kontextusba; 
idézi a szöveg a zománctábla feliratát , grafikailag is 
kíћangsúlyozva; idézi a pap szónoklatát, szintén sa-
játos jelölésmóddal. 
Gócpontot képez minden szólamegység vége és az 
őt felvátló másik történetszál aktuális részletének 
eleje, mert itt ütköznek, súrlódnak, kapcsolódnak a 
szólamok. A szándékos fé Ігevezetés, a bizonytalan-
ságkeltésírói fogása érvényesül, amikor az egyik szó-
lamegység azzal fejeződik be, hogy a fiú elmegy sört 
inni, a másik viszont (a többszörös sorközkihagyás 
után) így kezdődik: „Már háromnegyedig kiitta a 
bort az üvegből." Csak a rákövetkez ő  mondatból de-
rül ki, hogy immár nem a fiúról van szó, hanem az 
írással próbálkozó férfir ől. Ebben az egységben vers-
idézetet találunk egy táncdalszövegb ő l, a halálkép-
zetek motívuma pedig a koponyájába szöget kalapá-
ló öngytlkos kőmüvessel folytatódik. Az újabb 
szólamegység -határokat ismételten az ívás mozzana-
ta köti össze. Idézetek: táncdalszöveg a rádióból, 
Krisztina két levele, Krisztina éneklése, kép- és szö-
vegidézetek egy füzetb ől. љКбvetkező  határvonalak 
érintkezését ismét az ivás (sör  11. fröccs) motívuma 
biztosítja. Idézetek sorjáznak továbbra is: egy orvos 
és páciense szavai, rémképek, egy férfi dala és újabb 
lidérces víziók. A szokásos kapcsolódás után követ-
kező  II. szólam túlnyomórészt párbeszédes ese-
ménybeszámoló. A férfi újabb szólamával immár az 
ablak motívumával kapcsolódik: 
„Tehát kinézett az ablakon; mit árthatnak nekem, 
gondolta, semmi közöm hozzájuk. 
A férfi ott ült az asztalnál, és kinézett a másik abla 
kin."  Ismét az idézetmontázsoló technika dominál. 
Rémképek aprólékos leírása, versenypuskákról szóló 
reklámajánlat beiktatása, a vécépapíron olvasható 
felirat, újabb rémlátomások, majd három fénykép 
keltette visszaemlékezés követezik. Ebb ől az emlék-
folyaпibúl bontakozik ki az az ikertörténet, amely is-
mét a zavarkeltés effektusát alkalmazza. Most már 
nemcsak az ivás és a dohanyzás szertartása képez 
párhuzamosságot a két szólat között, hanem az 
úszás, a napozás és az udvarlás motívuma is. A fény- 

képleírások vizualitása újabb deliriumos víziók lát-
ványába torkollik, s a fejezet vége a kétértelm ű  kap-
csolódástípust fejleszti tovább: 
„Megpróbálta leírni látomásait; a keze hideg volt, 
mint a jég. Majd kés őbb folytatom az írást, gondolta, 
mereven a pohárra nézett, amely az óra mellett állt, 
s rágyújtott egy cigarettára. 

A fiú kinézett a kórház ablakán... 
A síkváltás játéka által az utalás hamisnak min ősül, 
mert az „írás" nem a beígért látomásokkal folytatá-
dík, hanem a Krisztinával kapcsolatos kalanddal. Itt 
természetszerűleg erő södnek föl a cselekményszinti 
mozzanatok, de a szólamegység vége Kazinczy Fe-
renc Fogságom naplója cím ű  munkáját idézi, azt a 
részt, ahol Hajnóczy József szavai, s kivégzésének 
körülményei olvashatók. Az újabb fejezet ebbe a 
láncszembe kapaszkodik bele, s egy könyvb ől idézi 
a hóhérmunka szakszer ű  elvégzésének részleteit. A 
következő  szemantikai gócpont egy cip őkanál felira-
tának idézése, s a bel őle kibomló gondolatsort ismét 
a rémképek montázsa követi. Az utolsó szólamkap-
csolás szövődik a legáttetszőbb szálakból: 
„Most nem remegett a keze, bár verítékezni veríté-
kezett, s szíve aritmiásan ütött. Kezében tollal spi-
rálfüzete fölé hajolt. 

A fiú érezte: ami a Krisztinával való összesimulást 
illeti az ágyban, összesimulnak majd, s épp Krisztina 
kezdeményezésére." Az írás fölé hajoló mozdulat az 
egyik szólam végén, és a lánnyal való összesimulás a 
másik szólam elején —így egymás mellé csúsztatava 
— titkos összefüggésekre utal. Egyik is, másik is egy 
kényszerű, végzetes ölelkezést jelent, s ennek sejtel-
mes tudatában zárja a regényt egy lirai futam. 
A záradék visszalép a történet kialakulásának els ő  
pillanatába, a sorsszerű  kibontakozás még nyugvó, 
potenciális állapotába. Ezzel záródik a kör, a szóla-
mokpárhuzamosan kirajzolódó láncolata. Az ún. ka-
tegoriális szemantikai négyszög minden pontján ész-
lelt azonosságok, hasonlóságok ismétlődései zárt 
ritmust hoznak létre, melynek hullámai a törvény-
szerűségek kérlelhetetlenségét sugallják. A halál ki-
lovagolt Perzsiából cím ű  kisregénynek ilymódon si-
kerül magába zárnia a lét képlékeny, íllanékony 
képzetét. 

Csányi Erzsébet 

Jegyzetek: 
Dubravka O тaić  Tblić: Téorija citatnosti. GZH, Zagreb,1990. 
i. m 33.1. 
i. m. 
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S z e r d a h e 1 y i 	Z o 1 t á n : 

EGY ÉLŐ  IQJLTU$Z NYOMÁBAN: 
megjeдnéseN NaJnócry Péter írói uІОéletéhei* 

hatvanas évek végén íróvá érett (s ett ő l kezdve „fiatal"-nak nevezett) prózaíró generáció els ő  érzékeny 
vesztesége a fiatalon elhunyt Hajóczy Péter volt. Az író m űveit s személyét — a szokásos szakmai 
érdeklődésen túl — már életében mendemondák övezték, különös, markáns egyénisége (ún. „viselt 
dolgai") már akkor egyfajta legendává vált. Jellemz ő , hogy a politika is kísérletet tett arra, hogy ő t a 
munkásfró címkéjével ellássa és ennek megfelel ően ideológiai szempontból kisajátítsa (azaz saját 

kultuszának céljára használja fel). Ám az egykori május elsejére készül ő  népszerű  ifjúsági hetilap riporteré-
nek ilyen irányú törekvéseit az író biztos érzékkel visszautasította. (Különösen érdekes, hogy maga az említett 
riporter kés őbb — némiképp szégyenkezve — beszámol szándéka sike гületlenségéről: M. L., 1976.26. p. és 
Marafkó László, 1987.4. p.) Ugyanakkor e kultusznak — mind a pozitív, mind a negatív vonatkozásokat 
hangsúlyozó — felvetése már röviddel az író halála után megtörtént (1. Nácsa Klára, 1982.,1976-1985. p., 
ill. Szerdahelyi István, 1983.15. p.) 

A Hajnóczy Péter halála óta eltelt — immáron — tíz esztend ő  alatt az alakjához fűződő  legendák nem 
halványultak, s ő t a (rendszerváltásból is következ ő) politikai s esztétikai szemléletváltozás folyamatában 
mintha némiképp erősödni látszanának. 

AHajnóczy-kultusz megnyilvánulási formái az alábbi területeken ragadhatók meg leginkább: 
az író műveiben, 
az író viselkedésében, 
az írói alkotásokra reagáló kritikákban, 
a Hajnóczyra emlékez ő  kortársak szavaiban és m űveiben, 
az ún. mindennapi élet színterein. 

(Magától értet ődik, hogy az első  két esetben az írói önkultusz sajátos jeleit próbálom meg összegy űjteni.) 
1. Az írói öвkultusznak művekben megnyilvánuló jelei els ősorban e művek felvállalt alanyiságából következ-

nek. Hajnóczy maga mondja egy interjúban: „Természetesen az életet kell írni, éii is írom az enyémet." 
(Reményi József Tamás, 1979. 10. p.) Ez a hirdetett önéletírás-jelleg a novellákban, kisregényekben s drá-
mákban (hogy az írd meséit most e szempontból ne említsem) a saját, konkrétan megélt történések és 
gondolatok műbe emelését jelenti, i ll . ennek az életanyagnak a poétikai szintre helyezéssel egyidej űleg bizo-
nyos fokú mitikus (vagy: önigazoló) többletjelentéssel történ ő  megerősítését. A h ősöknek a megalkotójukhoz 
fűző  közelségére maguk a szövegek is minduntalan figyelmeztetnek, hiszen a h ős (a meséket kivéve) min-
denhol fiatal férfi, aki büszkén vállalja nem értelmiségi múltját, nem értelmiségi íróságát, a társadalommal, 
ii. annak igaztalanságaival való szembenállását, s eme rezisztenciának a végletekig, nemegyszer a devianciába 
vitt túlhajtását. Az alkoholizmus itt mint az adott viszonyok között egyedül lehetséges becsületes választásnak 
a példája jelenik meg, másfelől azonban A fűtő  vagy A véradó c. novellákban e szembenállás jobbító küzde-
lemmé, egyfajta megváltó szereppé való kiterjesztése is megfigyelhet ő . (A megváltó attitűd azonban termé-
szetesen fordul — ha a csoda, a mágikus látomások által oldva is — a társadalmi környezet idegensége, értet 
lensége okán sikertelenségbe, reményvesztésbe.) 

Ha az olvasó az els ő  két kötet írásainak eme — csupán vázlatosan sorolt — jellemz őinek s a fülszövegeknek 
az összehasonlításával még nem érzett volna rá eléggé az író és m űveinek tényszer űen is (!) szoros közelsé-
gére, akkor a harmadik kötetben maga Hajnóczy Péter figyelmezteti erre. A halál kilovagolt Perzsiából c. 
kisregényében ugyanis az adatok, a tények szintjén még nyilvánvalóbbá válik a f őhős s a könyv írójának 
hasonlósága. Ennek leginkább szembetűnő  jele, hogy az eddigi hősök — például Máгai vagy M — nevét itt már 
az íróra egyenesen utaló „H. P." szignó foglalja el. Mélyebb, kompozíciós vonatkozásokat hordoz azonban a 
mű  megírásával kapcsolatos gondolatok és gondok szándékos fedetlenül hagyása, de ama családi alapnak az 
apja felmenőinát történő  említése is, melyet mindketten példának éreznek: „Az öreg citoven segítségét érezte 
— ha nemis gondolt mindig erre a segítségre, de nem is volt rá szükség; miként a ház betonból készült alapjaira 
nem gondol az ember fű tött szobában; de ezek az alapok tüzetes és gondos munkával készíttettek, amelyek 
nemcsak ő t, de a gyermekeit és azok gyermekeit is kiszolgálni képesek, mert ez a történelmi id ő t átívelő  alap, 
amely a magyar jakobinusok szabadságeszményeit és példának okáért Hajnóczy József morális tartását adják 
örökül az utódoknak... " (Hajnóczy Péter, 1979. 113. p.) Ebben a kisregényben tehát az író-h ős a maga 
önmegvalósító küzdelmét egy sajátos történelmi kultuszsorba emeli be. Az 1789-es francia forradalom alap- 

* lik a dolgozat előadás formájában elhangzott a budapesti Реtёй  Irodalmi Múzeumban „'Vényekés ereklyék.." 
címmel az 1990. nov 5-én és áán rendezett konferencián. 

A MEZITLABAS 
APOSTOL 
HAJNÓCZY PÉTER ÍRÓ ÉLEТEÉS 
HALÁLA 

MARKOVr1S FERENC 
DOKUMENTUMMŰSORA 

Elhangzott 1989. XII 12-én az 
EZREDFORDULÓ cúnil so гo~atban 

Készáll Hajnóczy Péter mtiveinek 
гészletey az íгбval készült interjók, 
1964-es bírбsági peгének aktái, 
Markovits Ferenc által készített 
interjdk, Kazinczy Ferenc Fogságom 
oaplбja, tovđbbá a Magyar Rádid 
archív anyagainak felhaszn đ lásával 

Szereplők 
Hajnóczy Péter — Szakácsi Sándor 
Narrátor — Helyei László 
Tanár + Beteg— Pusztai Péter 
Rendóг  —Balázsi Gyula 
Úgyész— Rajhon Adám 
Kapitány — Dózsa László 

Módos Péter (hang) — Blaskó Péter 
Orvos —Téri Sándor 

Riportalanyok Módos Péter írб , 
Lázđг  Istvđn szerkesztő, 
Krassd Győгgy, Magyar Oktбbeг  Pđгt 
vezetője, 
Aleхa Kđгoly szerkesztб , 
Reményi-Jdzsef Ћmás lyd 
Engel Anna 

Hajnóczy Péter. Foglalkozásomra 
nézve íгб [éle volnék, s ez a hivatás —
legalábbis eddig nekem — nem sokat 
hozott a konyhára. És ha kétszer 
annyit hozna, amennyit nem hoz, 
ugyanott lennék. Iszom, kártyázom, és 
nem vetem meg a hölgyek társaság đ t, 
ámbár oбs vagyok. 

Bemondó: Hajnóczy Péter 1942 
augusztus lt}én született a 
Szabolrs—Ѕzatmár megyei Poresalmán, 
Horváth Béla néven. Születése után 
rövidesen nevelőotthonba adták, majd 
a Hajnóczy család fogadta őrökbe. 
Édesanyjđt csak harmincegy éves 
korában ismerte meg. Igazi szüleinek 
a Hajnóczy házaspárt tartotta. 

Az írd pályája a hetvenes évek 
közepén kezd ődött. Ekkor adták ki 
„A fdtd" dm6 novellđs kő telét, majd 
nemsokára megjelent az „M." 
Legismertebb kisregénye: „A hal đ l 
kilovagolt Perzsiából", amely 1979-ben 
jelent meg . Ezt kőverte djabb 
áásainak gydjteménye, a „Jézus 
menyasszonya". 

A Fű st Mán dijas írб , a Magyar цΡбk 
Szövetségének tagja, 39 éves korában, 
1981. augusztus 7-én váratlanul 
elhunyt. 

A kritika nemzedéke egyik 
leglehetségesebb képvisel őjeként 
tartotta számon. 

Hajnóczy Péter: Édesapám nehezen 
küzdötte fel mag đ t a régi rendszerben. 
Az első  világháborúban századosként 
harcolt, ezüst vitézségi éremmel 
tű ntették ki A hábord után szépen 
felfelé ívelt a pályája. Jogi doktor đ tust 
szerzett majd országgydlési 
képviselőnek is megválasztották, s a 
felsбház tagja lett. Mivel a történelmi 
Hajnóczy nevel viselő  család a miénk, 
édesapám természetesen tagja volt a 
Mágnás Kaszinónak is. 

Amikor 1944-ben a nyilasok átvették 
az ország kormányzás đt, édesapám 
minden tisztségér ő l lemondott. 1945 
után sokmmdenbe belefogott. 
Nehezen éltűnk Apámat, az „Öreget" 
csaknem mindenki becsapta, akivel 
üzleti kapcsolatba került. Mikor m đr 
nem bírta tovább, az ez űstnemilt adta 
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el, a perzsasz őnyegeket, anyám arany 
karpereceit, a b г iІІіánsokat, és az öreg, 
svájci arany PATEK kar бгб t. 

Hajnóczy Péter: Nagyon rossz tanul б  
voltam. Az elsб  osztályban még 
Кб telezб  volt a hittan, m đsodiktб l 
pedig már jOtt a R đkosi-idб szak. 
Ebbб l eleinte nem sokat értettem. Az 
érettségit esti tagozaton tettem le, 
elégséges eredménnyeL Viszont a 
gimnáziumi évek alatt verseoyszerOen 
úsztam. Az Óbudai Haj бgyá г  
úszdegyesületdnek én voltam a 
"sztárja" 50 és 100 méteres mellen. 
Az országos bajnokságokon is tisztes 
helyezéseket értem el. 

Aztán jOtt 1956, s a versenyzés 
abbamaradt. Egyesülelemb б l sokan 
disszidáltak, vagy otthagyták a 
csapatot. Nagyon szerettem azt a kis 
kOzősséget, és barátaim nélkül nem 
volt kedvem tovább folytatni a 
versenyzést. 

Hajnóczy Péter. „Az ígéretes j бvбvel 
kecsegtetđ  pálya" tehát 16 éves 
koromban megszakadt. Lóverseny 
kOvetkezett, ivászatok, s végül MARI, 
a „konzumnd", aki hét éwel id đsebb 
volt nđ lam, s aki miatt elkölt őztem a 
szlltdi házbбL.. Rđad đsul ekkor 
maradtam ki a nappali gimnáziumból 
Is. 

S miiidenzt betet бzve: Mari nemcsak 
a szeretбm, hanem a feleségem is lett. 
Іёгmészetesen Marinak megmaradtak 
a barđ tat, akikkel többnyire pénzért 
feküdt le, magyarán mondva kurva 
volt, igaz, első  osztályú kurva, s úgy 
tetszette maga mбdјбn szerelmes 
belém. 

Bemondó: MÓDos PÉTER írta 
$lyatđ rsđ rб l,19в1-ben. 

Módos Péter.1%1-ben még nem 
voltunk húsz évesek, amikor Hajnóczy 
Péterrel éjszakai rakodók lettünk a 
Fővđrosi Asvđny és Szikvíz 
Vállalatnál. Talán Oten lehettünk 
„büntetlen" el őéletllek, egyetemisták, 
vagy oda felvételüket várók 
„Úriemberek". Egyszer K бbányđn, a 
Halom utcában valami baleseti 
jegyzбkőnyv felvételekor Hajnóczy 
гбszб lt a betlikkel küszk ődб  
térmesterre, hogy az á nevét czy-nal 
iák. 

—„Nem mindegy, hogy újék?” —
kérdeztem. „Ezzel is csak az id бt 
húzzuk." 

— „Nem mindegy. Egyáltalđn nem 
mindegy!" — felelte 6. Kiderült, büszke 
a családra, melynek nevét viseli Úgy 
érezte, ez a név kOtelezi Mindez 
akkoriban került szбba, amikor már 
nyilvánvaló volt, hogy abban az Évben 
nem juthat egyetemre. Pszichol бgus 
szeretett volna lenni. 

A pár h бnapi  kin  Ібdбѕban 
feldrlddtdnk fizikailag, idegileg. Sok 
volt az éjszakázás, a cipekedés, az 
ivás. Mert ittunk. Mindenki ivott. 
Nem tudom, lehet-e másképp este 
hattól reggel hatig ötven kd бs ládákat 
cipelni, ládákat, melyeknek tépett a 
vasalása, s olykor maguktбt 
üvegszilánkokkal robbantak az ember 
arcába. Kimondom: nincs az az e гбs 
ember, aki hajnalra, az ő rszázadik 
lбdđnál nem tántorog, s nem issza 
meg a fölajánlott italt... 

Ősszel a büntetlen eldéletd brigád 
elvonult az egyetemre. Hajn б~zy Péter 
Ott  maradt. A kővetkezi5 nyáron már 
nem jött közénk. Rakodб  volt, igazi 
kocsikfséгв ... 

Hajnóczy Péter. Szénlehordó 
pályafutásomnak egy csaknem 
bő rtбnoel járб  feketefuvar vetett 
véget. Ötszáz forinttal vesztegettük 

eszméiben, ii. ősének eme eszmevilág védehnében elszenvedett mártíriumában találja meg azt az er ő t, mely 
magányos vállalásában segítheti. 

Mindemellett megemlítend ő  az is, hogy már a megel ő ző  kötet címadó novellájában, az M-ben fontos jelét 
látni az írói kutluszképzés másik területének, a m űvészelődökre val б  hivatkozásnak — mely ezúttal a h ő st 
felvállalt példaképével, a Vulkán alatt írójával, Malcolm Lowryval történ ő  azonosulásig is elviszi. A Perzsiában 
Hajnóczy aztán kib ővíti a hőse alkoholizmusának s m űvészi képességének összefüggéseire figyelmez ő  öniga 
zoló névsort azáltal, hogy Malcolm Low ry  mellett a magyar s a világirodalom egy sor alkotóját megidézi 
Adytól Chohioky Lászlón át Poe-ig, Ken Kesey-ig s a perzsa Szedek Hedajátig (hogy csak néhányra hivat-
kozzam). Tehát a m űvek nagyobb részében megjelen ő  alanyiság s a választott el ődök tiszteletének egymást 
is erősítő  kultuszképző  hatása együtt jelentkezik az írásokban. 

Az író műveiben tetten érhet ő  — s az önkultusz irányába is ható — kultuszképz ődés másik oldala magához 
az alkotói módszerhez köthet ő . A Hajnбczy-írások egy része ugyanis önmagában vett kultikus m űként is 
felfogható. Ide sorolható a francia nouveau romanos technikát idéz ő  (nálunk „automatikus novellák"-nak 
nevezett) írások mindegyike a bennük megvalósul б  sajátos, a körforgás-elmélethez köthet ő  időrendje, kul-
tikus beállitottságra utaló ismétléstechnikája s a tapasztalati világ feletti egyetemes rendet —netán rendet-
lenséget —sugalló szellemisége miatt. (Ennek leginkább ismert példája A szertartás, ám, f őként az író els ő  
karszakában, számos egyéb hasonlóm ű  is található: Pókfonál, A szekér, A kavics, Kering ő  stb.) Megemlíthetők 
még a mágikus realizmus stílusirányához közelít ő  novellákban (A fűtő, A véradó) fontos szerepet vívó kultikus 
elemek, a mágia irányában elmozdulб  sajátos ábrázolásbetétek is. Mindkét novellában a h ő sök csak a tapasz-
talati világon túlnöv ő  mágikus színtéren nyerhetnek önigazolást (igaz, az els ő  mű  esetében a mitikus küzde-
lem elhivatottja, Kolhász Mihály, még Kleist hasonnev ű  alakja által is meger ő sítést kap). Emellett a Perzsiá-
ban maga az írás is mint a lét idegenségét meghaladó kultikus cselekvéssor értelmez ődik, az iszákosság pedig 
a Jézus menyasszonyában azáltal jut sajátos szerepb ővüléshez, hogy „szertartás, szótlan, magányos ima" kön-
tösét ölti magára. (Hajnóczy Péter,1981.135. p.) A Dinamit c. drámában ugyanakkor az alkotás mint az élet 
kultusza, a Teremt ő  utánzása jelenik meg: „Valami él ő t akarunk alkotni, valami mozgót és elevent, tisztelt 
hölgyeim és urraim, igen él ő  és változó dolgot létrehozni, teszem azt: egy él ő  reteklevelet". (Hajn бczy Péter, 
1982.693. p.) Mindezek mellett még a m űveket jellemző  problémaérzékenység is bírt bizonyos kultuszképz ő  
hatással, hiszen az a társadalmi beilleszkedéssel kapcsolatos averzió, mely e bátor szembenállást a (történelmi 
ferdítésekb ől eredő ) közállapotok tisztességtelenségével indokolta, a kor létez ő  válságára mutatott rá. 
Ugyancsak növelte a m űvek s írójuk körülötti kultuszt az a következetesség, ahogy az írásokban a fenti 
problémakör megjelenik, s az a gondolati és m űvészi árnyaltság is, mely a poétikai megformálást jellemzi. 

2. Az író viselkedése, amennyire ezt a kortárak emlékei alapján rekonstruálni lehet, szintén bírt bizonyos 
kultuszképződést indukáló hatással. Ezek közül a legjellemz őbbek: 

Az első , a hazai (s világiгodahni) önelveszejt ő  mítoszok örökségének napi vállalása, mely, úgy tűnik, az 
egyik példakép, Ady alakjában s az oly érzékletesen taglalt mű , A magyar Pimodán érvrendszerében találta 
meg hivatkozási alapját. S aminek történetszociológiai, lélektani hátterében — ha elvonatkoztatunk az aktu-
álpolitikai összetev ő től — mindenképpen az a (legalábbis Mohács óta) jellemz őnek tartható nemzeti karak-
terjegyáll, mely a haza s a nemzeti identitás fenyegetettségének magánéletbeli megfelel őjeként megszokott-
nak, természetesnek, s ő t példának tartja az önpusztítást (a deviancia valamilyen formáját vagy az öngyilkos-
ságot). 

A kultikus szerepjátékokhoz sorolható még a nevéb ő l következő  visszaszármaztatás a Martinovics-szer-
vezkedés vértanújára, Hajnóczy Józsefre s ennek a m űnek kapcsán már emutett éher ő sítő  vonatkozásrend-
szere. A Hajnóczy Józsefre visszautaló névhez és eszmekultuszhoz való ragaszkodás meghökkent ő  ]ehet, ha 
meggondoljuk, hogy az író tudta: ő  örökbe fogadott gyermek, s nevel őapjának neve is csupán magyarosított 
német név — azaz származásilag közvetlenül igazolható köze a történelmi példaképhez nem lehet. (A név-
kultusz —Hajnóczy özvegyének, Végh Ágnesnek és másoknak elmondása alapján — annyiban köt ődik csupán 
a jakobinus őshöz, amennyiben nevelőapja az egykori magyarosítás során — anyai ágon — egy valóban létez ő  
Hajnóczy-szálat tudott bizonyítani). A fentiek fényében további tényfeltáró munkát igényel még annak el-
döntése is, hogy az írб t mily szándék vezérelte keresztnevénél a Péter el őnyben részesítésében — a személyi 
igazolványában szintén szerepl ő  Bélával szemben. Csak ízlésbeli különbségek vagy egyéb, mélyebb indokok 
(például nevelőapja — név szerint dr. Hajnózcy Béla —személyét ől valб  függetlenülés) állnak e lépése mögött 
is? 

Hajnóczy Péter másik — az önkultusz irányában ható — viselkedésbeli megnyilvánulása az író-zseni, a nagy 
író allűrjeit felhasználó modorában ragadható meg. Ő ugyanis — tudatosan játszva rá mind a személyében 
megtestesülő  önelveszejtés nimbuszára, mind tehetségének a m űvészberkekben való általános elismertségére 
—szándékosan megkövetelt magának bizonyos túlzottnak t űnő  respektust (vagy legalábbis —különcségeinek 
tiszteletben tartását). — Legendák — tényszer űségükben igazolható legendák! —szólnak az író rendszeresen 
ismétlődő  felbukkanásának rituáléjáról bizonyos szerkeszt őségekben, ismét mások azokról az —átlagos kö-
rülmények között legalábbis udvariatlanságszámba men ő  —kívánságairól, melyekkel nemegyszer id ő sebb és 
nevesebb pályatársait is megközelitette. Azokat a m űvész- kollégákat, akiknek munkásságával kapcsolatban 
já szó ritkán hagyta el a száját (ugyanakkor a maga számára természetesen elvárta az elismerést). 
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meg az öreg fбtбrгaбгmestert, aki 
felfedezte, hogy egy egész tehe гautб  
kokszot loptunk eL Az volt az 
érzésem, nem is annyira a pénz miatt 
hagyott futni minket , hanem valami 
kimondatlanul deklerált 
szohdarilásbбL Az öreg гeodбr 
pontosan tudta: a "fejesek" 
összehasonlíthatatlanultöbbetlopnak 
Is  hardcsolnak mindig, tőrvényesen és 
bűntetlen ű k hiszen a szénleho гdбk 
fizetése ágy lett megállapítva, hogy a 
felsбbbség eleve beszámította a lop đst, 
csalást ilyen módon ismerve el ha 
nem is törvényesnek, de 
mindennapinak és természetesnek.. 

Hajnóczy Péter. Édesapđm 1962-ben 
halt meg szívinfarktusban. Amikor 
megtudtam a hírt, a "váratlan és 
szőrnyб  сsapásrbl", szomor бság tart 
rám egy elsüllyedt , kivđnatosnak t бnб  
életmód végleges elvesztése miatt, 
amibe talán nem lett volna utols б  
dolog belekбstoШΡ L.. 
Jб , és mi lett péld đul apám tiszti 
díszkardjđval? A díszkardot a 
beléedzett vércsatornával , amellyel 
apđm a Piavénát és Monte st. 
Gabrielnél rohamot vezényelt, a 
Bizomđnyi vásárolta meg, és én 
elittam az đ rát... 

Hajnóczy Péter. Írni is ekkortájt 
kezdtem. Dosztojevszkij volt a 
legfontosabb . Ennek megfelelden 
barđtkozlam. Legjobban volt 
középiskolai magyar tanárommal 
tudtam az irodalomról beszélgetnL.. 

Bemondó A "Hány óra?" alapja 
megtörtént eset Részlet a nove űábбk 

Narrátor: A tanár és a 06 ott últek 
egy kopottas, barna, támlás padon a 
kapitányság egyik irodája eldtt, a 
kihallgatásukatvárták. A folyosбra 
nyűб  ajtót hátrafont kézzel drizte egy 
rendár. 
A fl6 most a tanárra nézett, 
mindenképpen sz űkségét érezte, hogy 
valakit egyilttIrzIsIrdl biztosítson, 
hogy egyedülés kizárólag 6 az oka, 
hogy ebbe a mindannyiuk sz đmára 
kínos és feszélyezб  helyzetbe 
sodгбdtak. 

Hajnóczy Pétet (helsd ) Először, elsó 
alkalommal ke гű ltem ilyen helyzetbe 
Is  ilyen helyre . Nagyon természetes, 
hogy zavart és tanácstalan vagyok. 
Egyszerslen elmondok mindent, бgy, 
ahogy az valóban tómént. Mivel igazat 
mondok, az ügy lezárul... 

Tanár: (suttogva) Az Ezústszívr б l 
hallgass! 

Rendőr: Kuss! 

Narrátor A  06 összerezzent, 
meghökkent mozdulattal fordult a 
tanár felé, aki vörös képpel és vörös 
fű tekkel ült a helyén. 

Rendőr: Nem bírja el a segge a testit!? 

Narrátor. Ez neki szólt . A fiának nem 
tđmadhattak kétségei Jövőbeni 
viselkedésére vonatkozó oktatást vélt 
kiolvasni a rendár szavaib đ l 

Hajnóczy Péter: (belső) Meddig 
várakoztatnak minket? Mi az, amit 
tudnak ? Mire vonatkozik az 
"Ezűstszívról hallgass'? Miért 
vagyunk itt? 

Narrátoa Кб lőn hallgatták ki éket, 
maga a гendб rkapitđny és egy 
hadnagy. 
Kapitány (ordít) Tisztában vannak 
azzal hogy mit miIveltek?! Legalább 
kijózanodtak annyira, hogy fel tudják 
fogni? 

Hajnóczy Péter. Igen. A magam 
részérő l megbántam a tб rténtekel. 
Vállalom a következményeket! 

A sok közül utolsóként kiemelt viselkedési jellemz ő  ahhoz az író által többször is kifejtett különbségtétel 
hez kapcsolódik, ahogyan a köszönést ől a legkülönbözőbb gesztusokig oly feltűnően másként bánt a kétféle 
nem képviselővel: a hölgyekben általában máig a szeretni, félteni való férfi képzetét hagyva, míg az urakban 
gyakorta ennek az ellenkez őjét. 

Megállapítható tehát, hogy mindezen látszólag lényegtelen viselkedésbeli jellemz ők - a kinyilvánított szán 
dékosság, a rendszerjelleg, az ismétlődés s a művekből kiolvasható hasonló törekvések okán - mindenképpen 
bírnak egyfajta kultuszképz ődést indukáló hatással. (Mindezek - küls ő  -alátámasztására 1. Kálmán C. 
György tanulmányát, (1989.52. p.) amely hangsúlyozza a személykép s a szerz ői mitológia [image] jelent ő-
ségét századunk művészetében, majd hazai példaként megemlíti: „A »megcsinált figurák« között van olyan, 
aki a fiktív költői énhez közelit (Füst Milán kora fiatalságától aggastyán volt); más személyképek hitelesítik, 
támogatják, érdekessé teszik a szöveget [gondoljunk Berda Józsefre, Hajnózcy Péterre]. [...] Ez felszívódik 
a kritikába, amely maga is a személykép közvetít őjévé és újratermel őjévé váцk, gyakran módosít is rajta.") 

3. A Hajnóczy-írásokra reagáló kritikák többségükben úgy t űnik, szintén nem tudták kivonni magukat az 
imigyen némiképp már projektált kultuszképzés folyamatából. (Általában kultikusnak tartom azt a kritikát, 
mely feladatán - a műelemzésen, értékelésen, az irodalomtörténeti folyamatba való ágyazáson stb. -kívül 
olyan érzelmi s evokatív vonatkozásokat tartalmaz, melyek sem a m űből magából nem következnének fel-
tétlenül, sem a vizsgálatához felhasznált irodalomelméleti vagy történeti ismeretanyagból nem fölépíthet őek. 
Valahonnan hallott, hallani vélt - ellen őrizetlen s gyakran ellen őrizhetetlen - háttérinfo гmációk „zaj" beszü-
remkedését kísérlem meg hát röviden illusztrálni e helyütt.) 

AHajnóczy-irodalomban ennek a „zaj"-nak különböző  fokozataival, különféle megnyilvánulási formával 
találkozhat az olvasó. 

A legenyhébb - ám tulajdonképpen az összes további torzításokat magában hordozó - „félrehallás" m űnek 
és írónak a szükségesnél s elfogadhatónál nagyobb mérv ű  azonosításában rejlik (mely akkor is hibának 
minősül, ha ebben az esetben egy kifejezetten alanyi m űvészetrő l van szó). A kritikus itt még látszólag 
tár íla os csu an" összemos különböz ő  dolgokat ,  s némi zavar támad kom etenciá ának kijelölésében is: gY g>» 	P ~ 	 g 	 ~ 	 P 	j 	J 

„A halálfélelem diktálja Hajnóczynak ezeket az írásokat. S akiben ilyen er ő s a halálfélelem, annak többé 
nincs más gondja, csak énje, az, hogy ez az én megsemmisül. Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés! S ezek 
az elbeszélések már csak a léttel, a lét végs ő  kérdésével (kérdéseivel) tudnak találkozni. Elbeszélésnek álcá-
zott inai alkotások." (Bata Imre, 1981.7. p.) 

„Innen tehát a szenvedés; a századosé is, Hajnóczy is, a készenlét reménytelenségéb ől." 
„ végletes értelmet kap az iszákosság is: a Pensiában küzdött vele, itt felmagasztosítja: (...) az egyetlen, 
amelynek a segítségével Hajnóczy elviselheti az életét és a látomásait." (Nácsa K1á гa,1982.,1983., ii.1984. 
P) 

A Perzsiában a Krisztina által képviselt életforma „olyan világ, amely méltó alternatívája lehet az író sza-
bálytalan, kiszámíthatatlan, felü цΡől alá, alu цΡól felfelé, egyszerre fent és lent életformájának, amely ugyan 
szerény műveltségű  és -Hajnóczy eddigi munkáit tekintve - szerény kultúrájú és szellemiség ű  életforma, de: 
független, szabad Legalábbis szabadnak megélt élet. És ezzel az érzéssel nem lehet vitába szállni még akkor 
sem, ha ennek a »szabadságnak« börtön az ára, az alkoholfügg ő ség börtöne, és Krisztina életformáján kívül 
még sok, a hős számára is vonzó életforma-lehet őség ismeretes." (Dr. Gereviclr József, 1981.187. p.) 
A következő  fokozatban - tulajdonképpen a m űelemzések talaján! - megjelennek az író személyét érint ő  
féltés hangjai is: 

„Szemlélete úi szín a fiatalabb prózaíróké között: csak azt remelhetjük: pályája a kés őbbiekben sem törik 
meg." (Dérczy Péter, 1977.118. p.) 

„Aggodalmát nem titkolhatja azonban az életm űvet méltató kritikus. Sikerül-e vajon megismételnie Haj-
nóczyPéternek a hősei sorsában megirt győzelmet? Következik-e folytatás?" (Balogh Tibor, 1979.26. p.) 

Mindezek után már nem meglepő , ha - szintén az írásokból kiindulva! -Hajnóczy Péternek címzett 
tanácsok is felbukkannak, s a biztatás jeleivel is találkozhatni: 

„E nagy tehetségű  prózaírónak az lenne az igazi jöv ője, ha démonait megszelídítve felfedezi végre a »má-
sok« világát is." (Ungvári Tamás, 1979.4. p.) 

„Hajnóczy 37 éves. Beszéljétek rá a szívszorongató hazugságra: át lehet jutni a halott városon úgy is, hagy 
nem ülünk a halállal egy lovon!" (Zalán Tibor, 1979.1079. p.) 

Hajnóczynál „az elbeszél ő  én beteggé rajzolódik. Bizonyos gyakorlati ismeretek birtokában azt veszi észre 
az olvasó, hogy időközben a mesélő  narkotizálódott. Igaz ugyan, hogy dadogás nélkül beszél, igaz ugyan, hogy 
a benne működő  indulatok még azonosíthatók, de az, amir ől szó van, az már a delírium-határon átment. Így 
a mesélőben bízó befogadói viszony átalakul: a meghitt reáhagyatkozásból - alkat szerint változóan - beavat-
kozni akaró viszony lesz. Nemegyszer éreztem úgy, hogy Hajnóczyt »le kellene állitani«, mert már nem Ó az 
Én, amely beszél belőle. (...) A befogadóban a beavatkozni, segíteni vagy legalább kizökkenteni vágyó indulat 
kerekedik felül". (Berkes Erzsébet, 1981.11. p.) 

Több, recenziószerű  írás valójában a Hajnóczy-kultuszt tárgyalja, annak pozitív vagy negatív értékelésével 
foglalkozik (v ő . Nácsa Klára írását [1982] és az itt megnyilvánuló kultusz pozitív irányultságát bíráló Szerda-
helyi István cikkét [1983]; ez utóbbi tulajdonképpen e kultuszt magát tartja negatívnak, mivel az író néz ő -
pontja utolsó kötetében „a cselekvés lehetetlenségének kínzó érzésével, a tökéletes magány és kifosztottság 
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Kapitány (ordít) Mennyi szeszesitalt 
fogyasztottak és hol? 

Hajnóczy Péter. (belsб) Volt-e 
melltartó a mwészn бn, vagy csak бgy 
melllartб  nélkül zongorázoU? 

Narrátor. A GU tбbbé-kevésbé 
világosan emlékezett , hogy távozásuk 
elб tt randevUt beszélt meg az 
Ezüstszív zongoristandjéveL 

Hajnóczy Péter. (belsd) Viselt-e 
melltaг ts5t a mбvésznб , vagy nem? 

Narrátor A fiб t kényszerképzethez 
hasonló érzés kerítette hatalmába; 
hogy tisztázza ezt a kérdést 
amennyiben ez nem sikerül, sem az 
ordítva, sem az atyailag kérlel 
tekintettel feltett kérdésekre nem lesz 
kielégítб  választ adsL.. Nyirkos, hideg 
vertfék ütött ki homlokán. A 
hadnagyra nézett, az bátorító 
mosollyal nézett vissza rá... 

Hajnóczy Péter : (belsd) Dehát mit 
akarnak hallani? 

Narrátor. Erre nem lehetett más 
válasz : az igazságot , és a fiá igyekezett 
megkapaszkodni ebben a szóban, 
hiszen semmi rossz nem érheti, amíg 
tiszta lelkiismerettel állithatja ónmaga 
elб tl, hogy az igazat, csakis az igazat 
mondja... 

Hajnóczy Péter : ( belsб) Unatkoznak 
biztos, azért tart ennyi ideig. 
Valбszínil, hogy a гendбг lisztviselбk 
IegуQrhessék a sivár és kisszerd esetek 
okozta mélységes kбzбnyt, és undort, 
azt játsszák, hogy nincs sivár és 
kisszeri eset , hanem csak nagy esetek 
vannak.. 

De: volt-e meПta гtó a mwészn бn, 
vagy nem? Ha még ezt se tudom 
megválaszolni, hogyan 
nyilatkozhatnék sUlyosabb ügyekben 
az igazság гб l? 

Narrátor. Határozat 

Kapitány (diktál) Hajnóczy Péter 
cselekménye izgatás megállapítására 
alkalmas. Mivel az állandб  
munkahellyel nem nendelkezI5 
gyaodsított szabadlábra helyezése 
esetén sгбkésétб t vagy elrejtбzésétб l 
alaposan tartani lehet, így az el đzetes 
letartóztatás elrendelésének indokai 
forognak fenn... 

Narrátor. Krass б  Gyбгgy, a Magyar 
Október Párt vezet бje, egykori 56-os 
elб itélt, Hajnóczy cellatársa: 
[— riport -1 
Krassó György : „1964 április 5-én, 
vagy 6-án ismertem meg Hajnóczy 
Pétert. A Markó utca 27-ben 
találkoztunk, amely épület a Fбvđrosi 
Bíróságé, de a k đzepén egy bбrtб n 
emelkedik, jóllehet ez kívülrб l nem 
látható. Itt vannak az „elбzetesek" 
térgyalásig fogvatartva . En akkor már 
benn voltam néhány hónapja abban a 
— ha jól emlékszerv — negyedik emeleti 
zárkában, amelybe Hajnóczy Pétert is 
behozták, kissé csapzottan. Volt 
benne valamelyes alázat az emberek 
iánt, annak ellenére, hogy nagyon 
arisztokratikus volt. Ő  akkor már irt, 
borzasztó szorgalmasan , voltaképpen 
ez volt az egyetlen dolog, amit teljes 
kitartással csinált. Nagyon sok vitám 
volt vele, és 6 mindig hangsUlyozta, 
hogy az ember az életben lehet 
akármilyen, lehet ebben , vagy abban 
immorális, esetleg szavahihetetlen, 
pontatlan, vagy megbízhatatlan, de 
egyvalamit, amit fontosnak tart , azt jól 
kell csinálni Ő  borzasztб  
gondossággal бjra és Ujra átita az 
elbeszéléseit , amelyeket aztán 
nemegyszer elégetett, s végül pedig 
volt egy olyan peгiбdusa — ha jól 
tudom , — amikor az бsszes addigi 
tгб sб t elégette." 

tudatával" azonosul). Mindezek után már az is természetesnek t űnik, hogy az egyik kritikai alkotás esetében 
a szerző  maga is konstatál egyféle kultikus m ű faji átalakulást; „a recenzió így — e kötet alapm űveinek jelen-
tőségét és jöv ő t feltételez ő  ígéreteit kiemleve — alakul valóban át veszteségtudattal telitett rekviemmé." 
(Balogh Ernő, 1982.84. p.) 

A kritikák ilyetén kultikus irányultságára természetesen már akkor is felfigyeltek. Sükösd Mihály (1981.4. 
p.) éppen az idézett Berkes Erzsébet-cikk (1981.11. p.) kapcsán fejti ki az olvasó s a kritikum m űvel kapcso-
latos kompetenciáját érint ő  gondolatait, míg Szerdahelyi István (1983. 11. p.) szintén kitér írásában a m ű  
olvasata és a kultusz üdvösnek tartott szétválasztására — Nácsa Klára írásával [1982] kapcsolatban. (Meg-
jegyzend ő , hogy Berkes Erzsébet válaszol is az ő t érintő  felvetésre;1981.4. p.) 

Az író az emlékező  kortársak szavaiban és m űveiben címet visel ő  témakör önmagában lév ő  kultikus jellege 
nem kíván külön érveket, hisz maga az emlékezés, azzal, hogy a végleg elt űntet kísérli meg — képzeletben —
újraéleszteni, már maga is kultikus cselekedet. Szokottan az emlékezés els ő  fázisa magához a halál utáni 
temetéshez köt ődik a halál tényét s a szertartás körülményeit hírszer ű en közlő  partecédula, magáninformá 
ciók, újságcikkek formájában. Ebben az esetben a napilapok halálhírei mellett emlitést érdemel még Mészöly 
MiklÓS és Reményi József Tamás temet ő i gyászbeszéde (Mészöly Miklós, Reményi József Tamás:1981, 90-91. 
p.), valamint Dobai Péter (Dobai Péter, 1981.29-30. p.) és Kulin Ferenc (Kulin Ferenc, 1981.6. p.) szubjektív 
hangú megemlékezése. Némiképp más tárgyiasulási, i ll . elvonatkoztatási szinten jelennek meg az eltávozott 
írót megszólitó irodalmi alkotások, az emlékének dedikált — s ezáltal mintegy jelent őségének adózó — szemé-
lyes tónusú, lírai alkotások. Ide tartozik Juhász Ferenc „mesé"-je (Juhász Ferenc, 1981.63. p.), Bence Lajos 
(Bence Lajos, 1990.30. p.) és Pet őcz András rövid verse (Pet ő cz András, 1986.10. p.). Petri György (Petri 
György, 1984. 18-19. p.) és Veress Miklós (Veress Miklós, 1983. 34. p.) hosszabb lélegzet ű  költeménnyel 
tisztelgett író barátja el ő tt. Ugyanebben aMozgó-számban található Nagy Gáspár lírai megemlékezése is 
(Nagy Gáspár, 1983. 35. p.). Tódor János az emlékversen kívül (Tódor János, 1981.1939-41. p.) még egy 
posztumusz interjúban is megidézi az elhunytat (Tódor János, 1990.31-32. p.). Felbukkan az író alakja (mint 
szobrász) Berkovits György egyik novellájában, s vélhet ő en szintén az ő  emléke ihlette Kokasi Béla író 
figuráját A barátom regényében (Berkovits György, 1984.  ill. 1990.)  Krasznahorkai László els ő  regényének, a 
Sátántangónak középponti h őse, az orvosíгб  szintén Hajnóczy Péter ösztönzésére született. Ugyancsak az író 
emlékének adózik Körme лdy Zsuzsanna novellájának mottója — s vélhet ő en maga az írás is — mely A véradó• 
ból idéz (Körmendy Zsuzsanna, 1989.135-142. p.) 
Hajnóczy Péter öröksége mint az „utódok" által továbbvitelre érdemes érték jelenik meg az „Új irodalom 
pódiuma" — sorozat egyik jelmodataként. A Szkárosi Endre szerkesztésében megjelen ő  Uj Hölgyfutár —
Revue bemutatkozása ugyanis a „Jézus menyasszan уб"-ból ismert idézethez kapcsolódik: „Tehát az, hogy 
leveszem róla a b őrt". (Szkárosi Endre, 1986.) 

Az író sajátos élményvilága és stílusa már életében paródia tárgyává érdemesült: Reményi József Tamás 
és Tarján Tamás két könyvébe is bevette ő t (Reményi József Tamás és Tarján Tamás, 1980.40. p., ill. ugyanők 
1981.113.116. p.). 

Több — az irodalomtól különböző  — művészeti terület képvisel ője is áldozik Hajnóczy Péter emlékének. 
Melis László: A szertartás — k memoriam H. P. címmel szerzett miiiimal art zenét az író novellájától megihletve 
(Magyar Rádió felvétele, 1981., rend. Gellért Péter), míg a Tatabányai B ányász Színpad A f űtőt vitte színre 
1981 ő szén (forgatókönyvíró és rendez ő : László Tibor). Ugyancsak az ő  alkotása az író halála után komponált 
„A szoba" is, mely Мб tis Lilla filmjének (1. kés őbb) a „kísér őzenéje" (Melis László, 1981. ill. 1989.: „A 
szertartás" lemezen való megjelenésének éve). A filmes m űfajban Markovits Ferenc A szertartás — változata 
emlithető , amely sajnos, máig befejezetlen (MTV KISZ Kísérleti Filmstúdiá,1984.; szerepl ő : Berek Kati), s 
ugyancsak tő le származik egy emlékez ő  rádiómű sor A mezítlábas apostol címmel (adás: 1989. XII.  12.  és XII. 
15.). Erre reagál — némileg kultikus szemlélettel — Marno János cikke, Hajnóczy hatását napjainkig kiter-
jesztve-hangsúlyozva: „Ma, amikor ripsz-ropsz valóra válni látszik az »egyetemes kultúra« eszméje, ami nem 
lehet egyéb, mint egy totális technikai-használati uniformizálódás, ma különösen profetikus jelentést kap a 
Hajnóczy-beszéd, -magatartás. Egyre beljebb a fasírtsötétben..." (Marno János, 1990.57. p.) 

„A halál kilovagolt Perzsiából" rádióváltozatát (Vallai Péterrel a f őszerepben) szintén Markovits Ferenc 
készítette el Varga Viktorral közösen (MR Kísérleti Stúdió, 1989.). Megemlítend ő  még Helle Mária fény-
képsorozata (Helle Mária, 1983. 39.41. p.) és Мб tis Lilla filmje is (Мб tis Lilla 1981-1985.); mindketten —  

еgym бsгб l nem tudva — az író tárgyainak, környezetének m űvészi megjelenítésével idézték meg az elhunyt 
emlékét. 

A másik, szintén az él ő  kultuszt igazoló eseményr ő l saját tapasztalatom alapján is beszámolhatok. Felkér ő  
levelemre, mellyel a Pet őfi Irodalmi Múzeum Hangtára számára készítend ő  emlékezéssorozathoz szerettem 
volna érdeklődést ébreszteni, irodalmi és m űvészeti életünk oly nagyszámú jelent ő s alakjától érkezett együtt-
működéstígérő  viszontválasz, mely felülmúlta el őzetes várakozásomat (Szerdahelyi Zoltán, 1990.). Az inter 
júsorozat fő  jellemzője, hogy — a néhol esetlegesen megnyilvánuló disszonáns emlékek ellenében — az író 
személye és műve iránti föltétlen respektus a mértékadó. 

Az ún. mindennapi élet színterein megvalósuló Hajnóczy-kultusz általában poharazással kísért baráti 
beszélgetések során érhet ő  tetten: Ady, Krúdy s mások neve mellett ugyanis újabban — nem kevesebb gya 
korisággal —írónk neve is fölmerül. (Mintegy megidézvén azt az életmód- s m űbeli szituációt, mely nem 
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pusztán az írások legjellemz őbb színtere volt, de egyben egy generáció szabadságlehet őségeinek - ha úgy 
tetszik: pótcselekvésének - vonatkozási pontjául is szolgált.) 
Mivel e dolgozat egy jelenleg is élő, ható - s ezért lefutásában, konzekvenciáiban még nyitott -kultuszról 
kíván híradással szolgálni, az éhékelésnek magának is e körülményhez kell igazodnia. S ezért -elkerülvén 
egy sommás, a jelenséget folyamatosságától, esetleges változásaitól megfosztó ítélet kelepcéjét -inkább 
egyfajta részösszegzést, i ll,  a jövő  felé irányuló redulált prognózist mer csupán felvállalni. Melynek végkicsen-
gése azonban (az eddigi tapasztalatok alapján) mindenképpen e kultusz pozitív értékét bocsátaná el őre. Az 
írói életműben kifejeződő  szabadságvágy, az életsors által is hitelesített igazságszeretet és megalkuvás-elle-
nesség - mely egyfajta általános szereteteszmény hangsúlyozásával társul - ugyanis még annak ellenére is 
továbbvívó értékeket er ősít, ha a szűkkeblű  biográfiai megközelítés, a felületes (s a m űvet az íróval fenntartás 
nélkül azonosító!) értelmez ő  esetlegesen negatív viselkedésmodelleket sugalmazó hatást vél kiolvasni. Ezen 
általános megállapítás igazsága természetesen f őként a kultusznak abban a vonatkozásában látszik leginkább 
megvalósulni, mely a figyelmet a mű  által hordozott esztétikumra irányítván, annak emelkedettebb átélését 
segíti elő . 
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Bemondó Az eredeti ügy bírósági 
aktái Részletek 

VÁDIRAT 

Ogyész: Hajnóczy Péter I. rendil 
vádlott é rdeklđdést tanilsít az 
irodalom iránt.1964 ápr đis 30-đn 
lakásán felkeresve V. E. IL r. 
vádlottat, volt irodalomtanárát, akinek 
ezidđ tájt jelent meg els đ  mOve. Ennek 
ő römére a  kit  vđdloIt egyltt ivott, 
majd a Vörösmarty mozi esti 6 бr đs 
elđadásán megnézték a Nápoly négy 
napja cím đ  haladó , antifasiszta 
lartalmO filmet . Ezután átmentek az 
Ezüstszív eszpresszóba és ott tovább 
folytatták az italozást.. 
A pгesszбban a vádlottak asztala 
mellett két fiatalember orosz nyelven 
beszélgetett. V. E. vádlott 
bekapcsolódott a beszélgetésbe, ám 
Hajnóczy Péter vádlott - nem tudv đn 
oroszul- kiesett a beszélgetésb đ l. 
Már jócskán ittas állapotban 
sérelmezte , hogy az egyébként magyar 
származásó fiatalemberek miért 
oroszul beszédek . Dühében azt a 
durva megjegyzést tette, hogy „Mit 
jđ tszátok meg magatokat? Nyafj đ tok 
ki a fenekemet!" 
A két fid ezt nem sérelmezte, s đ t, 
kölcsönösen megvendégelték egymđst. 
Az Ezüstszív eszpresszób б l a két 
vádlott 21 és 22 óra között távozott. 
Hazafelé vitába keveredtek Hajnóczy 
Péter ittassága miatt, aki - hogy 
józanságát bizonyítsa - a Kinizsi utca 
22-es számit házon alacsonyan l бgб  
vörös zászlóé гl felugrott, s azt бgy 
rántotta le a földre , hogy a zászlO 
rildja is eltörött! V. E. vádlott a 
további botránytól tartva, a földön 
heverđ  zászlót kabátja alá rejtve az 
elsđrendđ  vádlottal együtt menekülni 
próbált. Ekkor lépett közbe 
lbperkovics Károly házmester, 
nyugdíjas tđzrendészeti elбadб , aki az 
eseményeket észlelte, majd futva 
utolérte a vádlottakat , s kérdđre visa 
đket. A motorkerékpárral éppen arra 
haladO Rozs Ferenc önkéntes rend đr 
hívta ki az URH jđгбг t, aki a 
tetteseket elđállítotla ... 

Ogyész: A bíróság a b đnpártolđ ssal 
vádolt H. rendit V. E. vádlott ellen az 
eljárást megszünteti , hiszen a zászló 
elrejtésével megakadályozta, hogy a 
járOkelđkben a tört zászlO, mint 
szimbólum látása ellenséges érzületet 
keltsen. Egyébként V. E. a 
Szovjetunióban tanult, felesége orosz 
nđ , s így családi kapcsolata révén is 
inkább szimpátia, mint ellenséges 
érzület á llapítható meg a 
Szovjetuniбval szemben. 

Narrátor:1lÉLET 

Cgyész A Pesti Központi Kerületi 
Bíróság 1964. szeptember 30-án 
megtartott nyilvános tárgyalásán 
bđnösnek mondja ki Hajnóczy Péter 
vádlottat egyrendbeli közösség 
megsértésében . Ezért đt hat hónapi 
javító-nevelđ  munkára ítéli 10%-os 
bércsökkentés mellett. A hat hetes 
elđzetes fogvatartás minden egyes 
napja két nap javító-nevelđ  munkának 
felel meg. 
Végül a bíróság kötelezi I. rendO 
Hajnóczy Péter vđdloüat, hogy az 
ügyben felmerült harmincnégy forint 
kártérítési összeget a I X.  ker. IKV-nak 
fizesse meg! 

Hajnóczy Péter. Marival, a 
„konzumnđvel" a házasság rövidesen 
elrohadt Akkoriban nem írásból 
éltem, hanem segédmunkás voltam az 
egyik építđ ipari vállalatnál, kđmđvesek 
mellett. Rđkoscsaba széfén laktam, 
albérletben egy öregasszonynál, a 
fđ tetlen konyhában. 
Semmiféle kapcsolatom nem volt 

ÚJ SYMPOSION 37 



senkivel Az egykori j đ tszdtársak 
közit a legtöbb egyetemrej đrt, és 
nem barátkozottvolna egy albérletben 
lakO segédmunk đssal, aki csapnivaIO 
Irodalmi kísérleteit lesz đmítva, semmit 
nem tett, hogy legyen bet и le valaki 
Viszont sokat olvastam, kényes 
ízléssel, jб  irodalmat. Nem volt kivel 
beszélni nem társaloghattam 
Kleistrб l, vagy Martinovicsrdi az 
ácsokkal, kOmilvesekkel, burkolOkkaL 
Amazok persze engem tartottak 
tigyefogyottnak, kétbalkezesnek, igaz: 
csakugyan nem voltam valami jO 
munkás. Nem fogadtak be maguk 
közé, éppen csak elt иrtek a 
kocsmában "fájront" után, vagy 
bérfizetéskor.. 

Narrátor: VALÓSÁG, 1975: 
megjelenik az ELKÜLÓNÍTŐ  c(m6 
szociográfia. Lázár István a foly б irat 
szerkcszt5je: 

Lázár Isivám „Hajn бczy akkoriban 
sovđny, égdszemd, mondhatnám 
„kezdd írб "volt, szinte semmit sem 
tudtunk rб la. Úgyvet бdő tt be a 
szerkesztOségbe, m in t a már 
akkoriban is gyanúkkal kísért 
„baldzsbélás" dokumentumfilmesek 
egyik odacaapOdott munkatársa, 
anyaggyűjtője, ő tlethozOja. HajnOczy 
tulajdonképpen egyjoghézagot 
fedezett fel, hiszen volt az 
etmegyOgyászat, amelynek nem csak 
orvosi, hanem jogi vonatkozásai is 
vannak, és volt a szociális gondozás, 
amely elsđ sorban 
társadalmi jogi gazdasági kérdés, bár 
gyOgyászati vonatkozásai sem 
mellékesek. De a kettи  között, az 
elmeszociális gondozás az egy olyan 
köztes terület volt, amely kö гúl 
joghézag keletkezett, és ez még 
olyasmiket is lehet иvé tett, amivel 
sokszor vбdolt đk a szocialista 
orszđgokat, hogy politikailag 
kellemetlen embereket ily mбdon 
tиntettek eL Ez nem nagyon fordult 
elá, de mindenesetre ez a joghézag 
hagyott rést az ilyenfajta anomáliákra. 

Narrátor. Szentgotthárdon, az 
Elmeszoddlis Otthonban egy beteg 
„tévedésbбl" tizenkét évet töltött. 
Bárki bárkit bejuttathat ilyen 
otthonba, ha kifizeti a megfelel б  
i0etékesnek j đrO 5-10.000 forintot. 

Hajnóczy Péter: A vezetdk mindent 
kart karba öltve csinálnak, mert 
munkahelyi beosztđsa révén Bedi 
Ferenc intIzetvezetO a gondnoknd 
fđnöke, viszont pártvonalon a 
gondnoknO az mtézetvezetd fdn őke... 

Narrátor. Bedi gondnok az 540 ágyas 
intézet vezetе5je. Beosztottja az 
intézeti faorvos! Dr. Kiss Vámosi 
fбotvos kinevezése elб lt az intézetnek 
egyáltalán nem volt szakorvosa! A 
gondnok tartott nagyvizitet, 
gyógyszert írt elи , injekciókat adott! 

Hajnóczy Péter. Badi beleegyezése 
nélkOl beteget az lnlézetbdl 
elbocsátani nem lehet! 

Narrátor. A beutalás, vagy ink đbb 
(tétet" életfogytiglanig, adminisztratív 

úton történik. Magđnak a beutaltnak 
kelt aláírnia, hogy lemond Iakás đ rOL 
De hogyan mondhat le? Ha 
elmebeteg, nem lrhat alá semmit; ha 
nem az, kijátszották... 

Hajnóczy Péter: A koncentrđciOs 
táborok hangulatát árasztO 
đ llapotokrdl a fбo гvos jelentést telt a 
Fdvárosi lđnácsnáL A jelentésre sem 
intézkedés, sem válasz nem érkezett. 
BírOi szemle pedig nincs és nemis volt 
Szentgotthárdon. A Fdvárosi t nács 
szociđ t-politikai osztálya „ellen бгzi„ a 
fбváгostб t több mint 200 kilométerre 
épúll 540 ágyas „szociális otthont"... 

S z e r d a h е  1 y i 	Z o 1 t á n: 

TEHAT AZ,  HOGY  A BdRT LEVE$ZEM R6LA... 
H a j n ó z c y 	Péter r a d i k a l i z m u s a 
B ESZELGET E S S Z K Á R O S I E N D R É V E L 
Nem tudom, a személyes ismeretség vagy inkább a Hajnóczy-m űvekkel történő  olvasói találkozás volt-e —eredetét 

tekintve — nagyobb jelentőségű  kapcsolatunkban? 

egnagyobb jelent ősége számomra mindig annak a találkozásnak van, amely az ember alkotásával jön 
létre. Az emberrel való találkozás lehet esetenként rendkívül fontos, de az —privát ügy. Nem beszélve 
arról, hogy alkotásában az ember mindig tökéletességében van jelen, nem esend őségében is, mint a 
magánszférában. Hozzáteszem, soha nem volt lelki szükségletem a „Mester" a „félisten", a „nagy 
pályatárs". 

Hajnóczyval el őször —máig ható érvénnyel — egy novellája kapcsán „találkoztam". „Az unokaöcs"-r ő l van 
szó, melyet nagybátyám, B. Nagy László, aki odaadóan igyekezett segíteni Hajnóczy pályakezdését, még 
kéziratban ajánlott elolvasásra , mint figyelemre méltó és jó író munkáját. Kés őbb aztán, amikor elkedztem 
foglalkozni a kortárs (ún. „fiatal") prózával, Kulin Ferenc barátom —  és akkor tanárom az egyetemen — hívta 
fel a figyelmemet az éppen megjelen ő  első  Hajnóczy-kötetre, azzal hogy ő t nem lehet kihagyni egy ilyen 
körképb ő l. Természtesen megvettem és elolvastam a könyvet, s újra csak fantasztikus hatást tett rám. Els ő -
sorban a címadó „A f ű tő", de —amir ől mostanában keveset beszélnek —, a Mórai novellák is. Ezekben az 
írásokban ugyanis valami elképeszt ő  sű rű ség volt, és mély filozófiai, egzisztencialista háttérrel bíró groteszk-
ség, amellyel Hajnóczy az élet kegyetlen, hús-vét valóságát és a világ elembertelenedettségét megközelítette. 
E művek egyedülállónak számítottak abban az értelemben is, hogy rövid, csattanás novellát akkoriban szinte 
senki sem tudott írni. 

Ezek után talán megkockáztathatom a feltételezést: az „M", az író második könyve — mely az el őzmények szerves 
továbbépítője az életműben —még csak fokozhatta addigi kedvez ő  véleményét .. 

Innen „A véradó"-t már korábbról, az „Add tovább" antológiából megismerhettem, az abból sugárzó szere-
tetüzenet és -parancs valóságos felszabadító és elkötelez ő  hatással volt rám. Ebben a m űben ugyanis már 
teljesen egyértelm űvé vált az — ami ő t szerintem az akkori prózának még a jobb teljesítményei közül is 
kiemelte —, hogy itt valami húsból, vérből, zsigerekből és agyból fakadó, de intellektuális szinten is érvényes és 
megfogalmazható m űvészet jött létre. Egy olyan szférában, az irodalomban, mely nálunk általában eléggé 
konzervatív és óvatos volt, Hajnóczynál megérezhettem végre az irodalom m űvészet-voltát is. 

Közbevetőleg megkérdezem: mit tart az irodalom m űvészet-mivoltáról ill. milyen irodalmat nevezne szíve szerint 
igazán művészetnek? 

Úgy érzem, hogy a mi kultúránkban az irodalom (nem is szeretem használni ezt a szót, jobban kedvelem a 
költészet tágas fogalmát) talán a kívánatosnál sterilebb, klasszicizáltabb fogalom. Pedig a m ű  ott válik mű -
vészetté, ahol az érzék van, hiszen a m űvészet lényege, hogy az érzékekre hat. Nem tudom elfogadni azt a 
szemléletet, melyben az irodalom elvont szellemi teljesítményként jelenik meg — s mint pusztán verbális 
alkotás, egy kicsit sterilizáltan. Számomra az írott m űvészet olyan művészet, amely — mivel a nyelv egyszerre 
érzéki és elvont síkján fogadható be — az érzékekre éppúgy hat, mint az értelemre, s éppen ebben áll m űvé-
szet-volta. Hajnóczynál én éppen ezt a — szellemileg is kristálytiszta —érzéki jelleget érzem dönt őnek. 

Ebbő l a szempontból beszélhetek csak igazán — a szintén második kötetbeli — „A szertartás" hatásáról. 
Máig emlékszem, ahogy ezt a m űvet borongós id őben s viszonylag levert hangulatban — tehát jó „befogadói 
kondíciók" között (amihez a fekv ő  testhelyzet is hozzájárult) — olvastam. Ahogy olvastam, hirtelen megérez-
tem, hogy a szöveg állandó, hajszálpontosan felépített ismétl ődéseiben elementáris er ő , érzékiség rejlik: 
ugyanaz, ami a repetíciós zenében. Némán figyeltem, s meghallottam benne a zenét, ami megdöbbentett. 
Ismét valami olyannal találkoztam, amit még senkinél sem tapasztaltam korábban: megszálaló irodalommal, 
vagyis költészettel, egyszóval — eredeti, elementáris m űvészettel. 

Az ezután következő  kötet, „A halál kilovagolt Persióból" szintén egy további állomást jelentett az ön Hajnóczy-re-
Cepelбjában? 

Ebben a kisregényben leginkább az ragadott meg, ahogy ő  ilyen mélyen és a visszatérés lehet ősége nélkül 
belemegy a saját személyiségébe — azaz a konckázatvállalás mértéke. Írtam is róla, hisz a Perzsia szintén 
beletartozik abba a vonulatba, ahol az irodalom tényleg megérinti az embert, s nem csupán a szellemi 
teljesítmény által. Az „M"-novellát — amit els ő  látásra egy kicsit töredezettnek éreztem —, s aminek szerkezete 
és logikája előzménye volt a Perzsiának, igazán csak ezután tudtam teljességében befogni. 

Innen aztán, gondolom, már egyenes út vezetett „A parancs"-hoz, amivel Hajnóczy —  többéves szünet után —  megint 
a Mozgó Világ szerkesztőségét kereste fel... 
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Narráloг: A döbbenetes halálozási 
arđnyszám (évi 70-90 halott) 
Kiss Vámosi fбo гvos kinevezése után, 
kb. a felére csökkent 

Hajnóczy Aékr •. A gondnok és a 
goodnoko б  tizenhat rokonát 
alkalmazta az intézetben különbözs5 
munkakлгökbeo . Az intézetben 
megengedett az alkoholfogyaszt đs. A 
gondnok Kiss-Vámosi fбorvos 
kinevezése utđn is akadályoztatta, s 
végül lehetetlenné tette az orvosi 
munkát. 

Narrátor : Megtehette : a »gazdasбgi 
szervezésd intézet" hierarchi đja 
szerint az orvos a gondnok alárendelt 
beoszlottja... 

Hajnóczy Péter: Az intézetnek — ak đ r 
Kiss Vámosi dr. kinevezése el б tt az 
orvos kényszerи  távozás után, a mai 
napig ismét nincs orvosa! 
[Riporti 

Lázár Isivám Megjelent az anyag, 
hatalmasat puffant", hogy úgy 
mondjam , majd jöttek a reklamáci бk. 
Amikor elindult ellen űnk a sajtdper, 
akkor pillanatok alatt kiderült, hogy 
amennyiben nem tudjuk azt 
bizonyitani hogy az ügyrdl készített 
magnófelvételek megvannak, 
amelyeket Hajnóczy legépelt és 
beleillesztett a riportj đba, akkor 
óhatatlanul minket a szerz бt és a 
lapot elfognak ítélny függetlenül 
attб l, bogy az egész igaz -e, vagy sem. 
Ugyanis ha az ember azt állítja, hogy 
6 nem mondta azt, ami a riportban 
szerepel , hogy tudom én bizonyítani 
hogy mondta? Elindult a per , és akkor 
az egyik nap bejött a Hajnóczy, és 
elém rakta az összes magn б szalagot, 
ami készült, és akkor én egyszercsak 
egy б riási megkönnyebbű léstéreztem; 
ezt a pert akkor m đr elveszíteni nem 
lehetett. Nem is veszítettük eL 

Késбbb az ügy fellebbezés folytán a 
Legfelsdbb Bírбsđgra is elkerült, 
ahová én megint csak zabszemmel 
mentem el, mert nem értettem, hogy 
mi akkor itt most még a probléma, 
araikor minden bizonyítva van. 
Kiderült, hogy az elsdfokú ítéletet 
azén támadták meg, mert az ítélet 
indoklđsában volt egy olyan 
hivatkozás Medve Lásztó akkori 
egészségügyi miniszterhelyettesre, 
amelyet Medve kifogásolt, bogy 
ugyanis miért hivatkoznak бгб . Tehđt 
az alapvető  felmentd ítélettel semmi 
probléma nem volt, de Medve Lászlб  
elérte , hogy ezt a hivatkozást az ítélet 
indoklđsđnak sгбvegébб l a LegfeLsбbb 
Birбság hagyja kL Most képzelje eL-
Ott  ültünk a vállalatunk jogászával 
ketten egy, marha nagy teremben, 
Hajnóczy azt hiszem nem is volt ott. 
A Legfelsб  Bíróságon öttagá tanács 
ű t, és mind az öl hivatásos bitó. 
Szбvai egy бгiási procedúrát 
rendeztek azirt,  bogy  egy 
mellékmondat kimaradjon az 
ítéletbбL. Akkor értettem meg igazđn, 
hogy milyen húsdaгбlбbб l kerültünk 
ki épen, hálaistennek!" 

Hajnóczy Péter: Hülyének néztek az 
egészségügyben, hogy az 
Elkülönítб t„ csinálom . Nem hitték eI, 

hogy senki nem đ ll mögöttem, 
munkámat pedig fölöslegesen 
hangulatkeltбnek tartották. Bár az 
iв tézetvezetб  a sajtóperta legfelső  
fokon is elveszi  title,  előbb még 
kitűntetést kapott, majd átbelyezték... 
Ami tehát a lényeget illeti semmi sem 
vđ ltozott.. 

Narrátor. Dr. Kiss Vámosi József 
igazgazб-fбorvos levele az intaházi 
Pszichiátriai ]ntézetb бt1977. mđrcius 
8-án: 

Igen, s ettől számítható a mi személyes kapcsolatunk is, mivel én akkor ott dolgoztam szerkeszt őként. Em-
lékszem, hogy ez a m ű  —szokatlansága miatt —némi meghökkenést váltott ki még abban a viszonylag nyitott 
szellemű  társaságban is, de végül közölték. Péter a nyomdai munkálatok során rendkívül sokat járt be és 
abszolút precízen ellen őrizte a nyomdai korrektúrát, a bet űket; nyomdai jelöléseket alkalmazott, nagy gon-
dossággal. Igényes volt a tördelés iránt, a montázsrészletek mindegyikének küls ő  formáját is alaposan meg-
tervezte. Tudatosította magában, hogy az írás tulajdonképpen anyagszer ű, és ha kinyomtatják, akkor megint 
anyagszerű  lesz — és ez még ma is ritkaságnak számít az írók között. Az, hogy ő  a műve materiális megjele-
nését ilyen fontosnak tartotta, megint csak az akkori irodalmi normáktól eltér ő  viselkedést jelzett számomra. 
Alátámasztotta a művei alapján leszűrt, korábbi vélekedésemet, hogy ő  tényleg komoly ember, aki a saját 
életével megy bele abba, amit csinál, és azzal felel érte. 

Gondolom, Hajnóczy egyéniségét , igényességét ez a közismerten toleráns szemlélet ű  szerkesztőség nem csupán 
passzívan elviselte , hanem barátságos légkörével amolyan második otthont is teremtett a számára. 

A Mozgó Világ szerkesztőségében olyan emberi környezet volt, hogy oda tényleg kellemes volt bemenni: ezt 
mindenki tudja. E légkör kialakításához több alapvet ő  dolog járult hozzá, így az is — tán nem a legmeghatá-
rozóbb, de nélkülözhetetlen tényként —, hogy két nagyon kedves, kellemes n б  dolgozott velünk a szerkesz-
tőségben, a Gyöngyi és a Mara. Mert a szépség és kedvesség egyszer űen hozzátartozott a mindennapjaink-
hoz! — a vonzó légkör egyik eleme ez volt. A másik, immár mentalitásbeli tényez ő  pedig az, hogy nálunk nem 
abból állt a szerkesztés, hogy kioktattuk a kezd ő  szerzőket — igaz, mi a „men őknek" sem gazsuláltunk. 
Egyszerűen emberi viszonyok voltak jelen itt, s úgy jártunk be, mint a második otthonunkba. Így volt vele 
Hajnóczy is. És itt mindenképpen meg kell említeni Veress Miklóst, akinek e légkör kialakítása — a megfelel ő  
emberek odavételével — egyik legf őbb máig ható érdeme volt. 

Hajnóczy, mint egy űzött lélek, elég gyakran előfordult nálunk: leült, dumálgattunk. És lassan kialakult 
ott vele néhány barátság, a Reményi Jóskával és másokkal is. Neki szokása volt, hogy szívesen hívott magához 
embereket, hogy beszélgessen — ami azért nála f őleg abból állt, hogy ő  beszélt, de ez abszolúte nem volt baj. 
Így aztán egyszer én is fölkerültem hozzá, abba a mili őbe, amiben ő  lakott, s ez még sokszor megismétl ődött. 

Olyan volt a lakása , amilyennek — бt ismerve —, azt előzetesen elképzelte? 

A hely, a környezet kellemesnek t űnt, ám a lakás maga, ahol az anyjával (s a szoba, ahol a feleségével) lakott: 
pici volt. Valahogy nem igazán felnő tt emberhez méltó, nemhogy egy ilyen fantasztikus, elementáris íróhoz! 
De hát ennek nyilván így kellett lennie, hiszen őt egy dolgozószobában nehezen lehetett vohia elképzelni, 
amint esetleg b őrfotelben fogadja a hozzá járókat... 

Együttlétünkkor Péter monologizált. Tehát én egyszer űen befogadó voltam, ami, mivel még csak a pá-
lyám első  szakaszán álltam, természetes volt. (De egyébként is ilyen alkat vagyok: szívesen hallgatok másokat 
— ha van rá időm —,ugyanakkor nem igénylem, hogy magamról beszéljek.) Másfel ől viszont — a kapcsolatunk 
minden egyirányúsága ellenére —azért odafigyelt az én megnyilatkozásaimra is, és reflektált rájuk. Szóval, 
engem rendkívül érdekelt a személyisége (nem szociográfiailag, hanem mert — máig — legjobban kedvelem 
az írók közül), s így ez az egyoldalúság egyáltalán nem volt bántó, s őt. 
Amire máig emlékszem, mert nagyon megragadott, hogy valami történet kapcsán egyszer elmesélte, hogy őt 
szeretik a gyerekek Nem emlékszem a történetre, csak ahogy mondta, hogy ő t szeretik a gyerekek, mert 
megérzik benne a jó embert... 

Nyilván részéгбl is lehetett valami vonzódás a gyermekek iránt, s ezért jutott több m űvében is középponti szerep a 
„nem-fehl бtteknek", ezért adta fejét „meseírásra " is. Ám, ettől eltekintve : volt-e valamilyen „irodalmi" vonatkozása 
ezeknek az együttléteknek? 

Természetesen mutatott ő  írásokat is. Verseket olvasott fel, cikizett egy Dylan Thomas-fordítást. El ővezette 
aztán a sajátját is, amely nagyon jól szólt. Az eredetivel persze nem vethettem egybe, de fantasztikus nyelve, 
s ahogy ő  dolgozott, az meggyőzővé tette az egészet. Óriási er őt fordított rá, hogy az angolt megtanulja, s ez 
a rendszertelen életmódját, az ivást tekintve talán meglep ő  is lehet. Másrészr ől pedig ez is egy jele annak a 
kettő ségnek, mely végig benne volt: az önpusztítás, ugyanakkor az iszonyú fegyelmezett munka igénye. 

Halálának híre is azért lepett meg kés őbb nagyon, mert nem számítottam rá. Nem számíthattam rá, mivel 
az önpusztító élete mellett mindig is nagyon er ősnek láttam azt a rendkívüli fegyelmet, amivel óriási kínok 
között, de: a saját szétesését kordában akarta tartani. Másrészr ől pedig Péterben olyan elementáris életkedv 
és életenergia volt, amit valahol kimeríthetetlennek tartottam, hasonlatosan „A véradó" vérkútjához. 

Úgy gondolom, egyik utolsó alkotása , a „Jézus menyasszonya" is példáгza azt a hihetetlen erőfeszítést , amivel ő  e 
tudatosan megélt önpusztítást (annak éгvényességi körét ) egyszerre kiterjeszti , ám ugyanakkor kordában is kívánja 
tartani: épp a megjelenítés , a megírás által. Megnevezve egyúttal — rendkívül szuggesztíven — a mindennek hátterül 
szolgáló európai kultúra cs ődjét, s a lehetséges negatív végkifejletet is. 

A „Jézus menyasszonya" már egyértelm ű  sikert aratott a szerkeszt ő s ~gbrn (csak a terjedelme okozott egy 
kis gondot, de azt is megoldottuk). Számomra ez a kisregény ismét azt tanúsította — amit a világirodalom 
legjobb költőinél is megfigyelhetni—, hogy az ő  művészetében szisztematikus építkezés van. Azaz egeik m űve 

ÚJ SYMPOSION 39 



Orvos: Kedves Barátom , Pétez! 

Az „Elkи lőnítб -бgynek" nagyon sok 
pozitív vonatkozása van a betegek 
szempontjábбL• — gondnokság alá 
helyezési eljárás, tehát elmeszaké гtв i 
vizsgálat nélkúl senkit sem helyeznek 
elmebeteg otthonba; 
—az időnkénti felúlvizsgálatnak 
lehetőséget nyitottak! 

Narrátor. levél a Valóság 
szerkesztőségének: 

Beteg Az Elkúlőnítб  minden sora 
igaz! Ha nem jön el Szentgotthárdra 
Hajn бczy Péter , a "mezítlábas 
apostol", és nem hozza nyilvánosságra 
a jogtalanságokat , akkor még mindig 
az Intézetben kellene sínyt ődnőm! 

Egy szerencsés , akinek sikeriilt 
kiszabadutnia... 

Narrátor. Alexa Károly é s Reményi 
Јбzsef Tamás a Mozgd Világ 1983-as 
betitásáig a folyб irat szeгkesztđi 

Reményi Józѕet Tamás: "Miközben 
itt az emberek feje fő lő tt folyik a 
sajtбhábo гб , a bírбsđgi per , az egymás 
meghazudtolása , azok a nyomorultak 
ugyanolyan szerencsitlenQl ilnek, 
ugyanágy nem tó гténik a 
helycet űkben semmi. A hetvenes 
éveknek ez a tipikus helyzete, hogy 
már beszélúnk rб la, ágy leszúnk 
mintha intézkednénk, hiszen 
liberalizmus van, valбjában pedig a 
dolgok egy jottányit sem változnak. 

Alexa Károly „Ennek a hazug, 
paternalista, és nem tudom én, hogy 
még milyen jelzбkkel lehetne dletny 
egyszбval a Kádár—Aczél féle 
rezsimnek a szétrohasztásában ezek a 
fajta "személyre szabott" 
szociográfiák бriási szolgálatokat 
tettek. Ezek a sorshistбг iák, 
гekonstrukciák szedték szét azt a 
hazugságbб l épúlt vdágot. 

Hajnóczy Péter : Harminacéves 
koromban ,  1972-ben tijra 
megnбsúltem. 

Narrátor.  Engel Anna ,  Hajnбczy 
Péter barátja: 

Engel Anna : " Megismerkedett egy 
kedves, fiatal lánnyal, fogalmam sincs, 
hogyan kerekedett odáig, hogy ők 
eskGvб t terveztek. Péter bemutatta 
nekem Zsuzsikát , amibő l rögtőn 
láttam, hogysem lesz ebb ő l semmi 
mert ez egy nagyon kedves, 
jбszándékú, vidéki lány volt, aki azt 
hitte, hogy megismerkedett egy helyes 
fiбvaL Fogalma sem volt azokr б l a 
bonyodalmak гб l, amit hozhat egy 
ilyen házasság . Ossze is házasodtak, 
persze egy -két év után gyorsan 
elváltak . Elég nehéz lett volna 
elképzelny hogy a Péter elmenjen a 
keszthelyi tanácshoz ónoknak, vagy ki 
tudja minek, és ott reggel nyolct б l fél 
őІіg б ljőn, és mindennap megigyon 
egy korsó sört , meg hogy az apбsa 
kiskertjében virágokat neveljen, meg 
effélékeL A Péter olyan életet élt, 
hogy a nap huszonnégy бгája az úgy 
egybefolyt Vidéki kategб riákban az is 
furcsa lehetett , hogy neki esetleg egy 
láda sör volt az aperitif . Gondolom, 
egyszeгбen Frászt kaptak tő le. Ő  
valбszínáleg eleinte igyekezett 
fegyelmezni magát, mert szokása 
szerint megpбbálta magát beleélni a 
család életébe, meg abba a helyzetbe, 
amit ezzel a vidéki házassággal 6 
elszánt magának . Én gondolom, hogy 
ezt azért is választotta hogy talán ez 
majd б tvisszatartja. đ az ivást 
egyetlen szempootb бl tartotta csak 
aggasztбnak, illetve hál mindannyian: 
ráijesztettem nagyon , mert 20 éves 
kora Кбгб l 280-as volt a vérnyomása. 
Risztvett alkoholelvon бkúrán is, mert 
szőгnyІl állapotba kerQlt akkor már 

úgy következik a másikból, hogy egyúttal egy radikális fordulattal túl is lép azon. Ha folytatja is az el őzmé-
nyeket, de mégis mindig mást és újat hoz létre. Ez az a radikalitás, amiben talán a m űvészetének lényege 
számomra megfogalmazódott. Az ő  eredeti látásmódjában ugyanis az a fantasztikus — ami még a legjobb 
kortársaitól is megkülönbözteti —, hogy soha sem ragadt meg egyetlen modorban, egyetlen stflusban, egyetlen 
módszerben. Mindig tudott, a harmóniát meg őrizve, disszonánsan váltani. 

És itt kezd ődik, ami miatt engem szellemi emberként, kritikusként, de immár költ őként is elkezdett 
éгdekeni a dolog. Hogy tudniillik ez a radikális továbblépési technika az avantgárdra emlékeztet, anélkül, 
hogy ő  maga deklaráltan avantgárd író lett vohia! 

Ha most tényleg az avantgárdból, annak is hazai prófétájától, Kassáktól akarnék példát hozni, akkor ez nekem az ő  
„mindig tovább" elvét idézzi fel. 

Itt talán nem is annyira a minősítés az érdekes, hanem az a nyllvánvaló rokonság, amely az ő  művészetét 
bekapcsolja abba a folyamatos és radikális önmegújító tendenciába, mely tulajdonképpen (a szimbolizmuson, 
avantgárdon keresztül) egyenes következménye a XIX. századi megújulás folyamatainak, a romantikának. 
Mert, ha igaz, hogy a m űvészetnek van egy klasszicista meg egy — mondjuk így — romantikus hagyománya, 
akkor Hajnóczy, világos, hogy az utóbbiba tartozik. 
Ugyanez érezhető  utolsó alkotói korszakában, azokban a rövid novellákban is, amelyeket sokan szétes őiek 
tartanak, s amelyekben mások már a visszaesés jeleit vélik felfedezni. Számomra ezek az alkotások — függet-
lenül attól, hogy szerz őjük biográfiai vagy pszichológiai szinten esetleg tényleg szétes őben volt-e már — esz-
tétikailag nagyon is érvényes tartalmat hoztak létre. Akár „A vese-szörp"-öt, akár az „Embólia kisasszony"-t, 
vagy kitüntetetten „A kopt n ők"-et veszem ugyanis, újra csak próza határainak feloldását érzékelem bennük, 
az abszolút költészetté válást. Ugyanígy „A pad" bens őséges 1lraisága sem egy szétes ő  logika dokumentuma 
számomra, hanem maga a líraiság, a lírai érzékenység megjelenése. Annak a világszerte érzékelhet ő  tencen-
ciának a jele, amely a m ű fajhatárok relativizálódásában, a m űfajok egymástát ј áгásában mutatkozik meg. 
Ugyanerr ő l van szó az ő  drámáival kapcsolatban is. Bár „A herceg" nem nálunk, hanem az Új Írásban jött, 
de a kéziratot én is láttam (megjárta a szerkeszt őséget, de az, sajnos, most nem volt elég bölcs), és elképesz-
tőnek tartottam azt a gesztust, hogy azt a bizonyos lebeg ő  orgonagyökeret beleragasztotta a kéziratba. Én, 
aki már akkor rajta voltam ezen az avantgárd vagy alternatív pályán (kinek hogy tetszik), egyb ől felfigyeltem: 
„Hoppá, hiszen itt megint valami olyanról van szó, hogy kilép az irodalomból!" Igen, ez ismét egy radikális 
gesztus volt, hogy a hagyományos irodalomból átlépett egy harmadik dimenzióba. 

És már maga az is, ahogy aszó szerint vett »irodalomból« ő  — különösebb szakítás nélkül —átment a »szín játszás« 
területére: »dгámai«.ban végig érzékeltetve azt, hogy tulajdonképpen itt is uуanarról van szó. Természetszer űleg e 
dramatikus írások már maguk is jelent ős eltérést jelentettek az ún. hagyományos színjátszáshoz képest A nála 
alkalmazott vetített képek, tárgyiasult idézetek il l  reklámbetétek, a színpadon önálló egzisztenciával bíró tárgyak 
szintén egyfajta kísérletező  mentalitást, egy ilyenkultúrához való ösztönös vonzódást igazolnak. 

Hajnóczynál tulajdonképpen fellelhet ő  mindaz, ami egy id őben — szerintem helyesen — transzavantgá гd ér-
zékenységnek neveztek. 0 a maga magányos útján egy olyan radikális nyelvi és irodalmi újító volt, aki ezt az 
érzékenységet vitte és képezte le az irodalomban — még jóval azel ő tt, hogy ennek teóriája és m űvészi gya-
korlata eljuthatott volna hozzá. A különböz ő  művészeti ágak —érzékibb jellegük miatt — nagyobb fogékony-
ságot mutattak ebben az irányban, mint a kicsit konzervatívabb irodalom: ám ő  ezt — ennek ellenére — mégis 
megcsinálta. Számomra Hajnóczy művészetének tehát mindig kultúrtörténeti jelent ősége is volt. 

Gondolom, ezért is köt ődik saját művészi indulásában, de szerkeszt őként folyóiratának az „Új Hölgyfutár"-nak a 
koncepciójában is hozzá, aki ennek az új érzékenységnek (ha úgy tetszik: posztmodern világérzésnek) egyik hazai 
úttörőjeként lépett fel. 

Igen, amikor 86-ban, akkor még „revue", tehát él ő  folyóirat formájában elindult az Új Hölgyfutár, azért is 
vettem az első  (011-es) szám címét tőle, pontosabban a „Jézus menyasszonya" szövegéb ő l. Az emberprepa-
rálás szakleírásánál szerepel az, hogy „a b őrt leveszem róla", aminek a magam számára is esztétikai érvényt 
tulajdonítottam. (Ezért szerepelt aztán Hajnóczy —csupán ezzel az idézettel — a szám alkotói névsorában is.) 
Hogy az Új Hölgyfutár Hajnóczy Péter megidézésével indult, visszamen őleg is indokoltnak, és immár kul-
túrtörténetileg is megalapozott gesztusnak tartam. (Hogy ne mondjam: büszke vagyok e választásomra.) A 
»leveszem róla a b őrt« ugyanis azon túl, hogy tömör és jellemz ő  meghatározása volt az ő  munkájának, 
paradigmatikus érvénnyel is hatott rám. Szerintem a legnagyobb m űvészetnek elengedhetetlen alapja — és 
követelménye —, hogy egy radikális gesztussal levegye a b őrt mindenrő l, így saját magáról is. Maradnak a hús, 
a vér, az idegek... 

Számomra —ezért is — máig meglepő, hogy az ő  nyilvánvaló erősségét a kritika viszont mintha nem értékelte volna 
eléggé. 

Noha, viszonylag, mennyiségét tekintve sokat írtak akkoriban róla, ezekben az írásokban valahogy kimondat- 
lanul marad, vagy nem fogalmazódik meg elég mélyen, ennek a m űvészetnek az elementáris eredetisége. 
Illetőleg a pozitív kritikák egy részében — f ő leg egykét n ői kritikusnál —érezhet ő  volt egyfajta érzelmi azono- 
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sutás, azaz, hogy ők érzelmi szinten felfogták Péter jelent ő ségét. (És ez rendkívül fontos dolog.) Hiánynak 
éreztem azonban, hogy ez, az írások érzelmi erejét felmutató azonosulás nincs összekapcsolva ennek a m ű  
vészetnek a szellemi és intellektuális mélyrétegeivel. Ezért is örültem, hogy „A halál kilovagolt Perzsiából"-ról 
szóló írásommal (Kritika, 1979/12. sz.) valamint talán törleszthetek ebb ő l az adósságból. 
Ami a kritika bizonytalankodását, viszonylagos értetlenségét illeti, azt egyé гtehnű en azzal magyarázom, hogy 
sajnos a kritikusok, az irodalmárok maguk nem feltétlenül gyakorló írók vagy m űvészek, s ha az iskolázott-
ságuk esetleg megvan is, a — nem önmagukat illet ő  — éгze'kenységűk sokszor egy kicsit alulfejlett. F őleg a zenei 
és vizuális érzékenységük — ezek nélkül pedig nem szabadna irodalommal sem foglalkozni. Igy történhetett, 
hogy az akkoriban lassan, de biztosan el ő térbe lépő  triászbál —Esterházy, Hajnóczy, Nádas —Hajnóczy lassan 
kiszorult. A többiek m űvészete körül kialakult egy kritikai nyelvezet, visszhang, kultusz (egy id őre talán 
kurzus is); s mivel ebbe a Hajnóczy-oeuvre nem illett bele, a hozzá méltó befogadási forma kritikai vissza-
igazolása nem tudott megszületni. (Nem beszélve arról a szomorú, ám evidens tapasztalatról, hogy a halott 
már semmilyen tekintetben sem tud viszontszolgáltatást nyújtani.) S ő t, mértékadó kritikustól olyan véleke-
dést is hallottam, hogy ő  csupán a világirodalomból vett és ültetett át példákat, s hogy kés őbb még ebb ől a 
relatív értékéb ől is veszíteni fog... 

Úgy vélem , itt Malcolm Lowryra célozhatott az illet ő, akinek bizonyos mértékű  probléma-tudatosító, vagy formai 
hatása tagadhatatlan , ám akitől Hajnóczy művészete — éppen a hazai sajátosságok , a személyes szenvedéstörténet 
műbe  építése , a mindvégig megmaradó változtatási -átalakulási hajlam által — meglehet ősen különbözik is. 

Számomra (a fentebb emutett, s szintén nagyra tartott írókat beszámítva is) mindig ő  volt a legfontosabb, s 
úgy gondolom, hagy az ő  eredetisége — minden más vélekedést ől eltérően — mindig meg fogja őrizni az 
érvényességét. Csáth Gézát nem tartják számon legels ő  íróink között, mégis máig hatással van az olvasóra: 
mindig szíven fogja ütni. Id őnként felelevenednek az obskurus viták: Móricz vagy(?!) Krúdy? És vagy Krúdy 
győz, vagy Má гicz. De Csáth sohasem halványul el, mert sohasem „gy őz".Hajnóczy művészi nagysága mellett 
egyébként (temet ői búcsúbeszédében) talán Mészöly Miklós tette le a leginkább a garast, amikor mértéktar-
tó, de tiszta egyértelm űséggel azt mondta, hogy: „A tudat metszet-h űvös szakadékaiba ez id őben ő  ereszke-
dett le a legvakmer őbben, a legkilátástalanabbul és leggyümölcsöz őbben". 

A másik, ami mindenképpen a továbbélése mellett szól — és ebben (természetszer űleg elismerve az 
értelmiségnek és a „szakmának" a m űvészetben — és a művészeti piac manipulálásában is — betöltött primá-
tusát) nincs semmi populizmus —, hogy az írásait bárkinek a kezébe lehet adni. Szembet űnő  és figyelemre 
méltó volt, hogy az értelmiségi tudatformákon kívül, vagy azok perifériáján mozgó, és így manipulatív ten-
denciáktól viszonylag nem érintett fiatalok milyen kíváncsian keresték munkáit. Egy nem értelmiségi pályán 
futó, de szellemileg keres ő  és nyitott érzékenységű  ember ugyanis feltétlenül megérzi fölkavaró hatását, azt, 
hogy itt valami elképesztő , barbár eredetiség ű  dologról van szó. Tehát az ő  írásainak megvan a húzása mind 
szociologikus mind intellektuális szinten. S mint az igazi m űvészet, egy adott pillanatban mindenkit meg tud 
érinteni. 

(Az interjú hangfelvétele a Pet őfi Irodalmi Múzeum Hangtárában található.) 
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Kedves Hajnóczi Péter! 

Kérem, küldjön kéziratot lapunk kulturális rovata számára. 

td.vözlettels 

Cl4—пwtc 	ґ ~ćY Ot ґ  

• /Ceonka Erzвéđet/  

egészen kevés italtál is; gyönge 
egészségtl ember volt.,, 

Hajnóczy Nбsülésem után egy 
hivatalban lettem alacsonnyomású 
kazánfQtб . Ekkor feleségemmel egy 
Pest környéki faluban laktunk, 
nyolcszázötben forint lakbért 
fizettünk a tulajdonosnak , s j б  másfél 
árát kellett utaznom minden reggel, 
hogy idő re beérjek a munkahelyemre. 

Mint kazánfб tiS , 1(azaz egy) forintot 
kaptam egy mázsa koksz pinceablakon 
tő rfen ő  belap đ tolđsđért. Hetente 
egyszer érkezett negyven mázsa 
koksz, amit jó négy óra alatt 
lapátoltam be a pincébe, ezzel 
negyven forintot kerestem a 
fizetésemen felül. Ezzel szemben a 
főnököm, aki valamikor kiemelt káder 
volt, a gazdasági osztály vezet őjeként 
hatezer forint feletti alapfizetést, és 
negyedévenként többezer forint 
prémiumot kapott. Ennek az 
embernek természetesen még az 
érettségije sem volt meg. 
osztályvezetői tevékenysége abban 
merült ki, hogy a fő tiSket ellen ő rizte, 
nem ütnek-e le a lépcs őre munkájuk 
közben elszívni egy cigarettát. 
Valamikor a hivatal párttitkára volt, de 
egy ünnepségen részegségében úgy 
viselkedett, hogy a fels őbbség 
kénytelen volt leváltani, és 
„megbüntetni": így lelt a gazdasági 
osztály vezetője... 

Hajnóczy Péter : Eszem ágában sem 
volt ezt a robotot más íriSkhoz 
basonlban mitizálni Írбként valamivel 
kevesebbet kerestem, mint f ő tő . De 
nem kellett salakozni .. 1976. 
szeptemberében fizetés nélküli 
szabadságotvetlem ky bogy többet 
tudjak írni.. 

Mindig arriSl faggatnak , büszke 
vagyok -e arra, hogy fizikai munkából 
tartom el magam. Miért lennék 
büszke? Arra sem vagyok büszke, 
hogy áiS vagyok. Spinoza sem volt 
büszke arra , hogy üveget csiszolt. Ha 
föltételezi hogy általa az emberek 
boldogabbak lesznek, akkor mindegy, 
hogy az a munka a fű tés, vagy az írás. 
Nekem éppen az úás esett kézre... 

Narrátor : HajniSczynak a Mozg б  
Világnál megjelent írásaiból is gyakran 
„UGY" lett. A t бmad đsokjelszava az 
„Aczéldoktrína"volt a lapnál az 5Qes 
évek rózsaszín đre lakkozásának 
ellendivatja , vagyis a „valбság feketére 
lakkozása" hódít. 

Ismét Alexa Károly és Reményi 7 бzsef 
7ámás beszél egy 198Qas esetr ől 

Reményi József Tamás: „A halál 
kilovagolt PerzsiábiSl után következ б , 
tehát utolsó korszakának valamennyi 
jelentősebb írása a Mozg б  Világban 
jelent meg . Azt lehetne mondani 
hogy halmozottan jelentkezett egy 
akkori szбhasznátatlalélve: „nem 
realista, irracion đпs, ontologikusan 
szkeptikus , emberellenes, 
antihumanista " áásokkat „feketére 
lakkozással"... 

Alexa Károly [közbevág] „Nem 
borzasztó, hogy ilyen barom 
megjegyzésekt ő l haltak meg emberek? 
Hogy ilyen disznók ezt mondhatták, 
hogy „feketére lakkoz" valaki és ebbe 
belepusztulnak , amikor még igazat is 
irnak, mert meg merték írni az 
igazságot, hát ez nem elképeszti5? 

Reményi : A legnagyobb vádaz 
antibumanizmus vádja volt, mert amit 
ezek az Irások képviseltek ennek a 
sötét világnak az erejét, a 
kétségbeesett agresszióját nem tudták 
elviselni Az egyik ilyen novellđja az 
Osztönző  elem ki is maradt a 
Mozgиbбl 
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Hajnóczy Péter: Nyomda. Könyvköt ő  
részleg. A fiú nem hitte volna, hogy 
barátainak születése vascsörgés, 
káromkodás közepette megy végbe, 
verejtékben úszó n б i arcok 
jelenlétében. 

Ha szükség van t б Iбгбгa: a múvezetб  
adja tovább a felsб  parancsot, mint 
egy csokor vörös rбzsát. 
Ћllбгбzhatsz, tehát néhány fillérrel 
többet kereshetsz, örülj! Es a 
visszereiket ápoló, befásGzott lábd 
sápadt n бk mindig kaphatбk voltak, 
hogy „бrázzanak Valamiféle 
megliszteltetést éreztek a parancsnak 
is beillő  kérésben: a fels ő bbség sajátos 
elismerését bogozták ki bel ő le 
munkájuk fe161. De a fiú tapasztalta: 
senki  —6  sem —könyveket nem 
olvasott, akkor sem, ha géphiba miatt 
leállt a hengersor. De a néh đny 
fdlérre is, бgy látszik, szükségük volt.. 
Ami — kurta —előadásra szorul: a 
boldogság pillanataL Ennyi volt az 
egész: a fiú bement a közös WC-be, 
elvégezte a dalgát. 
Úgy esett, hogy közvetlen utána egy 
nб  lépett a klozettba. Osszecsapta a 
kezeit és felkiáltott: 
„Gyertek! Ekkora szart még nem 
láttam!" 
Mindenki megcsodálta a csakugyan 
hatalmas hurkát, és elkezd ődött a 
talđlgatás, ki is lenne képes kitolni 
ilyet, ki lehet a némi örömteli 
érdeklődésre számot tarld „tettes". 
Bement a klozettba a m űvezető , a 
részlegvezető  is. Megállt a könyvek 
expediálбsa, mindenki a klozet( körül 
álldogált. 
A fiúra — soványsága miatt — senki 
sem gyanakodott A Fiút a névtelen 
tettesek hiúsága töltötte el. Először 
érezte magát embernek a nyomdában. 
Késбbb az asszonyok fényes 
tekintettel foglalták el helyüket a 
görgő  mentén. Ennek az eseménynek 
az emlékét megőrizték még. Aztán a 
takarítbn б  verte szét az emléket egy 
piszkavassal.. 

Aznap a délel đ tti műszak kiválб an 
dolgozott a kötészeten. 

Reményi: Az Egyetemi Nyomda, 
amelynek azt a uovellaciklust, 
amelyben az Ösztб nzб  elem is 
megjelent volna, nem nyomtatta ki, 
egyszer űen megtagadta a munkát, 
azzal az indokkal, hogy a novella sérti 
a nyomdđszmunkásság črdekeit 
Persze a nyomdászmunkásság 
érdekeit nem sértette, 6k boldogan 
olvasták volna a novellát mint ut б bb 
megtudtuk, éppen tő lük, hiszen napi 
összeköttetésben volt vetük. A 
nyomdai párttitkát összefogva a 
nyomda igazgat бjával és a VR. 
kerületi párttitkárral, azért mert a 
nyomda a VII. kerületben volt, 
megtámogatva a budapesti KISZ- és 
Pártbizottsággal, a Nyomdaipari 
Dolgozбk nem tudom én 
micsodájával, tehát mindenféle 
szervezet beszállt a ringbe a 
kinyomtatás ellen. Végül is közölték a 
Mozgбval, hogy ezt az írást nem 
hajlandбk közölni, ami egyébként 
teljesen jogellenes volt Egy nyomda, 
amelyik arra szerz đdött, hogy a 
leadott írásokat kinyomtatja, ezt nem 
teheti meg. 

Alexa: sб t ez feljelentésszer иen 
hangzott el, mégpedig az éppen akkor 
ülésezб  szakszervezeti kongresszuson 
mondta el egy nyomdász 
tиtakozđsként,akiráadásulegy 
egészen más nyomdának a dolgoz бja 
volt. TBrmészetesen бgy interpretálta 
az esetet, mintha olvasta volna a 
novellát a Mozgó Világban, ami ugye 
meg sem jelent Megđгültek teljesen 
Aczél Györgytő l kezdve, le egészen a 

S z e r d a h e 1 y i 	Z o 1 t á n : 

UAJNÓCZYNAK MEG$ZALLUTT UrVEI  VOLTUNK..." 
B e s z é 1 g e t é s 	K r a s z n a h o r k a i 	L á s z 1 ó v a] 

Megvallom, Ön az eetlen, akit Hajnóczy Péter emlékével kapcsolatos „zarándokutamon" úgy keresek fel, hogy azt 
sem tudom bizonyosan: ismerte•e őt Másfelól viszont senkinek a műveiben sem ének oly szoros gondolati.m űvészi 
közelséget Hajnóczyval, mint épp Krasznahorkai Lászlónál. Önre is hatott tehát az a Hajnóczy-kultusz, mely a het-
venes-nyolcvanas évek fordulóján volt Magyarországon? 

ielő tt jött volna, épp azon gondolkoztam, végülis mennyire volt független az én Hajnóczy iránti 
elfogódottságom és elfogultságom attól a kultusztól, ami ő t az élete utolsó pár évében körülvette. 
És azt kell mondjam, hogy bármennyire is szeretném az ellenkez őjét állítani, hát, szó sincs róla: én 
is ennek a kultusznak egyik fenntartója voltam — anélkül, hogy másokat, mondjuk, erre biztattam 
volna. 

Hajnóczynak megszállott hívei voltunk, és itt a többes szám azt jelenti, hogy a feleségem és én. Egyszer ű en 
azért, mert szentnek tartottuk. Úgy gondoltuk, amit ő  gondol azokról a határokról, ahová egy embernek, 
hogyha valóban kíváncsi, el kell jutnia, az egészen biztosan megbízható. Amit ő  azokon a határokon tapasztalt, 
amit megszenvedett, és aztán leírt, az az én számomra kétségbevonhatatlanul igaz volt. 

Kívánscsiságot, igazságot, szentséget és határokat említett.. 

Szerintem Hajnóczy legels ő sorban kiváncsi volt. Olyan, akit ez a kíváncsiság hajtott, s aki mindig eljutott, 
vagy talán nem is eljutott, hanem egyáltalán beköltözött oda, ahol az embernek nincs már semmi kockáztatni 
valója. Nincs már semmilyen kockázata elvben, mert az ő  kíváncsisága az nem írható föl úgy, hogy: „ennyit 
áldozom azért, hogy ennyi és ennyi megtérüljön", amiképpen ez a másodrangúságban zajlik. 
Nagyon sokat beszéltek arról, hogy Hajnóczy kibírhatatlan. Hajnóczy betegesen önz ő , a létezése egyszer ű en 
botrány, életveszélyes. Hát, ez egészen biztosan így is volt. De itt azért... arról is szó van, hogy aki így érezte 
akkoriban, az valószínű leg azért érezte így, mert a birtokában szeretett volna lenni annak a képességnek, 
hogy megúszhassa, amit nem lehet. 

Az igazság és a hitelesség kérdése érdekelne Hajnóczyval kapcsolatban. Szavaiból ugyanis arra következtetek, hogy 
létezik, létezhet egyfajta külső  igazolás is a m ű  számára, aminek fontos alkotóeleme maga a szerz ő  személye. 

Hajnóczy személyében végre egy olyan típusú íróval találkoztam, amely típust mindig is nagyon kedveltem a 
régi irodalomból, mert ez egy olyan típus, amelynek minden egyes mondatát el tudom hinni. 
Hajnóczy nem tartozott azok közé, akik nem azon a szinten igyekeznek megoldani a gondjaikat, ahol azok 
történnek. Elleplezni valahol, eltüntetni egy másik formában: nekem az ilyen fajta hamisság az mindig hihe-
tetlenülidegesítő  és elviselhetetlen volt. Es ő  mentes volt ettő l, tudta, nem is érdemes másról beszélni, csak 
amiről beszélünk. 

Mennyiben érezte úgy, hogy Hajnóczy támasza az Ön lépéseinek az irodalomban? 

Annyiban, hogy Hajnóczyn és Pihnszkyn kívül nem is találkoztam senki emberrel, aki engem más írásra 
ösztönzött volna kortársaim közül. Nem érte volna meg. Ennek a két embernek a puszta létezése viszont azt 
sugallta, hogy van értelme valamit leírni. Úgy véltem, ha létezik az a világ, amire ők utalnak, vagy céloznak, 
vagy aminek a létezését sejtve inak (inkább err ő l lehetett szó), akkor én is hozzáteszem a magamét. Azért, 
mert így egy olyan dologra célzunk, akkor már mind a hárman, ami talán létezni kezd, hogyha elég sokan 
céloznak rá. 

Istenre gondol? 

Első sorban Hajnóczy volt az, meg Pilinszky, aki megértette velem a következ ő t: nem arról van szó, hogy az 
Isten, vagy egyáltalán bármiféle isteni a realitásból vajon definiálható-e. 
Szörényi tanár úrnak írtam egyszer egy beszámolót a Vigíliában, ami a legnagyobb blaszfémia volt már, mivel 
az állt benne, hogy az Úristen nem a valóságból, hanem a Bibliából következik. Arra utaltam ezzel, hogy a 
létezéshez, bárminek a létezéséhez elegend ő  és elegend ő  erejű  hivatkozásra van szükség. 

Megint csak a Hajnóczyval kózös hasonló vonások jutnak eszembe. Neki ugyanis minden m űve a gyáva közmegegye-
zésekről, s a nyomukban burjánzó aberrációkról rántja le a leplet; a hétköznapi eltolások, hazugságok mögött fenye-
gető  nagyobb tragédia — az emberiség pusztulásának —el őérzetét tudatosítja olvasóiban. S számomra „A parancs" és 
a „Jézus menyasszonya" ilyen értelm ű  negatív utópiája folytatódik a Krasznahorkai-írásokban is. Mert mi másnak 
is nevezhetném a „Sátántangó" ördögi táncába öntudatlanul belekeveredett szerencsétlenek lassú agóniáját, mintegy 
igaz utalások híján lévő  világ tiikörképét? S ugvanúgv „Az ellenállás melaйkóliájá"-nak már a kezdésénél belehasít 
az olvasóba: Pflaumné pusztulása tulajdonképpen már a pótcselekvések napi kényszeres rituáléjában kódolva van, s 
a városra szakadó nagyobb szerencsétlenség ezeknek a „kicsiny" inadekvátságoknak mitikus felnövelése valójában. 
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nyomda smasszerjéig , avб sáig, 
mindenki beleszólt az ügybe. 

Reményi: „Az Osztónz б  elem" 
helyettvégüt egy másik Hajnóczy 
novellát kellett közölnünk, egy jwal 
korđbbiírást,teljesen idegen testként 
a többi novella között. Őket persze 
ilyen esztétikai apróság sohasem 
érdekelte, az a lényeg, hogy sorszámra 
ki legyen ott a lyuk, aztán az újság 
megjelenik... 

Narrátor. Köpf Lđszlбné a KISZ KB 
kulturális titkára szerint „a Mozg бsok 
rosszulviszonyultak a nyomdaüzemi 
négyszőg kritikájához". A négyes 
tа~ai ugyanakkor kitиnб re vizsgáztak 
éberségbб l. 

Hajnóczy Péter: Van, amit az ember 
nem tesz meg: rend б rségi 
kihallgatásokon nem vall még az 
ellenségére sem, nem ír alá hamis 
jegyzбkönyvet egy doboz cigarettáért, 
de más elképzelhet б  jutalmakért sem. 
Van, amit megtehet az ember, és van, 
amit nem. Én ezen a határvonalon 
lépkednék, vagy már átléptem e 
határvonalat? Vd đgosan érzem, hogy 
még nem léptem đ t, s remélem 
halálom perckig sem fogom átlépni 
Azért nem ériatettek a félparaszt 
kбmбvesek, ácsok, munkavezet бk 
gб nyotódásai, mert Kteist, 
Martmovics, és Hajn бczу Jбzsef kezét 
éreztem a vállamon, és fdleg Apámét, 
az „Öregét". Az őreg citoyen 
segítségét éreztem — ha nem is 
gondoltam mindig erre a segítségre, 
de nem is volt гб  szükség, miként a 
ház betonból készült alapjaira sem 
gondol az ember a f й tött szobában, 
mert ezek az alapok tüzetes és gondos 
munkával készítettek... Ezek az alapok 
nemcsak engem, de a gyermekeimet 
és azok gyermekeit is kiszolgálni 
képesek, mert ez a történelmi idol 
átívelб  alap az, amely a magyar 
jakobinusok szabadságeszményét és 
példának okáért Hajnóczy József 
morális tartását adja örökül az 
utódnak: 

Kazinczy Ferenc Fogságom naplója 
(részlet) 

Bemondó: 

Narrátor. A kivégzését hirdet б  
ítéletet követen, élete utolsó három 
napjában Hajn бczуЈб zsef 
limonádéval h ű tögette a vérét. 
Nyugalommal lépett a szekérbez. 
Fellépvén a hágóra egy közember 
segíteni akart nekL 

„Ne fárassza kend magát! Én saját 
erilrobdl is fellépek! Hajnóczy elébe 
mentek a hóhérlegények, s le akarták 
vonni ruháját. Nem engedte, hogy 
hozzányúljanak. Leült a székre, 
csudált nyugalomban . Csak akkor 
borzada meg, middn a hóhér 
kettérepeszté ingét, hogy két vála ш  
lehullhasson, s midin ollбjávat nyakán 
az apró hajakat elmetszi... 

Hajnóczy Péter. Eljátszottam a 
gondolattat elébb-utбbb rám is sor 
kerül, mert minden , bármelyik 
percben, mindenkivel megtörténhet, a 
sejtjeimmel, az ösztöneimmel éreztem, 
mint a tigris, amelyet id б legesen 
kímélnek azzal a céllat, hogy 
szaporodjék, és újra vadászhassanak 
rá... 

Hajnóczy Péter. Az isz đkossđg az én 
esetemben munkaártalom: minden 
valamirevaló íгб  részeges volt, és ha 
éppen nem írt, ivott, mint a gödény, 
csak kapásbб t: Vörösmarty, Ady, 
Krúdy, a morfmista Csáth Géza és 
legkedvesebb magyar lr бm: Chotnoky 
László. 

Lázár István: „Én azt hiszem hogy az 
ilyenfajta alkoholizmusnak, mint az 

S ezért a tragédia nemes szele nem csaphat meg bennünket teteme földbe helyezésénél; hisz csupán az értelmetlen 
(és célja nélküli) vegetáció egy részecskéje végzi itt megszakítatlan körforgását. A szembenézések és lényegre utalások 
elkerülésével fenntartott konformista világrend lényegi értelmetlenségének botránya jelenik meg számomra tehát az 
Ön írásaiban is. 

Miköztünk a szellemi otthontalanság természete volt hasonló, s az, ami ő t olyan hallatlan intenzitással fűzte 
Kohlhaas Mihály alakjához. 
Az engem hozzá kapcsoló szellemi közösségnek, vagy inkább szellemi együttérzésnek más jelei is vannak, 
mint az efféle megnyilatkozások. Els ő  novelláskötetem átlapozása után jöttem rá, hogy számos formai, tech-
nikai kérdésben sem lehetek meg Hajnóczy nélkül: szokatlannak látszó hosszú mondatszerkezeteimben a 
monológok és a dialógusok beékelése sem igen létezhetne úgy, hogy Hajnóczy nincs. Persze, nem tudtam 
róla, ahogy az lenni szokott, mikor rákaptam például erre a farmára. De el őfordulhatott volna, hogy nem 
kapok rá, ha nem ismerem az ő  szövegeit, ahol a leíró részeket id őnként —például a Temetésben — ilyen bels ő  
monológok, vagy dialógusok szakítják meg. A hatás ebben az esetben például arra is nyilvánvaló, hogyha 
nálam egy ilyen idéz őjeles megnyilatkozásnak teljesen más a funkciója, mint Hajnóczy szövegeiben. 

Nekem előszörre a „Sátántangó"-bon megjelenített h ős alkotó, a doktor figurája jutott eszembe, aki — megfigyeli és 
leírja a világ teljes romlását, elkerülhetetlen magába hullását — s közben rendületlenül iszik... Itt nem pusztán „A 
halál kilovagolt Percsióból" alkotói szituációja, de magának Hajnóczynak az alakja is esz űnkbe juthat. 

Bizony, ez Low ry, Cholnoky László stb. mellett egészen biztosan Hajnóczy-hatás is, s én ezt örömmel válla-
lom. Bevallom, a doktor figurájában tényleg nem feledkeztem meg arról sem, aki Hajnóczy volt, amilyennek 
Hajnóczyt én egyszer láttam. Természetesen, ez nem azt jelenti, hogy a két figura azonos volna, err ől szó 
sem lehet. Hanem, hogy ha Hajnóczyt nem ismerem, akkor a doktor alakja egész biztosan nem ilyen. Nagyon 
sok minden az ő  eleven mozdulataira vezethet ő  vissza. Ahogy ő  a Tokaji üvegével ott idétlenkedett... idétlenül 
haldoklott a publikum el ő tt... 

Milyen személyes találkozásról beszél? 

Egy szörnyű  író-olvasó találkozóról beszélek, nem mintha el tudnék képzelni olyan író-olvasó találkozót, 
amelyik nem szörny ű , szóval egy ilyenr ől beszélek, nem emlékszem már, mikor volt, valamikor, élete utolsó 
évei egyikében. 
A közönség, a maga egészében, elviselhetetlen parazitákból állt, úgynevezett értelmiségeikb ől, és ezek között 
én nagyon rosszul éreztem magam. Ez a közönség úgy figyelte, ahogy Hajnóczy el ő ttük épp haldoklott, mint 
valami cirkuszi mutatványt. Borzongtak néhányan. Jujj, mondták csillogó szemmel egymásra nézve. 
Ő  maga kiült az elé a közönség elé, és ott volt tulajdonképpen addig, amíg be nem rúgott. Elszalajtott egy 
közönségbeli, vagy szervezésbeli embert piáért; aki hamarosan heherészve hozta is az alkoholista m űvésznek 
a bort. Hajnóczy elvette, és végigitta az estét. 
Az emberek nézték, én is, és Hajnóczy meg csak nézte ezt a közönséget, és ivott. Nem lehetett tudni, melyik 
pillanatban hal meg. 
Nem bírtam elviselni, hogy része legyek ennek. Nem bírtam nézni. Nem tudom jól szórakozni a pénzemért, 
fölálltam, és eljöttem a vége felé. Inkább a közepe lehetett. Vagy az eleje. Nem emlékszem. 

Nincs ebben a véleményben (és tettben) valami túlzás meg kisajátítás? Mintha kisajátítaná Hajnóczyt magának azzal, 
hogy csak  On  értett valamit bel őle és más nem, csupán csak azáltal, hogy más nem ment akkor ki? 

Ezt a legnagyobb készséggel elismerem. A szeretetteli kisajátítás tényét: hogy csak én érthettem meg Haj-
nóczyt, senki más. Rendkívül elfogult és intoleráns vagyok, rendkívül elfogult és intoleráns vélemény az 
enyém, de hát ilyen. (Nevet) Derüljön ki. Derüljön ki. 
(Az interjú hangfelvétele a Pet őfi Irodalmi Múzeum Hangtárában található.) 
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Budapest, 1970.  dec. 8. 

Kedves Hajnóczy Péter! 

Irásait valamelyik irodalmi folyóiratunkhoz t оvúbbitsa. 

ijdvözlettel: 

/Csonka Еrzsébet/ 
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övé, valamiféle korántsem csak 
tđrsadalmi alapja van, kell lenni 
valamilyen biológiai részének is. 
Voltak életének szakaszai, amikor 
nagyon keményen ivott, de 6 nagyon 
sokszor luxusitalokat, példáulj б  tokaji 
bort, ami elég drága szórakozás volt. 
Ez is bizonyítja, hogy az övé egészen 
másfajta alkoholizmus volt, mint aki 
olcsó szilvapálinkđval, vagy csak 
sörrel vagy asztak borral h ű lyí i magát. 

Amikor viszont egyáltal đn nem ivott, 
akkor elmondta nekem egyszer, hogy 
volt egy orvosa, vagy pszichológusa, 
aki azt mondta neki Péter, vedd 
tudomásul, hogy minden embernek 
van egy ho гdбja, amennyi italt 
megihat, és Tea magad hordóját már 
megittad. Ha még tovább iszol, akkor 
abbб l boaosztó nagy baj lesz." Ez pár 
éwel a halála eldtt történt akkor elég 
hosszd idó гe mint egy "páter 
nosterként", mint egy olvasóként 
forgatta újra és újra, hogy „én a 
hoгdбmat mđr megillam, nekem m đr 
többet inni nem szabad". Elég sokáig 
sikerült absztinensnek maradnia, de 
hát ez sem tartolt örökké. 

Hajnóczy Péter: Titkon úgy remélem, 
én nem halok meg 
alkoholmérgezésben, nem бгű lök meg 
Is  nem leszek öngyilkos, talán én 
vagyok az, aki a sors által 
kiszemeltetett, akinek az a küldetése, 
hogy éljen és újon, kizáгб lagos 
tulajdona: rémképet, lAtomasai е lбtt 
tanú legyen. 

Lázár István „onpusztít б  életet élt 
kétségkívül, és szellemileg és testileg is 
sok mindennel terhelte meg ónmagát. 
ÉN valahogy úgy érzem, hogy a fizikai 
áпapotábб l mégis tellett volna még 
legalább egy évtizedre. Az, hogy 6 
ilyen hirtelen és tragikusan halt meg, 
az bizonyos értelemben talán a 
hipochondriájával is kapcsolatban 
lehetett. Úgy tudjuk, hogy egy ilyen 
nyári influenzát kapott, ami egy 
roppant kellemetlen, de nem túl 
veszélyes betegség, túlgy бgysгeгeгte 
magát és így halt meg. Semmiképpen 
sem öngyilkossági szándékkal vett be 
több gyógyszert a kelleténél, inkább 
csak tévedésb6L.. Mint sok alkoholista 
Is  idegileg nem elég stabil ember 6 is 
gyбgysze гfüggésben éit amúgyis. A 
hipochonderekre jelleгzб, hogy 
nagyon megijednek a kis 
betegségekt б! is, és túlgyógyszerezik 
magukat. Tulajdonképpen egy olyan 
gyбgyszeгadag ölte meg 6t 
tudomásom szerint, amit egy akkora 
testsdlykilogrammal гendelkezб  
embernek, mint amilyen 6 volt, nem 
szabad lett volna, hogy đrtson." 

Hajnóczy Péter: Mindenütt, minden 
pillanatban mocskot, szenvedést és 
igazságtalanságot lб tok, ahovđ  csak 
nézek. Kezem-lábam reszket a 
felháborodástól, szédelgek és 
minduntalan elhányom magam, 
otthon, a munkahelyemen, vagy baráti 
társaságban. Így nem élhetek tovább: 
békét és igazségot akarok látni! 

Lázár Istáp „Ná сsa Klára egyik 
kritikája, amely igen magasra tette 
Hajnóczy Péter novellisztikáját, 
kisregényeit, meglehet бs port vert fel, 
mert tartottak egy reprezentatív 
ideológiai konferenciát az Angyalföldi 
Pártbizottságon, ha j б l emlékszem. 
Tčhбt egy országos ideológiai 
konferencia volt, azt hiszem, már a 
Péter halála után nem sokkal, ahol 
egy kvázi ideológiai revizionizmus 
elleni támadás keretében Király 
Piroska, a budapesti pá г tbizottság 
egyik titkára éles kirohan đst intézett a 
Kortársban megjelent N đcsa 
Klára-féle Hajnóczy-kritika ellen. 
„Egy ilyen dekadens, erkölcsi 

S z e r d a h e 1 y i 	Z O 1 t á n : 

„Mi NEM TAPASZTALTUNK SEMMIT Al  Ő  MAKCONASÁGÁBÓL.. " 
BESZELGETES BOGKAR ÉVÁVAL ÉS BOGNÁR BOTONDDAL HAJNÓCZY PÉTERROL 

Hajnóczy Péter, drámájának, a Dinamitnak a végén — betétként —beiktatja egy (a m ű  születésekor) hétéves 
kisfiú, Bognár Botond munkáját is. Az édesanyától kérdezem: hogyan keriilt az író az Önök családi körébe? 

N
álunk meglehet ősen gyakori volt, hogy nagy társaság gy ű lt össze: 15-20-an is voltak sokszor ami 
negyvenkilenc négyzetméteres lakásunkban. Egyszer, 80 januárjában egy különösen nagyméret ű  em-
ber mutatkozott be nekem, akinek a nevét nem is értettem rendesen, mert olyan halkan mondta. 
Rövidesen aztán kiderült, hogy Hajnóczyról van szó, akinek már több írását is olvastam. Kés őbb 
aztán elmagyarázta: mindig gondosan ügyel, hogy a n őknek halkan mondja a nevét, s lágyan fogja 

meg a kezüket („mint ahogy egy rózsát"). Ellentétben a férfiakéval, akiknek er ősen megszorította, úgy, hogy 
fölszisszenjenek: „Tudják, hagy merre, meddig!" 
MiКÖzÖttÜnk nagyon hamar létrejött egy kölcsönös szimpátia, így aztán — egészen haláláig — meglehet ő sen 
gyakori vendégünk volt, olykor a szállóvendégünk is. Ami nem egyszer bizony azt jelentette, hogy két gyer 
mekünk, meg én a férjemmel aludtunk, ő  meg fönn volt és hallucinált... 

Nem volt ez megterhelő  Őnöknek? 

Péter a mindennapi életben elég nehezen elviselhet ő  ember volt, a személyisége nagyon sok odafigyelést 
igényelt. Az is el őfordult, hogy annyira elegünk lett bel őle, hogy elmenekültünk itthonról, s ő t egyedül hagy-
tuk. Amikor már nem tudtunk mást csinálni. 

De ez kapcsolatunknak csak az egyik, nem is a leglényegesebb oldala. Mert ő  végtelenül kedves is tudott 
lenni, amit még tetézett, hogy b őszen udvarolt nekem. Ez az udvarlás persze teljesen eszmei szinten ment —
de azért annak a figyelmen kívül hagyásával, hogy én feleség s egyben anya is vagyok: mindez a n őnek szólt. 
Eléggé racionális lénynek tartom magam, de Péter mégis hamar el tudott szakítani a földt ő l. 

Olyan szuggesztív volt az egyénisége? 

Rám nagyon erős hatást tett, de másoknál is ugyanezt tapasztaltam. Bárhová mentünk — uszodába vagy 
máshová —, nem lehetett kitérni az egyénisége el ő l. Az együttléteink máig élmények maradtak, mert Pétet 
mindenbő l élményt tudott csinálni. Emlékszem, amikor (már nagyon betegen) elhatározta, hogy újból úszni 
fog, s lefogy, akkor rettenetesen büszke volt rá, hogy az ezer méterét végigbírta. Egy másik alkalommal 
uszoda után ebédeltünk, s odajött hozzá egy cigány asszony jövendölni. Aki persze becsapta, a százasát 
kicsalta tőle, ám ő , ezzel mit sem tör ődve, mint egy kisgyerek hallgatta. A pé Пzére pedig csak legyintett. Nem 
egyszer előfordult, hogy órákon át álmodozásba merültünk — annyira át tudott vinni az ő  világába. Az álmo-
dozás szintjén tulajdonképpen súlytalan dolgokról beszélgettünk: arról, hogy milyen jó lenne egy kastélyban 
élni, inasokkal és lovardával. Komolyan megtárgyaltuk még a kandalló szerepét is... 

Gondolom, ez a világ a kisfiúhoz is közel állhatott. 

A nagyobbik fiammal, Botonddal való kapcsolata már rögtön az elején kialakult. És ez annyira mély kapcsolat 
volt, hogy a gyermekem életét nagyon er ősen befolyásolta. 
Azt hiszem, az ő  történetük valójában arról szólt, hogy két gyerek „összejött". Fantasztikus jól tudtak együtt 
lenni — teljes mértékben egyenrangú felekként. Nem véletlen persze, hogy a két fiam közül éppen Botondot 
választotta, aki mindig kiegyensúlyozott, harmonikus gyerek volt, s a koránál érettebb. Péterben bizonyára 
működött valami olyasmi is, hogy ne billenjen át teljesen az álmok és az irracionalitás világába, valami 
kapaszkodó kellett neki, egy racionális lény vagy gondolat vagy fogódzó, ami kicsit visszafogja. 

Ugyanis elképeszt ően irracionális módon élt. Gyakran éjjel háromig is fönn voltunk vele, amíg ki nem 
dő ltünk, gondolva a másnapi munkára is. Ő  persze nem sokáig bírta a magányt, s rövidesen fölébresztette 
Botit; nekiálltak repül ő t csinálni. Reggel, amikor kelek fel, látom, hogy a kisszobában ül Péter a padlón 
(csorog róla a víz, mint rendesen), szemben vele a gyerekem, és boldogan repül ő t építenek. Botival azért is 
tudott ilyen jól meglenni, mert a hétéves gyerek szintén teljesen természetesnek tartotta, hogy a hajnali 
órákban repülő t kell építeni. 

Nem okozott-e ei a — mégiscsak beteg, nehéz természet ű  — ember megterhelést a gyerek számára? 

Az a furcsa, hogy ha Péter kívülr ő l nézve taszító is volt néha, mégsem váltott ki negatív hatást egyikünkb ő l 
sem. Valahogy ez nem számított, annyira tudta egyebekkel ellensúlyozni. Másrészr ől viszont mi soha nem 
tapasztaltunk semmit az ő  „marconaságából" sem, amir ől pedig annyi történet keringett. Velem, velünk 
mindig fantasztikusan kedves volt. 

Nem jelentette-e ez a kapcsolat számára egyféle olyan szükséglet kiélését, amire máshol nem volt lehet őség? Nem 
létezik-e hogy Onöknél végre olyan helyre talált, ahol nem kellett marconának lennie, ahol némiképp talán kompen- 
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nihilizmust sugárzó ír бnak a mwéгб l 
Nácsa Klára nem átallotta azt írni, 
hogy az társadalmi állapotamk h б  
tükre." Tehát tulajdonképpen itt 
nemcsak egyszerilen esztétikai 
ké гdésгólvolt szd, hanem 
kimondottan politikai ügyet sikerült a 
kritikából kreálni A támad б  
véleménye szerint a Hajnóczy-féle 
irodalom rágalmazza a szocialista 
társadalmat, azt tehát realistának, a 
társadalom h it  tükrének elfogadni 
nem egyszerden esztétikai tévedés, 
hanem politikai vétek. 

szerkesztdségünknek ugyancsak 
állandб  munkatársa , tanácsad бja 
Huszár Tibor még ott, ugyanezen a 
kongresszuson igen éles, vehemens 
védetemben részesítette a kritikát. 
Teljes joggal, hiszen különösen mai 
szemmel látjuk hogy mennyire téves, 
torz volt az elítélése ennek a 
Haj nбсzуt elismerd írásnak." 

Alexa: „Az egész rezsimnek a 
gyengeségét és a bе lsб  
bizonytalanságát jelzi, hogy a 
halottaktól is hogy tudnak félni Most 
nemcsak azokra az 56-os halottakra 
gondolok, akiket most temettünk el, 
hanem az ilyen Hajn бсzy-féle 
polgárokra, 6 is veszélyes volt... 

Narrátor: A Rádiб  archívumában 
mindössze egyetlen hangfelvétel 
maradt az ú бval. A riport az Otödik 
sebességben „A halál kilovagolt 
Peгzsiábб l" dm11 kisregénye 
megjelenésekor hangzott e1, 1979-ben. 

Hajnóczy Péter : „Távol áll 161em 
szerénység, álszerénység, minden. 
Nagyon jб l tudom hogy a Pe гzsiábб l 
egy pontos vessz ő t vesszitvé alakítani 
nem lehet. 

Ördög Csilla: Nem nagyon lehet. 

Hajnóczy Nem. Nem hogy nem 
nagyon, hanem egyáltalában nem, sót 
egy névelđ t se lehetne elhagyni 

Ördög Csilla: Tett гá kísérletet? 
Tő bbszöг  átdolgozta? 

Hajnóczy Tbbbszőг  átdolgoztam, és 
csak zárójelben egy kis adalék: ezt én 
éjszakákon útarc, mit tudom, én 
marék altatбval nem tudtam elaludni, 
fölkeltem, kimentem, hogyne 
zavarjak másokat. A fürd őszobában 
ültem a fü гdбkád szélén üres бгámon, 
azt hiszem, ezt Tđ lh Á гpádtб l 
kölcsönöztem, nagyjábб l „meddđ  
бгán". Kiszámítottam, bogy ezért a 
könyvértén 18 fdléres бгabért kaptam. 

Ördög Az olvasók szeretnek minél 
mélyebben belelátni egy ember 
legbetsó világába . Már pedig maga ezt 
megengedi, teljesen föltárja magát 
benne... 

Hajnőcii,. Hát igen, igenis , meg nem 
is. Nem az életrajzomat írom, de 
máskülönben ez egy hülye kérdés. 
szwal, hogy mondjam... nem öntót 
hanem általában : hogyvan önéletrajzi 
regény, meg alanyi regény meg a... 

Ördög: ...meg akđrmilyen regény. 

Hajnóczy...akármilyen regény. Hát 
könyörgöm, minden szerencsétlen író 
a saját életét írja valamiképp az élete 
végéig, nem? 

Ördög És mégis... 

Hajnóczy Ez biztos! 

Öгdőg (közbevág) Mégis a szenzáciб  
általában ott szokott kipattanni, 
hogyha dszintébbnek találnak egy 
írást, mint amit megszoktunk. 

Hajnóczy Őszintkbbnek és azt 
hiszem, keményebbnek. 

Ördög Kegyetlennek, én inkább így 
fogalmaznék... 

zálhatott is a vele kapcsolatban másutt kialakított negatív elvárásokon ? Vagy hogy a műveiben is fontos szerephez 
jutó gyermelfiguráknál maradjak : nem jelentett -e számára a Botondhoz fűző  kötelék egyféle elégtételt, amiért neki 
magának nem született gyermeke ? Még tovább menve: lehetett-e valami életrajzi alapja annak a „Dinamit" c. drá-
májában tett megrázó vallomásnak , miszerint „egyszerűen nem akartam , hogy megszülessen a gyerekünk"? 

Ami a saját gyermeke meg nem születését illeti, arról többször is beszélt részletesen. „Gyilkosságot követtünk 
ii" — mondta —, „de hát muszáj volt!" Még a korábbi házasságában történhetett egy magzatelhajtás, úgy 
tudom, a felesége akarata ellenére. Ta*tott t őle, hogy az alkohol miatt esetleg fogyatékos gyermeke születik. 
Másfelől pedig a honi viszonyokban sem látott jöv őt. 

Hogy ő  mennyire képzelte bele azén gyermekembe a saját meggyilkolt" gyermekét, ezt nem tudhatom, 
de elképzelhető , hogy ilyen baráti kapcsolatot álmodott vele is. Am ami a kompenzálásra vonatkozik, ilyesmit 
én soha nem tapasztaltam: semmilyen értelemben nem nevezhet ő  kompenzálásnak a fiammal való kapcso-
lata. Az őket egybefogó kötelék semmiképpen sem a Péter kompenzációs törekvésén alapult, hanem egy 
teljesen egyenrangú, kétoldalú szimpátia kifejez ődése volt. Aminek középpontjában a kölcsönösen és egy 
időben kezdődő  kiválasztás vagy a másik megtalálása állt. S mivel neki fantasztikus érzéke volt a gyerekhez, 
köztük minden a gyerek nyelvén történt. Szóval Boti őt nem mint egy istent hallgatta, hanem teljesen egyen-
rangú módon. Természetesen Péter volt az, aki a gyerek szintjéhez alkalmazkodott, de azon a szinten ők 
egyformák voltak. 

És „közös" alkotásuk, a Dinamit, hogyan szűletett? 

Botond abban az időben, amikor Pétert a dráma megírása foglalkoztatta, lázasan feküdt itthon és rajzolga-
tott. Ismét nagyobb társaság volt nálunk, de ő  odaült a beteg gyerek mellé és — szokása szerint — inkább vele 
beszélgetett, mint a feln ő tekkel. Vele a közös nyelvet valahogy mindig könyebben megtalálta. Alighogy Boti 
megrajzolta ezt a történetet, Péter már el is döntötte: kell neki. 

Rettentő  aranyos volt, ahogy rögtön mindenféle terveket kezdtek el sz őni. Arról, hogy kit kéne felkérni 
színésznek, ki játszaná el — merthogy a szerep elég nehéz, a színpadravitel is problematikus —, és hogyan 
jelenjen meg színpadi méretben ez a rajz a darab legvégén, miközben megy a zene. Szóval ő  komolyan 
foglalkozott az előadással is, s mivel Latinovitscsal már nem tárgyalhatott ez ügyben, megkeresett másokat. 
Garas Dezs ő  jött els ősorban szóba, de végül mindenki visszautasította. 

Botond: 

Nekem Péterrel kapcsolatban el őször a robosztus alakja idéz ődik fel. Annak az otthonunkat estér ő l 
estére megtölt ő  izgatott, ideges (általában ellenzéki értelmiségiekb ő l álló) társaságnak ő  ugyanis ebb ől a 
szempontból is jellegzetes alakja volt. A százhúsz kilója a közte és foteljeink közötti különös kapcsolatban is 
megnyilvánult. Erkezésekor mindig dilemmát jelentett számára, hogy a díványon vagy pedig a már amúgy is 
rozoga állagú fotelben foglaljon-e helyet. Karakterének hirtelenségéb ől is adódott, hogy nem mindig a leg-
racionálisabb megoldást választotta — ami végül a fotelek megvasaltatását eredményezte. 

Gondolom, egyéniségének bels ő  eredetisége szintén érzékletes emléket hagyhatott. 

Azt hiszem, minden küls ő  jellegzetessége eltörpül hatalmas bels ő  énje mellett. Az ő  érzelmei határtalanok 
voltak: a hozzá közelállókat úgy tudta megölelni, hogy minden csontjuk beleropogott. Ez a végletesség a 
legmindennapibb pillanatokban is megnyilvánult. Egyik este, érkezésekor a szokásos kérdést intéztük hozzá 
testvéreimmеl: „Hoztál-e valamit?" Elő  is került egy kis versenyautó. Azonnal kiderült, hogy ez kett őnknek 
semmiképpen sem elegend ő , amire ő  — megoldandó a konfliktust — azt javasolta, hogy kettétöri... Végülis 
megállapodtunk testvéremmel a békésségben, s így az autó is egyben maradt. 

Fs milyen volt Péterrel játszani? 

A varázslatos az volt, hogy igazi játszótársra találtam benne. Az els ő  játék — ami később kettőnk között egyféle 
rivalizálás terepe is lett—, egy logikai játék volt. Ennek a háromdimenziós agytornáztatónak az volt a lényege, 
hogy függőleges, vízszintes vagy átlós irányban kellett egy egyenest kirakni tallérokból — a speciális, négyszin-
tes asztalkán. Alig vártam, hogy jöjjön és vihessem neki az agyonhasznált dobozt a folytatáshoz. 

Bár ez a foglalatosság hosszú hónapokra lekötött minket, egy id ő  után mégis váltottunk: egy mini kosár-
labda volt a következ ő  játék. Ebben is hamarosan komoly versengés alakult ki közöttünk — az is el őfordult, 
hogy már kólában játszottunk. Arra már nem emlékszem, hogy ki nyert, de talán mégsem ez volt a legfon-
tosabb. 

A játék mellett milyen más közös „érintkezési pont" enile'ke idéz ődik még fel? 

Kapcsolatunk id ővel komolyabb és mélyebb lett. Már kevesebbet játszottunk, de ez azért még mindig lénye-
ges alkotóelem volt a kett őnk viszonyában. Egyre szorosabb érzelmi szálak f űztek össze bennünket, amit egy 
tőle kapott ajándék is példáz. Egyszer egy elefántcsont nyeles török kést hozott nekem, ami akár múzeumi 
darab is lehetett volna. Mind a mai napig megvan, de sajnos már nem olyan já állapotban, mint amikor 
megkaptam. 
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Hajnóczy Igen. 

Ördög Ez egy kegyetlen ivás. 

Hajnóczy Igen, kegyetlen. 

Ördög Valaki azt mondta nekem, 
hogy ez az alkoholizmus pontos 
anatбmiája. 

Hajnóczy Lehet, hogy pontosan az is, 
dehát ez lényeges? Nem nagyon. 

Őrdög Azért lényeges, mert most túl 
azon a még mindig d б lб  
közhiedelmen, hogy a mtivészek azok 
általában olyan bohémekés isznak és 
nekik... 

Hajnóczy Igen, de tudja, hogy kivitt 
a bohém? A Zerkovitz Béla. Erti? 
Szóval az Edgar Allan Poe egyáltalán 
nem volt bohém, hanem szenvedett, 
mint akit kínpadra húztak. 
Bohémságrб l szó sem esett. 

Ördög Megleheldsen sötéten akarja 
láttatni ezt a világot... 

Hajnóczy Mi az, hagy sötét és mi az, 
hogy világos? 

Ördög Pгб bđ ljuk megfejten 

Hajnóczy Hát szerintem igazság 
sokfajta van, mint mondotta Anatole 
France is, ugye? Belefér ez is, belefér 
az is. Belefér a napsárga is, h đ t 
például Van Gogh, ugye, a 
napsárgákat festette, akkor B is sötét 
volt? 

Ördög Hm! 

Hajnóczy Pedig sötét volt. 

Ördög Ez az írás az embernek elveszi 
a kedvét. Elđ ször, én legalábbis, így 
jártam vele. Elveszi a kedvét attOt, 
hogy komolyan vegye az embereket. 

Hajnóczy: Hát viszont nézze, magát se 
veszik komolyan az emberek. Szóval 
valami szeretethiányról van sz б , vagy 
a fene tudja mirб t de ez nagyon, 
nagyon erős, szбval az embernek ett б l 
a szeretethiánytól, ami teljesen totáhs 
egyszerden lángol a b đ re. Hm? 

Ördög és megpróbál magának valami 
szeretetet zsarolni 

Hajnóczy Igen, mert nincs más. 

Ördög Az ember fogja a borosüveget 
és addig iszik, most nagyon durván 
fogalmazok.. 

Hajnóczy Igen, mondjad csak. 

Ördög Addig iszik am g úgy érzi 
hogy most már kívül áll, most már 
megteremtette magának a maga 
világát, és abba m đr nincs beleszб lása 
senkinek... 

Hajnóczy: Hát mert mit tudom én, a 
szerencsétlen E. T A. Hoffman-rб t is 
azt írják, hogy soha a büdös kurva 
életben nem tagadta meg magát б l az 
életadб  bort. És akkor úgy volt, hogy 
mikor mit tudom én Lipcsét, vagy 
Drezdát bombázták, és akkor 
mindenki elmenekült a fenébe, 6 
pedig szépen kiállt az ablakba egy 
üveg borral, főШзjtotta és azt mondta: 
a bombára! 

Ördög Azt mondja: nem nagyon jó 
úni, és mégis közben... 

Hajnóczy Hát nem, nem egy 
ünnepséges érzés, egyáltalában sem. 
Úgy érzem, hogy van valami abban, 
amit mondok. Na most és Marx-szat 
egyútt tartok abban, akinek az volt a 
jelmondata latinul: „Di omnibus 
dabitandum", tehát, mindenkiben 
kételkedni kell ugye? Hát mit tudom 
én. Mindenesetre megpr бbálom. 

Ördög Szereti azt a figurát, akit 
megírt Perzsiában? 

Hajnóczy Nem én. Semmi közöm 
hozzá. 

Az idő  múlásával megkomolyodtam, s ennek azért van jelent ő sége, mert az egyik nap történt valami, ami 
éles fordulatot hozott a kett őnk kapcsolatába. Emlékszem, akkoriban söpört végig az országon egy influen-
zajárvány, ami engem is elkapott és ágyba kényszerített. Igy akkor is még fekv ő  beteg voltam, amikor a 
szokott módon összegy űltek nálunk jónéhányan —éppen Péter új könyve volt a beszélgetés tárgya. Elég kicsi 
voltam még ahhoz, hogy mindenb ől csak a téma csontig lecsupaszított lényegét értsem meg. Egy ideig hall-
gattam őket, majd rajzolgatni kezdtem. Pár perc múlva egy kis képregénnyel álltam el ő , melynek „A Könyv 
és a Pálcika" címet adtam. A szerkezete nagyon egyszer ű  volt, minden egyes főmotívum (főcselekmény) 
egy-egy képet kapott. Az egész mindössze tizennégy képb ől állt. 

És mit szólt az alkotáshoz Hajnóczy? 

Teljesen fölajzotta, amikor meglátta! Azt hiszem, a képregény egyszer ű sége ragadhatta meg... Rövidesen 
több példányt is kellett készítenem bel ő le, ezeket ő  mind le is fényképezte. Ett ől kezdve fordult játékos 
kapcsolatunk komoly munkává. A rajzommal ugyanis nagy elképzelései voltak. Els ő  lépésben csak azt ter -
vezte, hogy a Mozgó Világban a drámájával együtt jelenne meg, de ebb ő l a művéb ől kés őbb színházi darabot 
is akart csinálni. Ahol pedig a legördül ő  vasfüggönyön függött volna a rajzom — hatalmas méretben. A 
terveinek aztán az vetett véget, amit ől mindenki félt, de igazából senki sem tudta elképzelni, hogy valóban 
be is következik: az ő  halála. 
Mind a mai napig elő ttem van a temetése, ahol nagyon sokan voltak. Még az is megmaradt az emlékezetem 
ben, hogy egy kis csokor virágot is dobtam a sírjába, miel ő tt elhantolták volna. Nem sírtam. Talán mert ahhoz 
kicsi voltam, hogy megértsem, mi is az, amikor az ember elveszít valakit... 

(Részletek a Pet őfi Irodalmi Múzeum Hangtárában található interjúból.) 
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Svetislav Besara; 
Al 
ALK0H0LIZMUS 
M1SZTIKÁJA 

Е
gy esszében Sartre ezt írta: „A misztikus olyan ember, aki 
el akar feledkezni magáról, a világ г6l és a nyelvrő l, ame-
lyet beszél." Ha igaza van, s meggy őződésem szerint igen, 
ez esetben az alkoholisták e világ utolsó misztikusai. A 
sört vedelők, az ebéd el őtti két-három étvágygerjesztőt 

megivók, a délel őtti fszogatбk nyomorult rétege természe- 
tesen nem tartozik ide. Távolról sem; Bacchus isten páriái ezek, 
az alkohol középszerű i, akik gyávaságukat az ivás „kultur đjával" 
leplezik Egyképpen józan felebarátaikkal, akik saját gyengeségü-
ket és hitványs đgukat az élés kultúrájđval mentegetik. 

Mfelбtt rátérnénk e kis trakt đtus misztikus részére, meg kell 
đllapítanom, a világon egyetlen kultúrállam sem létezik Elég föl-
lapozni bármelyik napilapotvagy végignézni bármelyik tv-hí гadбt, 
hogy megbizonyosodjunk гб la. A kultúra csak külszín a vadság és 
a romlottság mélységein. Szigorúan véve m űveletlen ember nincs 
— Eiclunann és Sztálin rajongtak az irodalomért —, olyant viszont 
szinte ]ehetetlen találni, aki nem barbár, olyan tehát, akinek im-
perativusa nem az đnkény és a gens ösztönös akarata. 

A civilizáciбt ilyenformán a legtömörebben képmutató öncsa 
lásként és kölcsönös alakoskodásként lehetne meghatirozni, mi-
szerint fel űlemelkedtűnk a Szfinx, az anyag form đtlanságđbбl és 
az állatióбl ldnnal elбbukkanб  emberi alak đllapotđn. Eггő l Os 
wald Spengler f rt ihletetten A Nyugat pusztulásában, a civilfz đcfбt 
a dekadencia legfelsб  fokaként jelölve meg. Nem amiatt élünk 
tehát a mai pokol kilencedik bugyr đban, mert kevéssé, hanem ami-
att, mert túlságosan civilizáltak vagyunk. 

A nagyvđros, a megalopolisz minden kultúra alkonyán a dest-
ruktív erők központjaként jelenik meg, amely erők természetesen 
a konstruktivitás đlarcđt öltik. A kfinomult lelkek érzékelik a csa-
list, de semmit sem tehetnek. Közöttük és a világ között techno 
lógiai szörnyek, elektronikus riasztók és kommunikációs démo 
nok áthatolhatatlan akadálya van. Nyugodt lélekkel állíthat б : a 
nagyvárosok ma az, ami a Sínai-pusztaság volt valaha; a legnehe-
zebb kísértésekés a leghevesebb megváltások helyei. 

Ebben a végsбlög materializált világban a megvilágosodás esz-
közeinek is anyagiaknak kell lenniük Az alkohol, bőr vegyi szem-
pontbбl tökéletesen ismert, alkímikus fényben másmilyennek mu-
tatkozik. ']цlajдonságok sokas đgđval bír, melyeknek értelme az  1 l-
tudományoknak helyet szorító, a relev đns ismereteket félreállító 
nagy tisztogatás során elveszett. A kifinomult lelkek a szeszért 
nyúlnak. Korđntsem azért, hogy élvezetet leljenek benne, élvezet-
szelésre a kđbítбszerek szolgálnak. A szeszéi nyúlnak, hogy ke-
resztre feszüljenek, hogy felkutassák lelkük legsötétebb termeit, 
hogy napvillgra hozzanak minden piszkot, s a legszéls ő  határokig 
szétfeszítsék a racionalizmus bilincseit 

Már hallom a rosszindulatú megjegyzéseket Azét isznak, mert 
kiábrđndultak. Azért isznak, mert gyöngék. Azért isznak, hogy ne 
kelljen szembenézniük a gondjaikkal. Mindez egészen igaz, de 
mint a tükörben. Egyetlen okot sem ]átok arra (a tompultságon 
kívül), hogy valaki ne legyen kiábrándulva a világb бl. Senkit sem 
ismerek, aki nem gyönge, bár csak kevesen hajlandók beismerni 
gyöngeségüket. Ami pedig a p гoblémdkkal való birkózást illeti, 
melyik misztikus tör ődik a világ gondjđval? A hiábavlб  futással 
olyan dolgok birtoklásáért, melyeket a Biblia, a többi szent irattal 
együtt, a legélesebben elítél. Az iszákosok lemondva a vil đgrбl, 
amely a bebetonozott, aszfaltozott, t őmegkommunikáciбval elke-
rített makrokozmosz miatt túlságosan sz űk, a mikrokozmoszba ha-
tolás iszonyú kalandj đnak szentelik magukat A tény, hogy megve-
tettek, fenségüket bizonyítja, hiszen minden nagy, fenséges és j б  
dolog megvetésben részesül. 

Aki nem figyelte a részegek táncát, a szúfik táncához hasonlót, 
a külvárosi lebujok Misztériumain, aki nem hallotta egymásnak 
mondott végtelen vallomásaikat, aki nem látta transzba esett s đ -
mđnhoz hasonlító arcukat, amikor az alkoholtól letaglózva elal-
szanak egy padon, az elszalasztotta, hogy legalább átlessen a túl-
világiba. 

S ami a legfontosabb, a szesz megállítja az id őt, pontosabban 
természetes sebességéig lassítja, igy folyásának kontinuitása nagy 
Is  lassú folyóhoz hasonló, s nem megvadult, zubogókkal teli hegyi 
záporpatakhoz. S aztán a világ képe elferdül a ködben, és a tér a 
görögkeleti ikonokra kezd hasonlítani. Milyen valóság az egyéb-
ként, melyet néhány deciliter vodka ködbe szitál? Valami nincs 
rendben az ilyen valósággal. Nem a valósággal, mondják majd a 
józanok, hanem az érzékszervekkel. Rendben? Mit kezdjünk az  

efféle érzékszervekkel? Hogyan hagyatkozzunk rájuk? Semmi 
sincs rendben, sem az érzékszervekkel, sem a valósággal; e min-
dennapos képek és az đllítб lagos szolidság csak nyomorúságos 
konvenció ugyan úgy hamis, mint a mindennapos udvariasság. 

Az alkoholizmus minдenekfölöttaszkézis.Hasonlítsanak össze 
egy tapasztalt iszákost, egy indiai jogit, egy keresztény misztikust, 
Is  hihetetlen hasonlóságokra lelnek. Osztövé гség, ráncok, elha-
nyagoltság. De Keresztel ő  Szent János is így nézett ki. 

S mit szбljuлk a delíriumhoz? Közvetlen betörés a túliba'? Mi-
féle esély fecséгlđdik el a józanok arcátlan propagandája folytán? 

Hány csodatevö, vízen járó, gyógyító volna, ha az isteni ital j б in-
dulatú fogyasztбira nem hárulna iszonyú b űntudat? Mi mindent 
mesélhetnének, mi mindenre okíthatnának bennünket, ha a „tér 
konok fiai" minden eszközzel nem igyekeznének meggátolni őket 
abban, hogy legalább egy kevés mást vigyenek ebbe az egyhangú, 
ámde gonosz világba? 

Ahogyan Platón dial бgusaibб l tudjuk, ez az uránoszi bölcselet 
egész éjjeleket át ta гtб , heves ivászatokban keletkezett, nem a szar-
házi katedrákon. Hegel, úgy mondják, szerette meghúzni az üve-
get 

Am itt természetesen az introvertált, a fehér alkoholistákról 
beszélek. Ahogyan istennek is, és a sátánnak is megvannak az đ l-
dozбpapjai, úgy léteznek extravertilt, feketemágiás részegek is. 
Ezek azok a makkegészséges, pirospozsgás individuumok, akik 
„mértékkel" isznak, leírhatatlan gonoszságokat ötölve ki közben, 
a helyi jellegűektől az átfogбkig. Az, ami lenn van, ugyanaz, mint 
ami fenn van, mondja niszmegisztosz. Abban különböznek a 
misztikus részegektől, hogy társadalmi közkedveltségnek örvende 
nek, és szívesen látott vendégek. 

Akárhogyan van, a világnak mind a világos mind a sötét fele az 
alkoholisták kezében van. Erre ítéltetett ez az utolsó, vasból való 
korszak A többiek azért vannak itt, hogy bort termeljenek, és pá-
linkát főzzenek 

(fordította: Utasi Csilla) 
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Mikor 
megindult a fal mellett kezét katona 
zubbonya zsébébe süllyesztve a kutya 
felvonít hiretelen ránt egyet a kötelékén 
A cigaretta parazsa izzik a kih űlt 
levegőben lassan lebeg a füstbokréta  El  
tapossa a cigarettát árnyéka meg 
fordul majd egészen meggörnyed össze 
zsugorodik Hullani kezd a há 
Ahogy elő lép szinte a semmib ő l 
majd odahajlik a földön fekv ő  
alakhoz szinte kikényszerítve 
a helyzet színpadias tragikumát 
valami nagy ismer ő s ragadozóra 
emlékeztet A hó mintha valaki 
emlékezetéb ől pilinkézne alá gyéren 
befehéríti az udvar macskaköveit 
A szín mintha fordítottak volna 
egyet rajta beleszédül a fehérségbe 
A kutya abbahagyja a vonítást 
valaki egy névtelen embert vonszol 
keresztül az udvaron kabáthajtókájába 
markolva Valaki ajtót nyit 
Húsz évem* elhúz a lég 
áramlattal Nincs egy keményre taposott 
útszalag vízmosta jel dombok horpaszai 
simulnak a borostyánszín ű  épülethez 
a természet domborművei Kibámulok 
az ezüst világra vízcsöppekkel 
befuttatott ablaküvegemre ráizzik 
a hófény 

P. Nagy István 
... ELHÚZ A 
LÉGÁRAMLATTAL 
Három nap múlva 
harminc — mondta 
(Peter Handke) 

*1981._F. 

Fotб : Dudás Szabolcs 
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táгsadalmy mđvészeti és kultu гáGs 
folyб 'vat 
Megjelenik évente tízszer. 
1991/8-9, XXVIL évfolyam, 
308-309.  szám. 

Szerkesztilc Balázs Attila, Beszédes 
István, Bozsik Péter (megbízott f đ- és 
felelбs szerkesztđ ), Horváth Ottó, 
Lovas Ildikó, Seb đk Zoltán, Utasi 
Csilla. 
Technikai szerkeszt ő: 
Varga Feгeoc 
Formaterv Baráth Ferenc 
Kiadja a FORUM LKNYKV, 
Izgagatб : Mardti Miklós. 
Szedés és tördelés: 
„Scan" studiб  Újvidék 
Készült a „SZТbЈKOV" Nyomdában 
Újvidéken 

Egyes szám ára 20, kettđs számé 30 
dinár. Az évi elбfizetés 200 dinár. 
FOLYOSZÁMLA: Forum, 
TERJESZTÉS tf. fapterjeszb5 és 
ÁrOforgalmazб  Részvénytársaság, 
Novi Sad 65700-601-14861. Külföldre 
22$, 43 DM, illetve 37 svájci frank 
érlékében a kűvetkezđ  foty6szđmlára: 
Vojvodanska Banka OB NoviSad 
65700-620-219-1089, illetve Poštanska 
Štedionica Beograd 
65700-620-219-1089 vagy közvetlenül 
Jugoszláviában eszközölt befizetéssel. 
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TARTALOMJEGYZÉK: 

Bőndőr Pá1: 
ABSZTINENCIA 

Hoгvdth Ottb: 
:ti 

Thomka Beáta: 
A MESTERI POÉN 

Balázs Attila: 
A HALÁL BELOVAGOLT PERZSIÁBÓL 

Bogdán László: 
A HALÁL BELOVAGOLT PERZSIÁBA 

Láng Zsolt: 
H. P. 

Géczj János: 
GÉGECSŐ  

Szűgyj Zoltán: 
VERSKARAMBOL 

Határ Gyđző : 	- 
JEGESMEDVE-BUNDA 

Kis Csepegi Endre: 
SPACECOWBOY 

Babics Imre versei 

Anne Sexton: 
FŰGGÖ 

Majoros Sándor: elbeszélése 

Raymond Caerwer versei 

Bettes István versei 

Mészáros Sándor: 
A SZENVEDÉS FORMÁI 

Csányi Erzsébet: 
VALÓSÁGIDÉZETEK,SZÖVEGIDÉZETEK 

Sгeтдahelyi Zoltán: 
AZ ÉLŐ  KULTUSZ NYOMÁBAN: 
Megjegyzések Hajлбczy Péter utóéletéhez 

TEHÁT AZ, HOGY A BŐRT LEVESZEM RÓLA... 
Beszélgetés Szkháгosi Endrével 

HAJNÓCZYNAK MEGSZÁLLOTT HÍVEI VOLTUNK.. 
Bészélgetés Krasznohorkai Lászl бva] 

MI NEM TAPASZTALTUNK SEMMIT AZ Ö 
MARCONASÁGÁBÓL... 
Beszélgetés Bognár Évával és Bognár Botonddal 

A MEZÍTLÁBAS APOSTOL 
Markovits Ferenc dokumentumműsora 

Svetislav Basara: 
AZ ALKOHOLIZMUS MISZTIKÁJA 
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