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Színművek — Majtényi Mihály: A szám űzött, Tóth Ferenc: Jób, Gobby Fehér 
Gyula: A budaiak szabadsága, Varga Zoltán: A tanítvány; az 1970. évi dráma-
pályázat díjazott és kiemelt munkái — Forum, 1972. 

A cím után, attól függ ően, hogyan hangsúlyozzuk, tehát hogyan értelmezzúk, kérd ő-
és felkiáltójelet egyarám odagondolhatunk, mert a Színm űvek gyűjtőcím alatt meg-
jelent drámaantoiógiának mind a négy darabja nemcsak felteszi a címben kiemelt 
kérdést, nemcsak kérdez, hanem válaszolni is megpróbál. S a válaszokba foglalt 
felismerésektől függően kérdő- vagy felkiáltójellel zárul a mondata Mind a négy 
dráma sajátos helyzetek bemutatásával kutat bizonyos emberi magatartások he-
lyessége, illetve helytelensége után. Magatartás-drámák. S alapfokon ez bennük 
a közös, az, ami elsősorban lehetővé teszi, hogy néhány tartalmi kérdés és drama-
turgiai vonatkozás szempontjából együtt, egyszerre vizsgáljuk, elemezzük őket. 

Mind a négy dráma érezhet ően valami ellen íródott. Majtényié a szám űzetés, 
a társadalomból való kizárás, Tóth Ferencé az ártátlanul b űnhődés, Gobby Fehéré 
az öná цΡó гΡlanság, az örökös kiszolgáltatottság, Vargáé pedig a megalkuvások, a ha-
zugságok ellen. A színművek szituációit, h őseit is eszerint választották az írók. 

Témák, alaphelyzetek 

Majtényi Mihály művének hőse Publius Ovidius Naso, a római történelem arany- 
korának kedvelt birodalmi költ ője, akit Augustus császár a hatalmas impérium 
peremére, a fekete-tengeri Tomiba szám űzött, a barbár népek és a büntetésüket 
töltő  légiós tisztek közé. Mi a b űne? Nem tudjuk. Ott Tomiban sem tudták. 
Az azonban nyilvánvaló, hogy Ovidiusnak bármennyire is sikerült beépülnie új kör-
nyezetébe (v an  barátja: Cornelius, a légió kapitánya, a költ ő  legéberebb óre, aki 
szintén száműzöttnek érzi magát, van szeret ője, Calvia, a kapitány felesége, akit 
megszédít a nagy költ ő , a szerelemről már-már a pornográfiával határos szabad-
sággal éneklő  poéta varázsa meg műveltsége •es  Sybilla, a hetéraszer ű  csaposlány, 
de ivótársai és tisztel ői is vannak már a távoli Tomiban), nem kedve szerint érzi 
magát, s ezért érthet ően legfőbb gondja: visszatérni Rómába. Meg is kísérli, de 
eredmény nélkül. Ami ezután következik, az az igazi, a bilincses szám űzetés. 

A bibliából ismert Jób története jóval ismertebb Ovidiusénál. A sok jószággal 
rendelkező, fölöttébb gazdag Jób az Úr iránti hűség mintaképe. Még akkor is, 
amikor a sátán biztatására az Úr megpróbáltatások sorának vetteti alá. A meg- 
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is hű  marad, a csapásokat méltó biúntetésnek fogja fel , noha nem tudja, mikor 
és miben vetkezett. ±ur, legaiabbis aaaig, mug őt magát, testi épségébeа, egészsé-
gében nem sujtja az Ur, s nem teszi így türelmét is végképp próoára . Ekкor ebred 
fei benne a probák, a csapások esetleges önoéuúságának gondolata, hátha az Úr 
is téved , mert ő  — most már tudatosodik benne — nem követett el bunt, leg-
alábbis nem akkorát, hogy így szenvedjen, ártatlanul . S lázad . Olyképpen, hogy 
vitába száll az Úr tetteinek igazságosságát szajkózó barátokkal , s hogy az élet 
is kész elutasítani (»utálom már az életem «), ugysem ér sokat , a haláltól sem 
fél (»immár megöletésem sem okoz fájdalmat«), de most mar gondolkodik is (»ei őcte 
még meg akarom védeni utalni«), s eljut a .keser ű  fessmerésig: érdemes -e tűrni, 
amikor egy a fizetség , a pusztulás elkerülhetetien . Lázadása azonban megszelídül 
amikor az Úrral kerül szembe, aki ,- mint minden hata І nasság , megsemmisítően 
önhitt, hivalkodóan magabiztos . Az Úk érdemei elő tt porszemnyire töpörödi к  (»Egy-
szer-kétszer szólásra nyitottam a szám, / de most, hogy szemtől szembe látlak, / nem 
érzem magam «). Saját igazságát semmisnek látja az Úré ellenében, jóllehet a csa-
pásokat, bűnhődését sohasem érti meg . Bűnösségét mégis beismeri. S jön a fordu-
lat: az Úr felmenti és megáldja Jóbot. Ha a happy enddel feledni is tudná testi 
szenvedését, azt azonban érzi , már nem a régi, aki a próbák el őtt volt. Valami 
összetört :benne. 

A budaiak szabadsága , Gabby Fehér Gyula harmadik dfijas műve, a magyar tör-
ténelmi középkorból, a XIV. század legelejér ől merítette tárgyát . A két кiraly —
HI. Vencel és I. Károly — hódító hatalmi törekvései közé szorult Budárol, a ібіеg 
nemetekből és részint magyarokból álió, gazdag , a maga lábán is megáliПi tudó 
kere5kedőváros önásósági törekvéseiről és a belső  viszályokról szól. »Buda csak 
addig Buda nekem — mondja Mámon, a magyar tanácstag , az önáuóság legnagyobb 
szószólója , a dráma főhőse —, amíg önmagára támaszkodi і . Amint elkötelezi magát 
az egyik vagy a másik fél mellett, jobbággyá változik . Szolgá іnі  kényszarul és 
szolgavá alázza a lakóit is«. A várasba á гu вsвal, számítással előbb Vencel, majd 
pedig ennek alattomos távozása után Károly király seregei is bejutnak. Á budaiak 
számára az utóbbiak a végzetesek , mert a merléjuж  szegodött árulők segítségével a 
legjobb budai polgárokat végzik ki . Köztük van természetesen Márton is, de 
1Viarkus Herrman is , a német tanácstag, aki az események folyamán . döbben гá, 
hogy a Márton ajánlotta út a legjobb , az egyedüli helyes, célravezet ő . A darab ele-
jén még vitapartnere , ellenfele volt Mártonnak , az gitousó oldalakon azonban sors-
társa lesz . A polgárság mellett a városi cs őcselék és a papok rajzáról sem feled-
kezik meg a szerz ő, kiteljesítve így a város képét. 

A magyar történelem után Varga Zoltán nem díjazott , de kiemelt pályaművével, 
A tanítvánnyal ismét a bibliai időkbe kanyarodunk vissza . Szereplői Nátán, Izrael 
prófétája és Dávid, Izrael királya . Nátán és Dávid egykor fegyvertársak voltak, 
mindkettőjüknek jelentős é demei vannak a zsarnok Saul hatalmának megdön-
tésében. Barátságukat azonban aláásta Dávid b űne; a szép Bethsabé elnyeréséért 
a férj halálba küldésétől sem riadt vissza . Nátán ezt egy példabeszéd formájá-
ban terjesztette is a nép között . A prófétát bérendeiik a királyhoz, aki a regi 
barátságra hivatkozva , próbálja őt meggyőzni, hogy hagyjon fel az efféie példa-
lózásokkal . Nátán hajthatatlan, érve: ő  az Úr akarata szerint cselekszik, s nem 
Hajlandó megbocsátani a b űnösnek, még ha Dávid egyéb érdemei mellett valóban 
el is törpül ez a férjgyilkosság . A király azonban tisztában van vele, hogy miiyen 
ártalmas lehet egy szabadlábon lev ő  fecsegő-példálózó próféta, »vendegségbеn« 
tartja, azaz börtönbe vetteti Nátánt, aki ott valóban megokosul , s miután az an-
gyal is megjelenik neki, és az is erre biztatja , kompromisszumot köt a királlyal. 
Akinek ugyan bűnhődnie kell olyképpen , hogy Bethsabé gyermekének születese 
után hetednap meghal, Nátán viszont felhagy az ural кodónak ártó példabeszédek 
terjesztésévei . Remetehelyére visszatérve , tanítványa, Simon érvelése alapján vi-
lágosodik meg a próféta tévedése , megengedhetetlen vétke. Simon a kompro-
misszum-méntes felfogás , életmód híve , inkább meghal, semhogy a hamisságot vál-
lalná. 

Drámai szituációk = konfliktusok 

Az elбbbi részben jelzett írói szándékok , .a választott témák, történetek és a vázolt 
alaphelyzetek rajzolatai már el őlegezték, sej tették a művek drámai szituációit és 
konfliktusait is. 

A drámai szituáció nem más, miit olyan válaszutakat, lenhet őségeket kínáló élet-
helyzet, amelyben valami vagy valaki gátolja a szabad választást; illetve befo-
lyásolni igyekszik azt, a drámai h őst, aki a saját belátása , igazsága szerint — ez 
az igazság sakszar azonos egy tágabb értelembe vett , közérdekűbb igazsággal —
választani akar a lehetőségek kózü1 . Tehát a drámai helyzet óhatatlanul mindig 
összeütközés is, egy bizonyos cé] megvalósítása érdekében , konfliktus , amely feszüit-
séget teremt , a szó legköznapibb , legáltalánosabb értelmében is drámává forró-
sítja, drámaisággal telíti az adott szituációt . A drámai helyzet azonban nem képzel-
hető  el bizonyos szerepkörök nélkül, amelyek a dráma alakjait jellemzik, meg-
hatarozzák. 

Legyünk konkrétak . A száműzöttben az a drámai szituáció , amelyet az okos -veszé-
lyes, szerető-kémkedő-besúgó Sybilla így határoz meg: »... Az ember körül, 
mint a pókháló , úgy szövődnek a szálak ... A pók meg ott ül a háló szélén, meg-
figyelted , hagy milyen , ha támadásra indul? ČSsszehúzza magát , és hirtelen tá-
mad ... Ilyen hálóban vagyunk mindannyian ... mi rabszolgák és szabadosok, és 
ti, tógások és száműzöttek ...« A •budaiak szabadságában Peterman bíró fogalmazza 
meg azt a bizonyos drámai helyzetet : »Két kő  között őrlődünk, és lassan pusztu-
lunk a súrlódástól «. A tanítványban az igazság mindenáron való vállalásának és 
az ezt meggátolni akaró vralkodói érdek , a Jóbban viszont az Urat feltétel és 574 



gondolkodás nélkül tisztelő  állapot, a kételyek nélküli idillikus nyugalom 	elége- 
dettseg jelenthetné .a drámai helyzetet. 

Mindezek a szitúáеá&k önmaguКban •azonban még nem drámaiak, f őleg a 
jábí nem, csak egyszerűen léteznek, vannak, drámaivá a h őšök teszik, aktivizálják 
majd őket. Hogyan? Ugy, hogy mind a négy főhős rendelkezik egy el őre megadott 
szerepkörrel. Ovidius szerepkore a szám űzött emberé, mi több a szám űzött biro-
dalmi poétáé, Mártoné a keresked őnek, családapának, polgárnak, barátnak, szom-
szédnak egyformán kiváló budai polgáré, Jábé a példás, h ű  szolgáé, Nátáné a 
szüntelenül igazmondó, mindig az igazság oldalán álló prófétáé. S egyszer csak 
kilépnek ebből a határozottan körvonalazott szerepkörb ől, átlépnek egy má dКba, 
melynek parancsai szerint cselekedve, összeütközésbe kerülnek vala кivel, vagy 
egész környezetükkel. •Ovidius szökni próbál Tomiból, Márton elvállalja a közéleti 
szereplést fettételező  veszélyes, hálátlan tanácstagságot, Nátánnal és Jóbbal némi-
leg aг1ds a helyzet. 0k ugyanis nem önszántukból lépnek ki elsődleges szerep-
körükből. Játot az Úr :és a sátán közti hecc-kooperáció változtatja pofozógéppé, 
méri rá a válogatottnál valogatottabb csapásokat, hogy ily módon próbára tegye 
hűségét, illetve, hogy bebizonyítsa, ő  sem különb a többi vétkezőnél, csak szert 
volt türelmes, hűséges, mert gazdag, jól ment sora. Nátánt viszont arra akarja 
rákényszeríteni Dávid, a király, hogy hagyjon fel a próféta igazmondó szerepévet, le-
gyen okos, azaz megalkudni is tudjon, vagy legalábbis hallgasson. Mind a három 
variáció, Márton és Ovidius önként váilalt, Jób kényszerített szerepcseréje és Nátán 
küzdelme a szerepcsere ellen, drámai konfliktushoz vezet, s a m ű  'drámaiságának 
magjává válik, innen visz az út a négy h ős tragikuma felé. A szerepkör-cserét 
MáгGOnnál raébredés követi (»nincs választásom, harcolni kell«), Jábnál lázadás-
hoz vezet, Ovidiusnál kockázatos vállalkozást szül, Nátán pedig megkétszerezett er ő-
vel harcol ellene. 

Ha a dramai szituációk, vagy még inkább a drámai konfliktusok teljessége, inten-
zitása szempontjából vizsgáljuk a négy színm ű  négy főhősét, láthatjuk: a tudato-
san vádalt összeütközés szempontjából Márton a legigazibb drámai h ős, Jóbban 
pedig a legkevesebb a drámaiság, illetve Jáb az, akiben beiül, a legkevesebb küls ő  
eszközzel érlelődik a konfliktus. A legészrevétlenebb eszközökkel Majtényi érlel-
teti hőse konfliktusát. Vargánál viszont a legváratlanabbul, a legkevésbé meg-
indokoltan következik be a törés, a szerepcsere, s Nátán kompromisszumát, az 
ellenállás tartama ellenében nem érezzük a legalapozottabbnak, holott mivel az ő  
konfliktusa éppen a szerepcsere elleni tiltakozásban van, vereségének sokkal inkább 
hitelesnek, meggyőzőnek, •atásosaibbnak kell lennie, mint ahogy ez a drámában 
történik. 
Ez a szerepcserével együtt jaró konfliktus, amely a szükséges drámai szituá-
ciót kibontja, a főszereplők mellett a mellékfigurák esetében is érvényes. Ennek 
bizonyítására utalhatnék Cornelius, Calvia, syblla, Carnix példajára A szám űzött-
ből, az Úr esetében a Jóbban, Márkus Herrmanra, Csákra, Wernerre, Peterman 
bíróra és még néhány epizódszerepl őre A budaiak szabadságából, Dávidra A tanít-
ványból. Mindannyian lényegesen, hathatósan hozzájárulnak a színm űvek 'dramai-
ságának a kiteljesedéséhez. 

Mind a négy színpadi mű  esetében a latens drámai helyzetet aktivizáló konf-
liktus mögött, az egyéni szándékok, célok hátterében általános •érvénnyel báró el-
lentétekre ismerhetünk. Majtényinál az egyéni szabadság-szolgaság, Tóthnál az 
egyén-hatalom, G. Fehérnél a függ őség-függetlenség, Vargánál az erkölcs-hatalom 
ellentétpárok jelentik a .háttérben levő, a drámai feszültséget állandó energiával 
tápláló két .pólust, amelyek cselekvésre ösztönzik, kényszerítik a szerepl őket. Té-
vedés lenne azonban azt hinni, hogy egy-egy dráma jobb, sikerültebb, ha a háttéri 
ellentétpárok el őtérbe kerülnek, eluralkodnak a történeten, a drámán, a konflik-
tusokon. Ellenkezőleg, a színpadra írt műveket elsősorban a hősök szembenállása 
teszi drámává, autentikus és er őteljes küzdelemmé. A dráma kiválósága nem 
az absztrakt eszmék, elvonatkoztatott fogalmak, hanem a h ősök egyéni harcában 
mutatkozik meg. 

Hősök —  néhány szempontból 

Lássuk tehát a négy színmű  hőseit. (Nem hagyhatom szó nélkül, hiszen annyi-
szor kényszerültem leírni a h ős kifejezést, lényegében nem h ősökről, hanem egy-
szerű  emberekről van szó, csak a dramaturgiai szakterminológia megrekedt valahol 
a romantikánál, s ma is, koloncként, jobb híján, a több mint egy évszázados ki-
fejezéseket vonszoljuk!) Említettem, úgy teremt ődik meg a szükséges feszültség, 
hogy az alakok szerepkört változtatva, összeütközésbe kerülnek környezetükke!, 
pontosabban a •dráma többi szerepl ői közül valamelyikkel. A hősök elemzésekor 
tehát elsősorban konfliktusaikat kell megvizsgálni. 
A budaiak... Mártonjának konfliktusa a leger őteljesebb. Először a tanácstagság 
miatt, mert nem akarja vállalni ezt a válságos id őben különösen nehéz és hálátlan 
megbízatást, került összet űzésbe az őt meggyőzni, rábírni érkező  Csákkal és Wer- 
nerrel. (Gobby Fehér jó drámaírói szimatjára vall, hogy a dráma utolsó részében 
éppen Csák és Werner lesznek, akik elárulják a várost és bevezetik Károly királyt, 
sőt ők ketten vitetik el Mártont, mert az önállóság híveként harcolt a király seregei 
ellen, feledve, hogy nem is olyan régen senki más, hanem épp ők beszélték rá 
az addig félrevonultan, munkájának, családjának él ő  kereskedőt, hogy vállalja el 
a tanácsúrságot, mert Budának szüksége van rá és elképzeléseire.) Hiába tiltakozik, 
hogy ő  nem akar tűzoltó lenni ott, ahol mások gyújtották meg a tüzet, hiába 
érvel, hogy az üzlettel akar foglalkozni nem pedig naphosszat konferenciázni a ta- 
nácsban. Mégis vállalja a tanácstagságot, mert rájön, saját érdeke, a város sza- 
badsága, függetlensége s az ezzel járó biztonságos kereskedelem kívánja, hogy el- 
képzelésének általános érvényt szerezzen. Márton következ ő, igazi összeütközésére 
már a tanácsgyűlésen kerül sor. Itt, bárhogyan is érvel, szintén vereséget szenved, 
kisebbségben marad. Hiába utal a szabadságra, a keresked ői haszon csökkenésére, 
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a többiek a kapu előtt álló Vencel királyhoz való hűségben látják biztonságuk 
megvalósítását . Sajátos jelenség : Márton vereséget szenved mindkét alakalommal, 
s végül ő  kerül ki győztesen , belátјáЈk a budaiak, Mártont kellett volna követni, 
rá kellett volna •hallgatni . Csakhogy ekkor Buda már lényegében elveszett, most 
már nem mentheti meg senki , Márton sem , jóllehet harcol, de kevesebb meg-
győződéssel teszi, mint nem sokkal el$bb tette volna , inkább azért , mert más vá-
lasztása úgy sem lehet. 

Ovidius konfliktushelyzetéről közvetve értesülürnk abból a beszélgetésb ől, amelyet 
a főhős jelenléte nélkül folytat Cornelius kapitány a Rómából érkezett :hajó tiszt-
jeivel . Az utóbbiak érdekl ődnek, ki az az előkelő  fogoly, akinek levelét kellene 
elvinniük. A rangos vendég, jelenti ,be meglepetésre számítva Cornelius, nem 
más, mint Publius Ovidius Naso . A tisztek azonban nemigen tudják , ki Ovidius, 
egyiküknek rémlik, talán költő, majd az is eszébe jut, ő  az, aki ezeket a sorokat írta: 
»... éл  annak örülök , hogy most születtem , / ez a kor felel meg erkölcseimnek.« 
Az Ovidiuus-vers гészlet, amelyben a saját korát dics őíti és az Ovidius tényleges, 
jelenlegi helyzete , száműzetése közti ellentét a dráma f őhősének konfliktusa utal, 
arra az összeütközésre, amely hős és környezete között •keletkezett . Ha dramatur-
giailag vizsgáljuk Majtényi színművét, könnyen arra a megállapításra juthatunk, 
hogy a konfliktusmag ilyforma bemutatása drámaiatlan, s talán elhamarkodott 
is, hiszen a fent eml őtett beszélgetés a darab legelején hangzik el. Kiderül azon-
ban, hogy dramaturgiai szabálytalansága ellenére is igazolt a konfliktus ilyen 
jelzése, előrevetítése . Ovidius ugyanis sohasem kerül direkt összetűzésbe sem a 
kapitánnyal , sem a római hatóságokkal , foglalkozik azonban azzal a gondolattal, 
hogy megszökjön a száműzetésből . Ezt a lappangó konfliktust vezeti be a tisztek 
beszélgetése , az idézett két sor , s erre utalnak Ovidius látszólagos pótcselekményei 
is, Rómába írt levelei a torai állapotokról , a lakosság erkölcséről, az idđjárás ke-
гшményeőről, verseirđl, arról, hogy megtanulta a géta nyelvet , s már géta ver-
set is írt, továbbá Sicullushoz írt, de lényegében Calviához szóló gyönyör ű  szerelmi 
levele, már-araár vallomása , amely az örökké jelenvaló ősz pillanatát — az . idő-
södó férfi és a száműzött számadása ez — villantja fel. Tudunk róla, hogy írt 
már leveleket a szarmata királyhoz , Kótiszhoz is, akinek titkos követével találkozik 
a darab egyik legszebben megírt, népmesei kicsengés ű  jelenetében , tudjuk azt is, 
hogy kedvelt időtölté e a hosszú sétak .a város környékére , az öbölbe , ahonnan a 
hajók énkezлek — és ahonnan elmennek — vagy a Duna-delta irányába. Azért 
mondtam látszólagos pótcselekményeknek a levélórást , a sétákat, a csapszéki beszél-
getéseket , mert semmi esetre sem puszta id őtöltést , szórakozást jelentenek Ovi-
dius számára , mint könnyen hlhetnénk , hanem egyszerre jelzik és próbálják lelep-
lezni azt a valamire váró, készülő  lelkiállapotot , amely a száműzöttet jellemzi, 
amely a helyzete s a mindig létez ő  szökés lehetőségének reményében érleli meg 
az elhatározást, vezet a cselekvésig. A három felvonás közül ketto telik ennek 
a sejtett készülődésnek a jegyében , s ezért nem lepődünk meg azon , hogy Ovidius 
megpróbálkozik a lehetetlennel , szökni akar Tomiból . Ellenkezőleg, éppen azon 
lepődhetünk meg, hogy a kitartó , óvatos készülődés ellenére is harc , ellenállás nélkül 
adja meg magát. Ahogy jó néhány más mozzanata a darabnak , ez is csak lát- 
szólag természetellenes . Hiszen , aki annyira félve készül a szökésre, mint Ovidius 
tette , annak a kudarc látszata is egyenl ő  magával a kudarccal , nincs ereje na-
gyobb harcra , ellenállásra . S különben is — ahogy szép episztolájában írta — 
»Tomiban most ősz van«, nemcsak a városban , ott a birodalom , a világ végén, 
hanem a költőben is, ott az élet végén , nem sokkal a halál elő tt. 

Jób esetében ős hasonló konfliktusról van  szó, azzal a különbséggel, hogy 
míg az Ovidius-drámában érezzük a f őhős latens szembenállását környezetével, 
tiltakozását helyzete ellen , azt, hogy ott Tomiban ő  idegen , s idegenül érzi magát, 
addig Jób türelmesen , tiltakozás nélkül fogadja a csapásokat . Hite annyira erős, 
hagy a sátán ráébreszt ő  szavai (»csupán eszköz vagy kezében «) nyomán sem gon-
dol arra, vele igazságtalanság történik , hanem hogy erre szolgált rá, s tűr, békes-
séggel . Jób nagyon lassan jut csak el a lázadás gondolatáig , ami viszont Ovidiusban 
az első  perctől nyilvánvaló . Jóbban is belül érlelődik az ellenállás , születik a konf-
liktus. S ami a legérdekesebb , Jób akkor sem az Úrral száll szembe , amikor a 
testi kínok megértetik vele , hogy ez több , mint amit megérdemelt esetleges bűnei-
ért, hanem barátaival , akik a dogmatikusok módjára meggy őződés nélkül, számi- 
tósból bizonygatják neki, hogy nincs joga lázadni, mert az YJr mindig igazságos, 
s most is az. Jóbnak ez đz igazi konfliktusa, mert az Úrral — amint már jelez-
tük — nem száll nyíltan szembe, t őle nem kérdezi meg, mivégre születik az  em-
ber,  aki nem meri megmondani , hogy igazságtalan , mert »ártatlant és gonoszt 
egyaránt « elpusztít . Beismeri, hogy vétett ellene , s ezért fetreng porban, hamuban. 

Nátán helyzete Varga Zoltán színművében egyrészt rokon a budaiakéval, más-
részt konfliktusa emlékeztet a jóbira. Nátán is két k ő  között őrlődik . Egyik oldal-
ról Dávid parancsnak , fenyegetésnek egyaránt felfogható kívánsбgaba ütközik, a 
másikon az önnön lelkiismeretével , a prófétai hivatástudattal, az örök, minden kö-
rülmények között őzgazmondással együttjáró prófétai magatartással. Ez akkor tel-
jesedik ki , amikor Nátán , visszatérve a palotából , óhatatlanul is konfliktusba kerül 
Simonnal, a tanítványával , aki semmilyen megalkuvást nem tart igazolhatónak, 
célszerúnek. A simoni magatartás lényegében azonos azzal, amit Nátán is vall, de 
amihez nem tartja magát , amit a börtöntől , a haláltól való félelmében , quasi az Úr 
szavára hallgatva , végül is felad . Kettős konfliktusa van tehát Nátánnak , Dáviddal 
és önmagával, illetve Simonnal kerül szükségszer űen összeütközésbe . A két konf-
liktus közül számunkra — mivel a második tisztán lelkiismereti vonatkozású, s 
mint ilyen meglehetősen közismert az irodalomban —érdekesebb az el őbbi. 
A kötetrбl zajló vitában — 1972 nyarán közölte a Magyar Szó Kilátó cím ű  mel-
léklete — Danyi Magdolna a szerz đ  szemére veti, hogy »megmásítja a bibliai pél-
dát ... A bibliai Dávid tudniillik nem alkudozik a büntetés nagyságát illet ően, 
Nátán nem köt kompromisszumot, isten igazsága a bibliában maradéktalanul gy ő-
zedelmeskedik ...« Hiszem, hogy példabeszédrбl lévén szó , az efféle »hamisítás«, 
amit Varga csinál, nem a legcélszer űbb , noha megengedhetđ . Emellett itt szükséges 
is volt . A konfliktus érdekében . Nátánnak ugyanis szüksége volt egy él ő, érvelđ  576 



vitapartnerre, akit esetleg meggy őzhet, tehát alkudozó Dávid kellett, különben nincs 
konfliktus, vagy félrecsúszik, mint a Jóbban történt, ahol a f őhős nem az Orral 
vitatkozik, noha els ősorban vele lehetne vitája, hanem saját barátaival, akik az 
Or szócsövei. A próféta és .a király összeütközésekor egyetlen percig sem gondo-
lunk arra, hogy itt Nátán is gy őzhet, hogy Dávid megalázkodik, nyíltan, mindenki 
előtt beismeri bűnét, ilyen illúzióink érthetően nincsenek, nem lehetnek, konflik-
tusuk — amikor kellően tömör, feszültséggel telített — méégis érdekes. S a feszült-
séget csak fokozza, hogy Nátán is, Dávid is lényegében szerepet játszik. Az utóbbi 
tisztában van bűnösségével, mégis makacsul ragaszkodik az igazság elhallgatásá-
hoz, ugyanakkor Nátán is szerepet játszik, a tévedhetetlen próféta hazug szerepét, 
hiszen mindent az Or akarataként tolmácsol, közvetít, holott az Or csak egyszer 
jelent meg előtte, véleménye, ítéletei tehát nem az Ortól származna::. Ha e szerep-
játszás mögé látunk, ;könnyen komikussá vagy legalábbis groteszkké valik konflik-
tusuk s ők maguk is. A szerző  azonban nem használta ki kellően ezt a lehetőségét 
a darabnak, hiányzik az a bizonyos fintor, amit szívesen vennénk, amivel mindkét 
magatartás maibbá válhatna. 

Márton, Ovidius és Nátán tudatosan vállalják minden cselekedetüket és sor-
sukat is. Azzal a különbséggel, hogy Márton és Nátán nyíltan, Ovidius pedig ti-
tokban cselekszik. Jobban lassan érlelődik a felismerés, ő  a csapások alatt tanul 
meg gondolkodni, hiszen erre azel őtt nemigen volt szüksége, az Or segítségével min-
den sikerült. Еrthető, hogy Márton, Ovidius és Nátán cselekv őbb hős, mint Jób, 
ugyanakkor meglepőnek tűnhet, hogy mind a négyen tudják, mi vár rájuk, ennek 
tudatában vállalják sorsukat, s a legpasszívabb Jób jut el következtetéseiben, fel-
ismeréseiben a legmesszebbre. Márton gondolkodás nélkül cselekszik, egy pillanatig 
sem gondol arra, hogy a másik oldalon a helye, hogy mást is vallhat, mint a tel-
jes függetlenséget. Ovidius is, bár óvatosan, körültekint ően és nagy titokban ké-
szül a szökésre, tudja, mit kockáztat, elfogása pillanatában, amikor önként, ellen-
állás nélkül lép a légiósok közé, jelezve, hogy foglyuk, a legpontosabban tisztában 
van  további sorsával. Nátán is érzi, hogy Dávidot nem lesz könny ű  megnyernie, 
legyűrnie, mégis körömszakadtáig 'küzd, reménytelnül is vitázik vele, csak akkor 
kezd magára gondolni, amikor megijed, minden sarokban orgyilkost sejtve félni 
kezd az életéért; benne ebben a percben, ebben a felismerésben tudatosodik, hogy 
mit is vállalt s milyen következményei lehetnek. Márton •és Ovidius nem gondol-
nak az életükkel, amikor cselekszenek, de a budai keresked ő  hősként fog meg-
halni, a római poéta viszont gyáván, bilinccsel a kezén és lábán. A próféta már 
nagyon is foglalkozik a további élet lehet őségével, ezért köt kompromisszumot a 
királlyal. Jób is kompromisszumot köt, de nem saját akaratából, az Or kegyelmez 
meg neki, afféle deus ex machina-szerű  megoldás ez, mégis ő  az, aki felveti az 
élet értelmének kérdését, hogy mivégre születik az ember, érdemes-e •élni. A kér-
dés megfogalmazása Jób érdeme, így válik a teljes passzívból gondolkodó hős. 

Az eddigi fejtegetések, elemzések során mindinkább láthatóvá vált, hogy mind a 
négy hős rendelkezik bizonyos tragikus sajatsággal, amit nyugodtan nevezhetünk 
életérzésnek is. Mind a négyüknek ott van a tragikus kifejlett lehet ősége, de a tra-
gédiához legközelebb Márton jut el. Az ő  megsemmisülése fizikai, a másik háromé 
inkább erkölcsi. Márton tragédiájához Ovidiusé áll a legközelebb. Az ő  tragikumát 
lényegesen csökkenti, hogy nem tudjuk, miért száműzték. Erről hallgat az író, 
nyilván mert a történelem sem szolgál megfelel ő  hiteles magyarázattal. Kár, hogy 
Ma$t nyi nem .ismerte fel ennek szükségességét, s ha már a források nem segí-
tették, nem fordult képzeletéhez, nem kerekítette ki a történetet, nem tette tel-
jessé ezt az eleve tragikus sorsot. Jób is, Nátán is megalkuszik, tehát tragédiáról 
szć  sem lehet. Jáb sorsa mégis más, mint a bibliai forrásból tudjuk. Mind a drá-
mában, mind pedig a bibliában egyaránt behódol az Istennek, mást nem tehet, 
erre, amint gondolkodni kezd, gyorsan rájön. Am amíg a bibliában behódolása di-
cséretes, érte felmagasztosul, ismét példakép lesz, most már az utókor, s őt korok 
számára, addig .a dramában erkölcsi halott lesz, nem a régi Jóbot látjuk viszont, 
nem azt, akivel a dráma elején találkoztunk. Nem hiába kérdezi — az el őadásban, 
nem a nyomtatott szöveg végén —, hogy ezredévek múlva finomodnak-e »a pró-
bák, a mérések eszközei«. Nem csak a darabból, a bibliai történetb ől lép ezzel 
ki, mintegy időszerűsítve a problémákat, hanem azt is jelzi, hogy fáradt —s ő t, 
mai terminussal, kiégett s egy újabb próbatételt aligha bírna el, élne túl. 
A Jóbéhoz hasonló erkölcsi bukás jellemzi a másik megalkuvót, Nátánt is. đ  is 
tudja, hogy többé nem lehet a régi, hiszen csak volt-próféta már, aki miután 
egyszer elindult a kompromisszumok mágneses útján, többé nem térhet le róla. 
Simonnak már egészen tetsze ~ős formában csomagolja új hitét: »gyermekem, az 
igazság érdekében gyakran szükség van a hazugságra  is.  . .< Máris megtalálta a 
kellő, a számára elfogadható formát, hogy a hazugságot legalább önmagával el-
hitesse. Ezzel a mondatával valik az egész drámában a legid őszerűbbé, a legmaibbá. 

1lydekes lenne megvizsgálni, lépésről lépésre kinyomozni, hogy abból a bi-
zonyos tragikus 'életérzésb ől, amely a kötetnek mind a négy darabjában megtalál-
ható, miért nem lett vérbeli tragédia. Vajon az élettény еken és a hozzáálláson 
múlott, nevezetesen azon, hogy íróink nem látják elég mélyen a ma problémáit, 
nem ismerik filozófiai mélységükben és tényanyagukban napjaink lényeges emberi 
konfliktusait, drámai helyzeteit vagy a választott formával, a példabeszéddel együtt 
járó távolság eleve kizárja, lehetetlenné teszi a tragikum teljes érvény ű, mai vonat-
kozású kibontását. Esetleg napjainkban, ahogy a nyugati drámairodalom leg-
jelesebbjei hangoztatják, nem is lehet tragédiát írni? A maximum a kérdések fel-
vetése, megválaszolásuk már fölöttébb lehetetlen lenne? 

Aktualitás és dramaturgiai meglátások 

Az iménti fejtegetés a h ősök köréből az időszerűség és a dramaturgia körébe kí- 
sér át bennünket. Tény, hogy mind a négy színm ű  távoli korokban játszódik, az 
időben hozzánk legközelebb álló Gobby Fehér-dráma is majd hétszáz évvel ezel őtt. 
De tény az is, hogy mindegyikben félreérthetetlenül ott lappang a mára, az író 
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hatnak. (Ezzel a lehetőséggel az eddig megjelenített két darab közül kifejezetteb- 
ben a Jób rendezője, ifj. Szabó István élt, A száműzött — rendezte Varga István 

kevésbé sikerült eleven, mai előadássá .) Jóllehet arról sem szabad megfeledkez-
ni, hogy e drámák h ősei előbb mondhatók a parabolák tételei szócsöveinek, mint 
shakespeare-i értelemben vett konkrét h ősöknek. A shakespeare-i modell alapja 
mindig a konkrét ember, a para'boláké viszont a tétel. Ezt bizonyíthatja az is, 
hogy a négy színműben kevés igazán jó színpadi szituáció található, szerz őink csak 
időnként gondoltak egy-egy jelenet megjelenítési lehet őségeire, szempontjaira. 

Ám ez már merőben dramaturgiai probléma: Am ha gyökereire vagyunk 
kíváncsiak, arányiag könnyen és gyorsan rátalálhatunk. A tanítvány is, A szám-
űzött is előbb noveilának íródott. Benniik, f őleg az előbbíben, van a legtöbb epikus 
elem. A Jób költő  műve, erős ]urai vonásokkal. Itt a lírával kifejezétt gondolat 
fontosabb te-hát, mint a színpadi cselekménnyel kifejezett drámaiság, a két el őbb 
említet ben viszont az elbeszéiő  jegyek kerekednek felül a színpapi történéseken. 
A budaiak szabadságában található a legtöbb színpadi szituáció , jóllehet ez sem 
bővelkedik 'bennük. De Gobby Fehér színműve, akárcsak Vargáé, b őbeszédű, sok-
szor szétcsorog benne a drámaiság , felaprózódik . Erdekes megfigyelni , hogy A ta-
nítvány alapját képező  Nátán című  novella tömörebb drámaisággal uróaott, mint 
a színmű, holott éppen ennek kell, hogy legf őbb ismérve legyen a drámaiság. A 
már említett Kilátó-vita bevezet ő  írásában .olvashatjuk Danyi jó meglátását, 
hogy Majtényi számára »Ovidius, a Tomiba szám űzött római költő  sorsa nem 
ürügy ... de önmagában izgalmas, aktuális emberi költ ői sors-szituáció«. Danyi 
így az egyedi sorssal együtt járó aktualitást bizonyítja — az említett shakespeare-i 
modellre •utal —, számunkra, a drámai öntörvényűség vizsgála ~akor, viszont a drá 
maiság lehetőségét sejteti, csak egy kissé több akcióra lenne szükség ebben a 
műben, s első  igazi drámánkat köszönthetnénk benne. 

Ami szintén nyilvánvaló e művek olvasásakor, hogy dramaturgiai képletük meg-
lehetősen régi, •hagyományos, valahol a századfordni бn szerkesztettek így színpadi 
műveket, ma már lényegesen módosult a drámai alapséma. Ugyanakkor vitatha-
tatlan, hogy a párbeszédek sokszor jók, sőt nagyon jók, ami bizonyos •drámaírói 
készségre félreérthetetienül utal , biztató :és útmutató drámairodalmunk fejlődése 
szempontjából. 

Epilógus helyett 

Korántsem merítettem ki minden elemzési •sгempontot, s ennek bizonyítására 
utalhatnék az alak- és szituációmotiválás következetességére , a kifejezni kívánt 
tartalom és a választott forma kapcsolatára, a drámai nyelv vizsgálatára stb. 

Arról azonban nem hallgathat az írás, hogy milyen drámának tartja a kö-
tetbe foglalt négy művet. Lényegesen jobbaknak, mint els ő  olvasáskor, a pályázat 
kiértékelésekor tűntek. Néhány eddig megjelent vagy játszott drámával együtt 
olykor komoly drámairodalmi alap részei , amelyre építeni lehet , amelynek nyil-
ván most már folytatása is lesz. Mert irodalmunk minden m űfajának voltak és 
vannak sajátos , folytatólagos vonulatai , csak éppen a drámának nincsenek. Itt 
szinte minden dráma egy -egy magányos , a többivel alig észrevehető  kapcsolatot 
fenntartó vagy kapcsolat nélküli sziget . Es tegyük hozzá , lapos szigetek, amelyek 
alig látszanak ki a tenger vizéb ől — hányra emlékszik közönségünk az utóbbi 
negyedszázad drámaterméséb ől? mindössze néhány nőtt — sikerült — maga-
sabbra, tört fölfele. Ehhez azonban az is lényegesen hozzájárult, hogy nálunk 
mostoha sorsuk van  a színpadra született, írt m űveknek. Nálunk a drámáknak 
általában drámai sorsuk volt és van is. S őt, tragikus sorsuk . Ezért nincs követhet ő  
hagyománya ennek a műfajnak a jugoszláviai magyar irodalomban. Ezt a hagyo-
mányt, a szükséges és biztos alapot jelenthetik ,_ teremthetik meg többek közt ezek 
a színművek, tehát már keletkezésük pillanatában, amikor színpadra is nagy ké-
sedelemmel vagy egyáltalán nem juthattak , drámatörténeti jelent őséggel ren-
delkeznek. 
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koncz istván 

alapítás 
thézeusz útja peloponnészosztól athénig 

Elindulván Peloponnészoszból, Thézeusz Epždauriában megölte Perž-
phétészt, akit Korünétesznek — Buzogányosnak neveznek; Szžnžszt, a 
Fenyőhajlítót, Iszthomoszon ölte meg (utána elcsábította a lányát, Peri-
gunét, aki Melauniposzt szülte neki, Peržgunét pedig feleségül adta 
Deioneuszhoz, az oikhaliai Eurütosz fidhoz), tovább menet Krommüón-
ban Phaijal, a Vad Kocával végzett; Szkžrónt Megara határvždékén egy 
szikláról taszította a mélybe (lehet, hogy ez utóbbival csak jóval ké-
sőbb végzett), Eleusziszben aztán egy birkózásban elpusztította árká-
diai Kerküónt, míg Damatészt, akit Prokrusztésznek is neveznek, Eri 
neuszban gyilkolta meg, kényszerítvén, hogy elférjen ágyában, épp 
úgy, mint ahogy az tett az utas emberekkel, — és megérkezett Athénbe. 

alapítás 

Videant consules ne quid res publics 
detrimenti capiat! 

Gá1 Lászlónak, szeretettel 

Miután minden elveszett, 
csak orvosi eset 
a szellem, — 
a kezdő  őserdő  teremtő  indulata 
tettre váltja a 
legválságosabb pillanatok esetlegességeit, —
nász ez már csak, 
semmi több — 
a l a p í t á s ... az ősi városok 
is így keletkeztek, 
a keletkezésüket megel őző  
szörnyű  pusztulás után. 

Alapítás —remény. 

Milyen régi ez a 
kétségbeesés? 
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Bár lenne idő  
megölelni kedvesem, 
és biztos: 
megalapítom a Várost. 



fehér-fekete operett 

Ezra Pound gyászolása 

a pamlag fényes simítású tájat 
rejteget 
bolondokházában az eeee-elme 
boldog 
párzik 
nyavalyás tenyészállat lehet az okos 
így perverzen 
szeretni gyűlölnž az embert 
csak sommás 
kórtörténeti napló kéj 
kéj persze hülye 
kéjjel lehet csak 
a húsnak örül пžírп i 
a verset 
tépni a szép erkölcs rongyait 
üvöltenž 
a fájdalmat gyanús 
ütemre lihegni ítéletet 
hirdetni politikát festeni 
az égre és rácsok közé 
mozaikból 
kirakni egy célféle 
jövőféle trükköt amiért 
érdemes meghalni 

saját temetését rendezi 
mulatságos karnagy volt 
Ő is Ő is Ő 1S Ő is 
semmi értelmet nem talált 
az értelmen túl kalandozott 
Amerikában Itáliában valahol 
letért a hűtlen térképről és 
happy and 

virágének 

Virág Ibolyának ínam 

Jel a vers, — 
rejtélyes virág-köszönt ő, 
bibéje sorsa menti álmainkat. 

Várakozás a vers, — 
biztos csillag-érkezés, 
az éjszaka magányát tömíti a bájoló ütem. 

Mérték a vers, — 
kitartó műhely-távlat, 
rendszert szerkeszt ő  mélysége hétköznapjainknak. 
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Vágyakozás a vers, — 
eszelős szakadék-háttér, 
csókjaink élménye szab sorsot így minden harcnak. 



Beteljesülés a vers, — 
okos képzelet-határ, 
hogy örökre elveszítsük céljažnkat. 

Panasz a vers, — 
eltévedt üstökös-magány 
s szorong a jóbarát is, ha veled kitart. 

Boldogtalanság a vers, — 
végzetes lepke-halál, 
pusztulást keres ő  új lázadás a mámor, immár. 

Pénz a vers, — 
csillogó júdás-tallér, 
feszül a tarsoly s a keresztre feszített szó is. 

Igazság a vers, — 
bírák orgiája, 
a bosszú mítoszt teremt ő  nagy csoda-hozománya. 

Vér és élet a vers, — 
elpusztžthatatlan elefántcsont-torony, 
a költő  legszebb, amikor a szerelemr ől dalol: 
mert minden világból csak csók-jelkép, csók-jelkép. 

párbajvers 

Domonkos Istvánnak, szeretettel 

Nem lehet, 
vagy nini szabad, túlélnž 
a verset, 
ha már megírtad! 

De, hát mit tehet a vakmer ő  
ember? 
Akit verssel 
bosszul minden kis hülye epizód .. . 
Csak önmagát leplezheti le, 
vagy rejtheti el, 
újra és újra, 
kényszer ű  kihívással, 
(ismét a halál gondolata ez, lám, 
pedig mennyire kerülöm a tolakodót). 

Jó lenne megvívni ezt 
a párbajt: 

10116, ös Kaján, Mefisztó, Végzet... 
Túlságosan is tiszteli a költ ő  
a sokfej ű  ellenfelet, 
és a magány, a lázadó alázat 
érteti a börtön-vers jaját? 

Volt, akinek jutott a kardból és 
Segesvár szépült mítosszá nevével, 
és volt, aki már legy őzte a Tengert, 
a nagy Halász, 
példája képtelen szerencse-e? 

Nem lehet, vagy 
nem szabad, túlélnž a verset! 581 



danijel drag®jević  

versei 

magnetofonszalag 

Eljátszva minden reményünk, 
bennünket tovább nem áltathatsz, nap, 
számunkra nincs mondandód. 
Ma este anyám felszolgálja 
a kétszemélyes celuloid szelet: 
mások és saját erőszaktételežm emlékét, 

igéket és megboldogultakat. 
Nem térek haza. 
A k ő, mely nincs földdel aládöngölve, 

zuhan elkerülve, 
csupán a bánat, mely helyében marad, 

tartós. 
Ebben a pokolban nincs elítélve 

a kéz s a mesék sem. 
És ez így van rendjén, mondja a szél. 

jegyzet a költőrő l 

Danijel Dragojević  
1934-ben született. 

Művei: Kornja ča i 
drugi predjeli (versek, 

1961); U tvom 
stvarnom tijelu 

(versek, 1964); 
Svjetiljka i spavac 

(versek, 1965); 
Nevrij  eme i drugo 

(versek, 1968); Bijeli 
znak icvijeta (versek, 

1969); O Veronici, 
Belzebubu :i ikucanju 
na neizvjesna vrata 

(esszék, 1970). 

az úgynevezett d®boz-kérdésr ő l 

Nem utazom 
ehhez túl gyenge vagyok 
gondom a doboz 
a doboz az én gondom 
az úgynevezett doboz-kérdés 
kizárólag benne utazom 
így utazgatok 

Valószín űleg léteznek folyó tárgyak 
a díszítés csalétke érinti őket 
ismeretlenek számomra 
a doboz-kérdésen kívül 
egyről sem tudok 
mely élesesz űbb bátrabb lenne 582 



néki fala van 

Néki fala van természetesen 
miatta készíttetett tet őablakokat 
körben a zárdán 
szubtilis villanyárammal jár kedvébe 
felhőről fuvallattal 
a zár felesleges 
mint kalász a kenyérbe ide mindenki 
bármžkor beléphet 

alma 

Egy almát harapunk 
én erről te arról 
a széthúzás nyelve-e a szerelem nyelve vagy 
egy almát harapunk 

— ne beszélj harapj 

a legkurtább világban 

A legkurtább világban, mely 
petit  és petit között támad a sötét lapon, 
a két lövés közötti id őben, 
ahová senki se helyezett gondolatot, 
bűnbánatot, arcot s rendkívüli hangot, 
az áldozat két sóhaja között 
a dagály föléd nd föléd és föléd 
testek, sziklás tájak, 
mez ők és tengerek fölé. 
A pontos k őhöz hasonlatos leveg ős erkélyen 
a vén anyag elveszti avult jellegét: 
fluid hálóban menekülünk. 
Míg az utcán távolodsz, 
kabátod hajtókáján por lebeg 
legősibb birtokainkról. 
Mondd ki az els ő  szót, míg 
a fehér lépcsők felett vagy magasan, 
kezdd azzal, ami sohasem fért 
a csőrbe a hallgatás előtt .. . 
Teremtőm, íme a pillanat, melynek homokja 
nesznyel ő . 

otthagyott fejsze 

Tuskóban hagyott fejsze, 
árnyékot vet a földre, 
erősen árnyék ez. 

De nem kell nagyobb fontosságot tulajdonítani neki. 

Minden, 
a reggel és kísérete 
elhalad mellette és közelében 
semmi siránkozás. 

Csak egy hajszál 
az árnyékban, 
az árnyék közepén, 
képtelen áthatolni rajta, 
az árnyék mély húsán. 583 



ha a nagy edénybő l 

Ha nagy edényből kisebbe öntjük át a vizet 
az alján a nagy üres térben 
kevésnyi víz marad. 
Mit tegyünk e kevésnyi vízzel a nagy edényben? 
Ha kiöntjük, elvágjuk menekülésének lehet őségét, 
melyet hajdan velünk együtt kezdett, 
elhagyni, ez a nagy szájban való elveszés vágya. 

Mindenféleképpen összpontosítanunk kell, 
ne kövessünk el e kevésnyi vízzel 
a nagyobb víz részével 
a víztörténelmen kívül 
valami ostobaságot, mely nyugtalanná tenne. 

Megértem ezt a vizet, 
mint magamat is legjobb pillanataimban, 
mint a szót is, mely elveszítette mondatát 
útban felénk. 

Kevésnyi vizet: kevésnyi látásunkért, 
kevésnyit az el őre és hátra részére, 
kevésnyit a virágnak fényességéért, 
kevésnyit a sötétségnek és nyomornak — 

Mindenütt akadályokba ütközik, 
gonosz súlyával 
nem nehezedik eléggé a f e Пékre. 
Jogtalan, elveszejtett, távoli! 

Mit tegyünk tehát e kevésnyi vízzel, 
mely a nagy edényben maradt? 
Mit tegyünk? 

szétszórt gombok 

Ujjaid közül gombok hullanak 
az asztal, az ágy, a könyvespolc alá. 
Bölcsek, mind a maga útját járja 
valami sötét gondolatot követve 
s téged üres kézzel magadra hagynak. 

Menekülnek a felvarratlan gombok, 
rajtuk lyukak a tű  és cérna miatt, 
aprók és nagyobbak, sötétek és világosak, 
menekülnek, kerekdeden elgördülnek, 
tompán fához üt ődnek 
s hirtelen ledőlnek, 
szövet és test nélkül 
a szoba rejtelmes zugaiban. 

S ott maradnak. 
Talán aggódó függőlegeseden derülnek, 
elkövetkez ő  mozdulatodon, 
azon, hogy eltúlzod jelent őségüket, 
szétgurult gombok csupán 
az asztal, az ágy és a könyvespolc alatt. 

domonkos istván fordításai 584 



 

ь  
szombathy bólint 

olaszországi   
napló 
Isgrb vizuális művészete ... 

A Galleria Blu rendezte meg Emilio Isgтó (1937) idei negyedik önálló tárlatát. 
Isgтó a vizuális költészet egyik legismertebb olasz képvisel ője, első  vizuális vers-
kötete Bolagnában jelent snig 198'5-ben. Tevékenysége kiterjed még a film és a 
színház területeire. 

1970-ben folyamodott szövegtörlésékhez {lásd az Új Symposion 1972. évi  f  eb-
гu'гi számának információs rovabá't) és ma a szöveg tagadásának, a »leírt« szó 
távollétének az állomásához jutott. 

A feisorakozta ~ás, az egymás mellé helyezés és a tárolás bet űket, szavakat 
és mondatokat irányít a té г{ben, és valószínű, hogy ilyenkor verbális anyag szerve-
zđdik. Az újnak nyilvánítható nyelvi kísérletek szerte a világban ellenhacású cse-
le'kedeteltben feszülnék meg, tehát tagadjak a nyelvet, mint a napi »árucsere« 
anyagát. 

Isgrónál a tér hamvazása elnyeli a felesleges elemeket és a kép—szó viszo-
nyában új minőségek jönnek létre. Az ábócé szavainak hagyomáлyos jeientése, a 
bájékozódás ezekben a távolságdkban, nem a bet ű  elhelyezésé'ek .a kérdését id ő-
szerűsáti azzal, hogy hipergráfiai di¢nenziókat adamányoz neki; a teljes verbális 
terjedelem határait és a szövegösszefüggés kiterj•edését szabja meg. A kitörlés er ő-
szakos, de a nyelv szempontjálból állitó m űvelet. 

Isgгđ  négyzeteiben egy-egy bet űje, vagyis »kivonata« helyezkedik el egy 
megjelölt szóna'k. Ezekben a sormetszetekben a CATTUR.A(t), AMORE(r), AsTHE-
TIK(q), FABBRICA(b) stb. szavak zarójelbe helyezett bet űi vannak kiemelve és 
a bérben elhelyezve eredetükre utalnak. Isg тó a ténbe lappangó jeleket helyez, és 
kívül van a »megújított« költészet intézményén, valamint a konceptuális m űvészet 
általiban semleges életдnegnyilvánulásán. 

Ez a kiállítás is az írás (fogalmazás) területének a krízisér ől ad jelet. 

... és Accame javaslata 

Vicenzo Accame száztizenöt alkotóлak küldött felszólító levelet, melyben 
együttműködésüket kérte. Mindegyik alkotó el 'kellett hogy küldje egyik munkáját, 
melyet a Centro Toolban tettek közzé. A látogatók 'kiválasztották és díjmentesen 
elvihéttгk azt az alkotást, amelyik legjobban megnyerte tetszésüket. Ellenszolgál-
tatásként írásbeli nyilatkozatot kellett adniuk, miért a kérdéses alkotást válasz-
tották. 

A nyilatkozatokat számozták és ugyanott helyezték el őket, ahol az általuk 
megjelölt munka állt. Az alkotás szelvény csere tehát a helyszínen zajlott le, 
végül az egész kiállítás kicserél ődött. A szervezők ezután a kiválasztott munkák 
szerzőinek ellküldték .azoknak a tárlatlátogatóknak a címét és nyilatkozatát, akik 
az ő  munkájukat tartották legértékesebbnek. A gazdát nem talált alkotásdkat visz-
szaküldték a szerz őknek, és meghívták őket az »új« kiállításra. 

Accame javaslata előrelépés a közönség és az alkotó viszonyának a rendezé-
sében, és nagy pozitivuma, hogy nem üzleti jelleg ű . 

Jugoszláviát ezen a tárlaton Miroljub Todarovió belgrádi alkotó »képviselte«. 

Bierge, az európai iskolából ... 

A költői ihlet és a festői —mesterségbeli — technika összepárosításának az 
585 álbalánas problémájat tűzte műsorára a Cézanne utani nemzedék. Egy ábrándos 
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költészetet akart összebékíteni a drámai valósággal. Az objektív világ egy nagy 
erejű  rabbanás árán, de végül. is »felengedett«. Ezt .példázza Ronald. Bierge (1922) 
munkássága is. 

Bierge a francia és az 'ún. európai iskola képvisel ője, akinek főleg Chagallal 
kötött barátságát szakták emlegetni. Ő  festette meg a 1?arizsi Opera kupolájának 
belső  burkolatát az orosz mester vázlata nyomán. Milánóban most a Nuovo sa-
gittario képtár rendezte meg Bierge 1968-72 között létrejött munkáinak ,a be-
mutatását. 

Bierge egy meghatározott `tárgyat ѕіinіеІdоьё.ѕsаІ  ѕemmisít meg, és ennek 
nyomán visszhangzó és rezonáló lesz a részviszony 'a térben. A rezonancia egy 
nyelvi megerősödés eredménye. Mimkájának els ő  szakaszát szigorú ":kompozíciós tö-
rekvés jellemzi, s ezt követi a színek funkció szerinti elosztása. Az absztraktista 
festő  »halbarmásai« dinamikus színelemekké válnak, valamilyen hatalom lézik 
bennük, valamilyen távoli üzenet. sztnmegoldá ѕának eredményeként Bierge abszt-
rahált elemei zenével vannak átitatvá, a mélyr ől muzsikáhiak: 

Festészete merész ívű  és feszült5éggel telített, mélyen el őrevissz. Részese-
dése a világból aktív. 	 . . 

... és Giglietti (Galleria Ticino) 

Zeno Giglietti '(1918) akkor veszi szemügyre `á sivár 'várost; amikor tet őit 
nap süti. Bárhova лéz, klasszikus építészeti meg оLdások, egyszerű, absztrakt formák. 
A négyszázas évek építészeti stílusát néhány rajza, finom vonala idézi. Paloták, 
lakóházak, árkádok a frontokon, egy tiszta és méltóságteljes, geometria :térfogatai;. 
sehol egy élőlény, semmi sem mutatja, hogy evilági város. 

A puszta tereken a házfalak ragyognak a mozdulatlan égbolt alatt, és egy 
tompított sárga fény saját ellentétét, szürke :  árnyat;  vetít k1. Giglietti az ,absztrakció 
problémájának a megoldásával.' megtalálta az érzelmi' kiválasztódás színhelyét. De 
visszautasdtja a filozófiai beszámolákat,`amikor költészetét` kell igazolni. 

Egy embertelen, nagy felületű  falakkal bezárt légkörben  41;  magárahagyatva, 
tagadva az embert a tér ürességének választásával szemben.r Munkáját nem zavar-
ják zörejek és nyomok. A fény-árnyék a széls őséges transzcendencia jeleit viseli. 
A házak architektúrájanak elementáris geometriája nem rajz `vagy fest őgyakorlat. 
Az alapnak levezető  funkciója van, éѕ  merészen építhető  rá egy nyugodt, szürreális-
metafizikai festészet. 

Ron Davis ( Galleria dell' Ariete ) 

A Los Angeles-i alkotó. 1937-ben született, a hatvanas évek amerikai képz ő-
művészetének aosztrakt nemzес  aе  еhez tartozik. 1 гј ;technikát. probált ki a. ±esteszet-
ben: folyékony rostuvegbe festékanyagot meríteti. , - . 

A szmrétegek á~loszerц  alkalmazása , révén a . fény átszűrődik a felületen, 
tgyhogy. fenyezo . hatás birtokába, jut._ Davis így . Louisszal, Noianddal,.. Olitskivel 
együc , akii sziúén a felület ujszerű  bekeveréseuek muaját..tanщmányozták,. a fes- 
toi illúziókat,hangoita össze a -  sík felülettel.. A festmény foltozása inverz mintájú, 
és az .erő  a mélyből hatol .a felületre: A lágy és elnyelő  felüiet.:tartósan vissza-
verődő  plasztika, amely .viaszosan fényl ő . ragyogást ad. 

Meg Louis, ,a nemzenék. másik tagja, szint színbe fojt ugyanazon a .felületen, 
Davis uj szinkísérleti típusa folyamatos »mögötti« rétegeket eredményezett.. Itt 
tehát a .megke, ~tőzéssel, a. megsokszorozással állunk. szemben, és_ szemün кkel »egy 
csapásra«.össze tudunk fogni minden:. egyes színreteget. 

Barbara Rose a iVioaern Painting: Drawing. and. Sculpture cím ű  gyűjtemény'- 
ben Davisnél Frank._Stella hatását. hangsúlyozza. Els ősorban. Stella fém formafescé-
szetét, . melynek törekvés.e: nem elnyel ő; hanem visszfényez ő  ,felületre irányult.. sceUa 
alkalmaz'a elsőnek a plasztikai folyadékba kevert fémport is mint fest őanyagot:; 

Davis absztrakt-poszt kubista .stílust m űvel,., és .rájött. annak a módjára, ho-
gyan 'kell bekapcsolni, egy színsávot a másikba, de a felület visszaver ődő  legyen. 
Az ingatag illúzió. típusát határozta. meg. . 

. »Munkahelye« a sík mögött van ;  nem pedig felette. 

Erio Baracchi 	 -  

A szürrealista festő  '(1926) Borgoxiuovo képtárában megrendezett tárlatát 
sivár, puritán színek jellemzik. Legszívesebben akvarellel és olajjal ,dolgozik, de 
kombinálja is a kettőt. 

Baraechit a szürrealista és metafizikus iskola irányítja egy lírai geometriájú 
festészetbe.. Ennek a feltételeit a fény megszervezése, a meditálás és a zöldes- 
kékje képezi, melyet a földre és az égre egyaránt »visszahív«. A fojtottan. sárga 
világítás elárasztja a tájat, az épületeket — ezek sík falfelületek az alakokat 
és a tárgyakat, melyeket az alliotó lejegyez. A föld — az itten — légkörét egy 
mélyen vallásos hit itatja át, a dereng ő  fényben egy szék áll, arrébb egy macska 
bóbiskol. 
... Az ember,. aki legtöbbször meztelen n ő  képében jelenik meg, valamilyen 
veszélynek, kockázatnak lehet kitéve:.. alázatosan áll, és külseje elhanyagolt.. Moz-
dulatlan, súlyos felhői, az űr kiterítve a füvön, fák magányban, sivatagok és leve- 
lek, ezek Baracchi ..álomképei, melyeken a világ várja, hogy megindulhasson. 

A formális és architektonikus összhang párosul a statikus metafizikai csend-
ben. Keresztbe fektetett és lépcs őzetesen alkalmazott színskálájából azonban• nem 
egy mechanikusan alkalmazott technikai eszközre kell következtetnünk. Baracchi 
költői megoldásak mentén halad, azok irányítják és ösztönzik; izgalmai, melyek 
spontán jönnek létre. Azok a vásznai a legtanulságosabbak, melyeken feloldja a 
titokzatos légkört, ahol metafizikai látomásai megközelítik a valoság álmait. 

Képei úgy: ragadják- meg a néz đt, mint váratlan kis csodák, a sivár kert, 
a magányos arc, egy idđn ldvüli dolog: 	 586 



Vladislav Kavan (Galleria Angolare) 

Vladislav Kavan (1924), a jeles csehszlovák fest ő  az 1968-as augusztusi ese-
mények után jött Đlaszországba, -és azóta itt alkot. M űvészetében azonban nem 
szakadt meg az a szellemi fonal, amely Közép-Európához köti. Földjének történelmi 
és művelődési örökségei és hagyományai maradandó nyomokat hagytak benne. 

A kavani munka egyik ismérve ilyenképpen a nosztalgia, másik összetev ője 
pedig terhes humora, a latin népek ízlését meglep ő  iróniája és metsző  gunyoros-
sága. 

Kavan képein a, szellemek különös és nyugtalanító képe jelenik meg.. A köny-
nyed és lágy humor az irónfa keserű  szorításáig fokozódik fel, színei is — réz-
vörösek, sárgák ;  barnák — mélabús hangulatot teremtenek és kesernyés íz űek. 
Költői kultusza a cseh nép sorsát, szül őföldje hosszú folyópartjainak paraszti éle-
tét, a vandorszínészek bohém természetét dolgozza fel. 

Nála az elbeszélés metaforikus mesévé alakul át, és mindig ugyanaz az 
idő  és tér je_Uemz ő  rá, ugyanaz a helyzet. Vásznairól az emberi vétségek himnusza 
szól, egy megsebesült hitvallásé, amely együttérzésre szólít fel — szánalom. Munkás-
ságának baпadai _ hangvétele aggódástól terhes, egy félelemt ől, mely a jövő  kataszt-
rófáját sejteti. A pusztulás gondolatát egy groteszk légkör kerületei fogják be. 

Kavan emberei :álomképekb ől jönnek elő, szánalomra méltóak és megaláz-
kodók, a sertett felet képviselik ;  mint rokonaik a kafkai labirintusban. Az em-
bernek nagy buta szemei vannak, és szomorúan tekint szét velük a rémes világban. 

Ez a festészet érezhető  fájdalmat hordoz, és kitart az emberrel egy konstans 
jelentésben. 

Moccenni ( Galleria L'Agrifoglio ) 

A forma és a tartalom, az alkotás két lényegi összetev ő  eleme, melyben 
a konkrét életerő  költői nyelvvé alakul át, Gualtiero Mocenni (1935) festészetében 
egy etikai-esztétikai párbeszéd által határozódik meg azzal a feltétellel, hogy a 
részviszonyban egyensúlyi változás állhat be. 

Formabantása analitikus hajlamú. Nyelvi modulációinak alkatát egy vizuális 
formányelvből veszi át,_ és ezt a vázat szürreális jegyek jellemzik. A m űvész velünk 
együtt tanúja a technológia előrenyomulásának, és kétségbeesését színekben fejezi 
ki. Ezeket a •színeket az ember tudatának a mélyéb ől szedi ki, hogy kitegye egy 
permanens korróziónak. Igy tehát nem az élet küls ő  jelei jönnek át a valóságból 
a vászonra, hanem az a lényegi bels ő  forrás, melynek pszichológiai kapcsok az 
erđsítői. 

Mocenni munkáinak mindent egybefoglaló, általános koncepciója van és any-
nyival összetettebb. Metaforikus és szimbolikus jelleg ű. A tárgyiatlan forma elindul 
egy teljesen fehér térbe, amely így jóformán csak anyagot birtokol a »lelki érle-
lődésről«. Ez pedig azt jelenti, hogy a remény feltételes. 

A távlat adta feszültség a színek terjesžkedő  feszültségével lesz egyenl ő , 
a négyzeten szétfolyik egy hideg kiáradás, a forma kúszik, ellen őrizhetetlenül ala-
kul. 

A konstruktív kritikát rés az ésszer ű  logikát hiányoló ember nem-ember esz-
köze is a helyszínen van. A gép »gép-totem« lett civilizációnkban, •és mint az autó, 
őt meg nem illetđ  helyre kerül, elfoglalja az életet. Mocenni vásznain a színes 
mechanikus kristályok a téboly távoli megfigyelésének eredményeit mutatják meg. 
Ezt a kalandot mi is naponta megéljük és átmeséljük anélkül, hogy emberfeletti 
erőkifejtésre lennénk kényszerülve. Magatartásunk »eggyel« szegényebb lett, és a 
róla készített színképlet a jöv ő  kiállításán talán a végzetet jelenti. 

Egy átlagon aluli festő  .. (Galleria II Pavone) 

Franco Magni (1923) rossz, és ezért igazi milánói fest ő, a Scuola del Castello 
növendéke. Azon a vonalon található, amelyet az itteni kritikusok a »legjobb lom-
bard hagyománynak« neveznek. Ösztönszerűen fegyelmezett tájképfestészetet m ű-
vel, formaképzése realista-naturalista jelleg ű. 

Akadémikus leírása — másolása —közel kerül a fényképhez, hagyományos 
terminusai és szerkezetei vannak. Munkásságát egy emotív fonal vezeti, ami a 
helyi színek szerétetében és lokálpatriotizmusban vetül ki. Magni a küls ő  világ 
fizikai adatait jegyzi mély szenvedéllyel; egy szemtanú a sok közül. 

Udvari manufaktúráját a sugalmazó valósághoz kanyarítja. Јб  rajzoló, a for-
mákat fejből ismeri. Színsora meleg elemeket zár magába, foltjai halkan »vibrál-
nak« a sötétebb árnyalatoktól kiemelve. Vonalvezetése morbid és hiányol minden 
feszültséget. Néha a felhámon megjelenik egy-egy impresszionista jel: házak, tár-
gyak és alakok, jellegzetesen szűk olasz utcák, néhány csendélet, still-life. 

Az ilyen alkotók munkájának, mint Magnié, íze van és nem jelleme. Sosem 
fog hiányozni hétköznapjainkból. 

... és a gyermekkor felidézője (Galleria II Cigno) 

Bartolomeo Gatto (1938) a serdülókort festi, annak varázslatos tavaszait, 
a játékot, a gyerekek tapasztalatlan-esetlen mozdulatait —emlékképpen. Színössze-
tétele ezért élénk, és vidámságot sugároz. 

Gatto nem bocsátkozik fest ői kutatásokba, hanem már beért stílusát igyekszik 
simára csiszolni. A színek expresszivitása azt hangsúlyozza, hogy emberi tartalom-
ról van szó. Költészete elbeszél ő, de az elbeszélések szerepl őit az ismeretlenség 
homálya fedi. A távoli emlékképek radiációs ereje már nem képes személyazonos-
sági igazolásra, ezért Gatto figuráinak nincs arcuk, kivehetetlenek. 

Kétségtelen, hogy ennek az alkotónak a neoimpresszionizmus és a neoexpresz-
szionizmus »összehozott« néhány képletet. A festékanyag folyatásával a felületen szí-
nes, gyakran az alappal megegyez ő  erezetek jönnek létre, befonva az alakok 
ábrázatát .és testét. Az az érzés kerekedik felül, hogy Gatto kérgesítési szándéka 

587 egy vizuális kép megválasztására szolgál, egy emotív tettet bizonyít be. 



Tiszta és fénylő  árnyalatai •megnyilatkozásokat szolgálnak, a gyermekkor 
іköltészetét és a szülői érzelmeket. 

~ т'i-1ilmar, a konkretista 

в  
,:~~ 

_ .- 
š- ~ 

I  

`
►
\‚'~`\ ‚\̂‚~t

\
,
i  

r С  
‚

~
4~~~ 

;%~ .~~~ 

'') ►~ 

A milánói Arte Centro kiáflhtási termeiben .a prágai Konkretista Klub egyik 
alapító tagja, Jili Hilmar (1937) állított ki november folyamán. 

1965-ben mutatkozott be először sík felületű  műveivel. Formai elemeit később 
rendszerezte és domborművekké, bizonyos optikai előnyökkel rendelkez ő  kiemei-
кedésekké alakította. A néző  megfigyeléseit optikai változások befolyásolták. 

Hilmar azonban nem op-art m űvész. Az op-art alkotásokat éles kon&rasztok 
jellemzik, melyek a mozgással egyidejűleg bombázzák a recehártyát, és néhány 
ritmikus mozdulatban funkciójuk ki is merül. 

Hilmar stгuktúгáin a fény átmenetet nyer, finoman elmosódik, és a szemet 
is könnyed, lágy mozgás vezeti végig. A kinetikai feszültség az .aktív szemlél ő  moz-
gásától függően szabadul fel. A fe иileten lassú fényőzön támad, amely spirituáLis 
aépzettársításra nyújt alkalmat. 

A prágai kankretisták elgondolásaihoz h űen Hilmarnál is egy meghatározott 
szemantikai aspektus merül fel elemeinek ;fény-árnyék mozgásában immanensen. 
Az élő  anyag folytonos oszcillációlban, forgalomban van, és ezt a tulajdonságot 
az alkotó az esztétikai és a rend függvényévé nyilvá Пitja, amikor iheddbja a térbe. 
A struktúrák szemantikai előnyeit a radiációban, a szabad kiáradásban és a fény-
ötletben 'kell önég keresni. 

A Konkretisták Klubjának ideológiájában a »mechanikus humanizálásának« 
és a »mai civilizáció naturalizálásának« a következménye ölt alakot. Ezek a harmo-
nikus kutatások 1967—,68-tól szembeötlőek Hilmarnál is. Ot a művi-természetes 
elemek dialektikus viszonya, valamint a természetes környezetbe való tervszer ű  
és konkrét beavatkozás éгdekli legjobban. 

Roy Lichtenstein a gyárak világában 

A Multicenter Grafica központban (Via Verri 1) •dktóber 26-án nyílt meg a 
popart egyik úttörőjének és legjobb művelőjénеk .a tárlata, aki képregényeivel vált 
ismertté. Roy Lichtenstein sokszorosított munkái magas technikai sahvonalon van-
nak. Egy mellékelt ábrán meg is magyarázza a lito-szerigráfiai eljáras módját és 
előnyét. A raszter pontokat sem hagyja el, színei is maradtak. 

Van ,azonban a tárlatnak .egy újszer ű  mozzanata. Újszer ű, ha ismerjük a 
popot. Lichtenstein most nem az árutermelés tárgyát, az ipar termékét veszi ke-
zébe, :hanem az árucikk el őállításának helyére tette át világát; a gyárat, üzemet 
fogaskerekekkel, epruvettákkal, er őátvivő  karokkal szimbolizálja. A szocialista rea-
lizmus korai témái is ezek voltak az újjáépítés id őszakában, optimizmust árasztó 
képek, melyek főleg a plakátművészet birodalmát szálkák meg. 

A Békét a vegyészeten át (a vegyészet segítségével) 1970-b őt való, s azóta 
Lichtenstein nem hagyta el a sávos/csillagos zászlót. 

Mario Padovan (1927— 	) 

Padovant az választja el a zágrábi új konstruktivistáktól, hogy maga felé 
vonzza a díszítőművészet. A Borgonuovo keptá ґban élénken színezett »szaggatott« 
felületeket mutatott be. Keresése .analitikus ív ű . Bizonyos nem tapasztalt struktu-
rakat részekre hant a képen. Keskeny kiterjedés ű  egyeneseket •és apró köröket ad. 
Еrzésünk, ha a pannót megmozdítanánk, egy sereg körelem megmozdulna, újra-
szerveződne és átstгuktúrálódna. 

Mint gyermekkorunk naozijai, melyeket forgatni kellett. Most mindaz statikus. 
rögzített és csak a képzel őerő  játszhat szerepeket. 

A szabad tér erőinek engedelmeskedve a körök megsokszorozódnak, megter-
mékenyülnek valami biológiai »rendelet« felett. A kör alakú vízhatlan lapok vilá-
gítóak és hidegek. 

Az alkotó értelmi központjának formáit a »rajta kívül álló« forgással han-
golja össze. Egy centripetális típus feszültsége. Képeinek lüktetése van, és »kívül« 
konkretizálódnak a kiollózott lemezeken. A beбkelt egyenesek puszta jelenlétükkel 
biztosítják .az ellenőrzést és az egyensúlyhelyzetet. 
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Dorazio és a költ ő  Ungaretti 

Dorazio olyan elsődleges attrvbutumakkal határozta meg érzéseit, mint a szín, 
z feny és a tér. Kísérletein keresztül a szín mindennapos használatával annak 
magasztosságát és expresszivitását egy természetes nyelv szintjére emelte fel. 

Ha üvegre festene, absztrakt vitrázsoknak nevezhetnénk Dorazio vasznait, 
melyeken érzelmeinek színeit szellemének tudatos irányítása mellett er ős kontiž-
ckba teszi. Festészete szembeötl ően lineáris, egy több szólamú »színjáték«, amely 
>első  lényegénél fogva mégis összetett. A nyelv szervezeti, illetve köt őanyaga a 
,zín, és Dorazio általa teszi általánossá az egész vizuális rendet. A négyzet tömí-
ett állapotát hideg és meleg színek kapcsolása, szembeállítása adja meg, mint 
x kék, a fehér, a sárga, a piros, a zöld és a barna. A forma, melyben tárol, leg-
öbbször háromszög, mértani alakzat. 

Színei .nem csupán alapelemek, amelyek festészetének igazi min őséget .adnak, 
fanem a kép átszellemítésének közvetlen okozói is. A szimultán színkezelés és 
i színjelentés abszolút biztossága Dorazio szigorú, sajátos logikájának a gyümölcse. 
azt ő  így fogalmazta meg: »A fast ő  nem gondol ki színeket, amikor szelleme 
piszi előre«. Dorazio tartós elbeszélő, d•e nem teoretizál. A szilnek együttese lehet ő-
-égeket küld az alkotó törekvései elé, és választás elé áll фtj.a. A vizuális emlékek 
ielyett energiája utat nyer, és »tükörben« mutatja meg az ösztönöket, a lélek álla-
уotát. Ezek a vizuális erőtartalékok határozzák meg és könyvelik el egyben a kro-
natikus színsejtek mozgását. 588 



A tér Doraziónál kizárálag összeadást jelent, a színek teldtettségét. A meg-
érkezésnek ebben a típusában leginkább két helyzet koegzisztál — ez .az egyszerű  
kompozíciás típus —, egy, amely még a logikai folyamatban megfogan, és a má-
sik, melyet a negyzeten (a vásznon) fedezünk fel. A kép mélys•égéc a színek szuk-
cessziója adja meg, a költő  Ungarettit •idézve: »Minden szín kiterjeszkedik és le-
lassul / ahogy a többi ...« 

Dorazio részben automatikus fest ői jellem, aki ёгzehneit »ottfelejti« a fel-
színen. Míg megmarad hideg, mértani elemei mellett, addig az alkotás nála els ő-
sorban értelmi vállalkozást fog jelenteni. 

Christo 

Az 1968-ban megtartott Két Világ nevű  .képzőművészeti fesztivál alkalmából 
Gioncarlo Monetti meghivta Christót, valósícsa meg valamelyik elképzelését. Christo 
áprilisban spoietába ment, hogy eldöntse, milyen munkát lehet kivitelezni. A terep-
szemlére elkísérte két barátja, Bogiankino és Ravaiolo is. 

Június 8-án Jeanne Claude, Christo felesége Spoletóba érkezett és még az-
nap telefonon kapcsolatba lépett Christóval, aki Casseiban, a IV. Documentan vál-
lalt kötelezettséget, •és egy 56 00 m' levegő-esomag megalkotásán dolgozott. 

A varesei SEAL felajánlott 50 00 négyzetméter fehér woven szintetikus anya-
got, szintetikus fonalból készült ponyvát 1,40 méter széles göngyölegekben, amely 
nehezen .gyullad és ellenáll a szélnek. A polyner Rhodiatoce 3500 méter fehér 
nylonfonalat bocsátott Christo rendelkezésére. A ternii t űzobparancsnokságtól kért 
segítséget; a vászon összeszereléséhez mozgólétrákra volt szükség. Az anyag szállítá-
sával a Loreti száll favállalat volt megbízva. 

Június 11-ének délelőttjén a göngyölegeket a Teatro Nuovo falaira és tet őjére 
méretezve 10-75 méter hosszú darabakra vagdalták össze. Délután befejez ődött •az 
anyag előkészítése, megkezd ődött a darabak összevarrása, amikor a ternii t űzoltó-
parancsnokság rendeletére +blokád alá vettek az épületet, azzal a megokolassal, hogy 
az anyag gyúlé'kony és veszélyes lehet a színház közönségére. Jeanne Claude a 
tilalmi rendeletet elvetette, és a szemle igazgatós'aga másik épület után nézett. 

Négy ёpü1et került választásra: egy elhagyatott templom, egy lépcs őlejárat a 
város központjában, egy középkori torony és egy •barokk szök őkút. A Cassélban 
tartózkodó Christo elhatározta, hogy a Maseherata nev ű  barokk szökőkutat cso-
magolják be, Tommaso Martani 1433-as munkáját, amely a Piazza del Mercatón 
helyezkedik el, valamint a közlépkori tornyot, amelyhez híd vezet, el őtte pedig a 
Tassino nevű  hegyipatak folyik. A választást az motiválta, hogy a Maseherata 
szökőkút az egyik spoletói f őtéren van, a torony pedig a Monteluce lejt őjen he-
lyezkedik el, és a váras déli kapujából szemügyre vehet ő. 

Június 15-17-e között megkezd ődött a két építmény csomagolása. A 24 méter 
magas és 7 méter oldalszélességű  Torre dell' Cliát 1000 négyzetméter szintetikus 
vászon fedte be, amely 544 méter zsineggel volt kier ősítve. A 15 méter magas és 
10 méter széles szökőkút egy épülettel van megtámasztva, ez az objektum csak 
200 négyzetméter vásznat és 200 méter nylonzsineget emésztett fel. 

A munkálatok dokumentumanyagát decemberben a milánói Multicenter Gra-
flea központ állította ki. 

A festő  és négy megvásárolt kritikus 

Michele Casceila 
szerint »L. P. festői világa meglehetősen keleti (...), sajátos tonalitású és 

hangszínű, ez d'Ercolano mozaikjaira emlékeztet.« <...) »Saj•átos módja ez a plasz-
tikus színkonstruktivizmus interpretálásának«. 

Franco Vuolo: 
»Eredeti, .ahogy a színeket adagolja: er ős vörösek, smaragdzöldek, porosz sö-

tétkékek, halványsárgák; egyidej űleg csatlakoznak egy színsorba, amelynek — úgy 
tetszik — nincs meghatározott határa, az érzések ki szeretnének törni a vászon 
határvonalán túl, a szomszédos környezetbe.« 

Carmine Spitilli: 

»Az érzelmek és az ösztönök egy realista tartalomban, tökéletesen fejez ődnek 
ki. Jelleme azonnali expresszióba visz, és nem vegyül el egy színfoltban, el sem 
mosódik. „Hajítva" fest és meggyőződéssel fejezi ki a jel•entést.« 

Pasquale Scarpiti: 
»Еs .nem is kicsit.« 
Végül álljon itt a »kritika« alá helyezett festészet egy szemléltet ő  darabja. 

Ottorino Visconti 

Visconti munkája egy kulturális kényszer folytán, spontánul jött létre, a dol-
gok szemlélésének a módját nyilatkoztatja ki benne. Vásznain mérsékelt erej ű  sal-
neket alkalmaz, és az erő  a mélyből tör a felületre, mint az enformelben. Kéz-
mozdulata, ahogy elmagyarázta, nem energikus, hanem megfontolt, lassú, a póru-
sokat mértékről mértékre vonja be. A fény a lélek megvilágítására szolgál, és 
a színsejtekkel keveredik, melyek titokba vonják világát. Így ugyanazon a felü-
leten ellentétes er őáramlás, mágneses erőtér alakul ki. Tárgyleírása homályos, rajzai 
pedig tömör, folyondáros. A figurációt a képzelet mély régiói rejtegetik. 

Egy festészet, amely gyér stilisztikai választékossággal és végs ő  kromatikus 
érzékenységgel rendelkezik. 
f 
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azért érdekes, mert vásznain soha sincs nappali vagy napfiény. Víziói belsőék, 
589 átszűrtek, mint az akvárium sötétkékje. 
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Burány. Nándor: Különszoba, Forum, 1972 

Burány . Nándor legíkjabb regénye, a Különszaba is környezetünk id őszeríí 
társadalmi és politikai eseményeit igyekszik regényformában elmondani. Ez az 
időszerűség és politikum a legfőbb erénye, de ugyanakkor hibáinak forrása is. 

A konkrétumokhoz, helyi .körülményekhez való ragaszkodás mindig ve-
szélyt jelent a regény műfaja számára. Mert a regény sohasem lehet tisztán kor-
dokumentum, a szó mindennapi értelmében vett hitelesség sokszor inkább 'art 
neki, mint ,használ. 

Burány Nándor regényének »hitelessége« is sok esetben inkább hátrány, 
mint előny. Az ,író ugyanis épp a hitelességre való törekvésével veti el a sulykot, 
s -a sok összehalmozott kоi krétum nem tud :bekerülni a mű  vérkeringésébe, nem 
válik szerves részévé. 

Ez a szakadás jellemzi a regény főhősét, Silberman doktort, aki első  személy-
ben mondja el megalkuvásának, etikai és emberi kudarcának történetét. Silberman 
jelleme tele van ellentmondással. Egyrészt egy gyanakvó, zsörtöl ődő, folyton a 
nevetségességtől rettegő  emberkével van dolgunk, aki teljesen beleveszik a min-
dennapok jeientéktelen eseményeibe, kicsinyes sért ődöttségekbe és sértegetésekbe, 
nevetséges családi civakodásaiba, apró spekulációiba, örökös kényelemkereséseibe. 
Az az ember viszont, aki élénken •érdekl ődik a közélet, a társadalom és a politika 
legégetőbb kérdései iránt, aki tulajdon szemével győződik meg az eszmék deval-
válódásáról, aki szembekerül önmagával, s nem találhat rá mentséget, ez az ember 
nem tud egynek látszani azzal a kis emberkével. Silberman doktornak ez a másik 
énje a regény nagy kárára nem is tud hitelessé válni, pedig nyilvánvaló, hogy épp 
ezen áll vagy bukik a mű  egész mondanivalójának meggyőző  ereje. A Különszoba 
leglényege nem tud a regény szerves részévé válni, t őle függetlenül lebeg újság-
cikkszerűen, szárazon, szervetlenül. 

Ezt az írói szándék és a létrejött m ű  közötti hasadást fejezi ki a regény 
nyelvezete is. A párbeszédek életszer űek, amikor Silberman családi és baráti kö-
rében hangzanak el, még helyenként tartalmi laposságuk, stiláris szürkeségük is 
elő  tud csalni egyfajta hangulatot. Burány .nyelvezetének kifejez ő  és hangulat-
teremtő  ereje épp ott mond cs ődöt, ahol minden ízében a mondanivalót kellene 
meggyőzővé, sőt izzóvá tennie. Az eredmény: nyelvi sivárság és tartalmi sematiz-
mus. 

Nagy súlyt kap a regényben Silberman feleségének alakja is, aki kevésbé 
ellentmondásos, mint férje. A történet elején még úgy t űnik, ő  az, aki határozott-
ságával, egyenességével ellensúlyozni igyekszik a f őhős határozatlanságát, megalku-
vásra hajló természetét. Ezt igyekszik alátámasztani a f őhősnek az a közlése is , . 
amely szerint az . asszonynak szenvedéssel teli fiatalsága volt, ártatlanul hurcolták 
lágerbe stb., ennek a minden bizonnyal mély nyomot hagyó élménynek azonban 
egyetlen utóhatását sem lehet az asszony jellemében felfedezni. Olyan n őt -isme-
rnk meg alakjában, aki a gyakorlati élet nagyon sz űk körében mozog, és egyetlen 
és kizárólagos célja a könny ű, bonyodalmak nélküli élet. Igy nemigen lehet hitele 
szavának, amikor épp ő  kéri számon férjét ől, hogy mi van ideáljaival és ambíciói-
val. Ennek ellenére sokkal fontosabb szerepet szán" neki az író, mint amilyent faj-
súlyánál fogva elbírna. 590 



Nyilvánvaló, hogy a főhős kudarcát nemcsak külső, hanem elsősorban belső  
okok váltjak ki. Ezt a mozzanatot nem domborítja ki az- áró eléggé, s őt inkabb 
a kudarc szükségszer ű  bekövetkezésén inszisztál. Ez a szükségszerííség azonban nem 
tud meggyőzővé válni. Azért nem, mert silberman doktor alakja, amellett, hogy 
vázlatszerű, túl kisszerű  is. Mind az asszony, mind az orvos esetében ugyanaz 
a helyzet: nem képesek a regény mondanivalójának hordozóivá válni. 

A 'mű  tényleges mondanivalóját ágy, sajnos, csak újságcikk íz ű  betétek tar-
talmazzák, azok a részek tehát, amelyeket a regényforma mini olyan nem t űr meg 
önmagában. 

Lay •és szentmiklósi a Különszoba két leghitelesebb alakja. Ehhez persze 
hozzájárul az a körülmeny is, hogy szerepükb ől következően nincs rá szükség jel-
lemük erősebb megvilágítására. 

silberman doktor megalkuиásában van valami tragikomikus. Talán épp ez 
a tragikomikum — ha az áró kiemeli — tudta volna a regény hiányzó dimenzióit 
megadni. 

juhász erzsébet 

Fehér Ferenc: A kőkecske titka, Forum, 1972 

A kőkecske titkát tagadhatatlanul költ ő  írta, olyan költő, akinek a keze 
nyomán akarva vagy akaratlanul szép látomásokkal teli mesévé alakul minden, ami-
hez csak hozzáér. 

Fehér Ferenc regénye egy kisfiú gyerekkorának f ő  mozzanatait eleveníti 
meg. Ha azt mondjuk, hogy a mimen gyerekre oly jellemz ő  kaland-álom meg-
vaiósíthata тlanságánaк  a torténete A koкecske titka, keveset mondtun к. Mert 
noha e megvaiósithatatlanságot példázza, a kudarc valódi súlyát mégsem •érezzük 
meg benne. Fehér Ferenc regényében megbocsá'ható mesévé alakul a kis f őhős 
szegénysorsú gyerekkora, maga a történelem és minden. Ebb ől következően a re-
gény valóságos világa csak látszat, mert az egész egy valóságon -túli szférában 
játszódik le. Nem változtat ezen az sem, hogy az öneletrajzi vonatkozások egész 
sorát ismerhetjük fel Fehér Ferenc regényében, többnyire az író múltja, gyerek-
kora az, amelyen az »ágyváltozás esadála« megtörténik, s amely mesévé lényegül. 

Mi teszi meseszerűvé ezt a könyvet? Az író ugyanis nem mesét mond, a való-
ság ott kísért a történet minden megvalósítható és megvalósíthatatlan akciójában, 
s mégis hiába kérnénk számon a maga teljességében, mert lépen-nyomon kisiklik 
kezünk közül. A kőkecske titkának meseszerűsége belülről jön, magában a regény 
szemléletében gyökerezik. Noha a kis h ős nem egyes szám els ő  személyben vall 
magáról, mégis félreérthetetlenül az ő  szemléletén keresztül ismerjük meg a tör-
téne.ét. Nem reális meglátás król van szó tehát ebben a könyvben, hanem látomasok-
ról, egy gyermeki lélek szövi itt álmát, s teremti meg a világról a maga olykor 
kissé groteszk meséjét. Mesévé, sőt legendává alakul itt az- apa alakja (nagyon 
találóan Оriásnak nevezi), jóságos szegényasszonnyá az Anya, .meseh ősökké ala-
kulnak a talpig becsületes, nyílt, őszinte és önfeláldozó kispajtások s a szigorú, de 
egyenes, mindig a szegényekhez húzó tanító úr alakja is. A regény meseszer űsége 
épp ott a legteljesebb, ahol tisztán belülr ől jövő, ahol tisztán önmagásból táplálko-
zik, azokon a .helyeken, ahol a kis h ős önnön gyermeki képzeletének engedelmes-
kedve szövi látomásait a világról, .amikor az ő  szemléletéb ől következően a dolgok, 
emberek és események még valami meghatározhatatlan halmazállapotban vannak, 
amikor m•ég nincs bennük ellenállás, hajlékonyak s engedelmeskednek az agresz-
szív képzelet s a vágyak parancsának. Ezeken á helyeken a látómás külön törté-
neteivé nőnek a legapróbb mozzanatok is. 

Nagy kár, hagy nincs meg a regényben végig ez a szemléletbeli folytonos-
ság. Néhol ugyanis az író szemmel láthatóan törekszik a reális valóságábrázolásra, 
a regénynek azonban ebb ől semmi haszna, eredend ően meseszerű  világa ezeken a 
helyeken természetellenessé válik, elveszíti meggy őző  erejét. 

A kőkecske titkát ez a meseszerű  jelleg távolivá teszi ugyan, de épp ennek 
köszönhetően szerencsére nem egy újabb háborús és szegénygyerek-történetet is-
mer meg benne az olvasó, hanem egyedi, egyszeri mesét. 

Tévednénk akkor is, ha a realitásakat, a valódi történelmi eseményeknek 
a gyerekek lelkében hagyott nyomait keresnénk vagy akarnánk mindenáron ki-
következtetni ebb ől a történetb ől. Hisz épp a gyermeki látás az, amely mindezen 
felül tud emelkedni, s mindig mindenből mesét tud varázsolni. 

Az önmagáért való csoda mesekönyve A k őkecske titka, ezen kívüles ő  igé-
nyeket hiába is követelnénk t őle. És nincs is rá szükség. 

juhász erzsébet 

Németh István, Sebestyén, 1972 

Németh István Sebestyén című  ifjúsági regénye érdekes olvasmány — nem- 
csak serdül őknek, felnőtteknek is. Egy tizenöt éves kamasz naplószer űen megírt 
egy hetét ismerjük meg benne. Ez az egy heti történet azonban a naplóíró fiú 
egész életét, gondjait, szorongásait és örömeit is megmutatja. Mégsem érezzük 
zsúfoltnak, az író finom arányérzékkel talált rá azokra az eseményekre, amelyek 
az egyszerű  szünidei történésen túl szélesebb körben is meg tudják láttatni a f ő- 
szereplő  helyzetét. Ifjúsági regényekben általában példaadó, valamiben a többiek 
közül kiváló jellemekkel találkozunk. Németh István regényének kamaszfiúja em- 
beri értékeit illet ően semmiben sem kerekedik a többiek fölé, vagy ha igen, 
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kap ;hangsúlyt a főszereplő  mint- jellem sem, az író az •életkprülményeit, a töb-
biekkel, anyjával, apjával, húgával és barátaival való kapcsolatát világítja meg. 
Nem véletlen tehát, hogy a napló nem iskolaévben, hanem a szünid ő  alatt »író-
dott. Így az emlitettekkel való kapcsolat ábrázolása egysze гűьbé és világosabbá 
válik. A felnőtt olvasó szamára épp ezen a ponton lesz érdekessé a regény. 

A vallomásos jellegből eredőleg a dolgokat, embereket és eseményeket a 
regényben egy tizenöt •éves kamaszfiú, Sebestyén szemszögéb ől ismerjük meg. Egy 
kamasz világrátása magában véve is renсиk vüli lehetőség, hisz az ember uzenöt 
éves korában már túlj•utott a •gyerekkor tiszta, világos és áttekinthet ő  korszakán, 
s még nem érte el a felnőttkort, ahol a dolgok .egyrészt a helyükre kerülnek, 
másrészt kibogozhatatlanul összekuszálódnak. A tizenöt éves kor talaja épp ezért 
nagyon süppeflékeny. Ilyen bizonytalan talajon játszódiК  le Sebestyén »naploba 
foglalt« egy hete is. Egy kamaszfiút ismerünk meg, aki kezdi észrevenni, hogy 
a világ dolgai nem is olyan világosak, mint eddig képzelte, éppen ezért bizony-
talanná válik. Ezt a bizonytalanságot azonban nem meri beismerni még önmagának 
sem, hamis közönnyel, erőltetett cinizmussal igyekszik leplezni. Mégis mindjóbban 
erőt vesz rajta, indokolatlan cselekedetekben, túlzott érzékenykedésekben, apró 
gonoszkodásokban, csökönyös halogatásokban jut kifejezésre. Sebestyén most érzi 
meg előszöz, hogy ő  nem az, akinek tekintik. Anyja még gyereket lát benne, s 
apja sem tudja eltalálni a vele való beszélgetései soran azt a hangnemet, amelyen 
igazán szót érthetnének. Barátaival való együttléteikor megsejtjük, hogy mind-
egyikük már egy kezdődő, egymástól •külön álló új világ. 

Érdekes a kamaszok úgynevezett fart pour fart szellemisége, amely a kell ő  
tapasztalatok hiányában mindig a közhelyek s az eredeti gondolatok között inga-
dozik. Sebestyén helyenkénti álobj еktnv hangneme is ezt az ingadozást fejezi ki, 
ám néhol a kis naplóíró sejtései más valódi objektivitást nyernek, világosan és 
tisztán ismer fel jelenségeket, s ezekre érzékenyebben, őszintébben, elementáгi-
sabban reagál, mint a feonőttek többsége. A feln őtt világ nevetséges és megrögzött 
ceremóniái, egy egész tarsadalom tartalom nél'küli sablonjai leplez ődnek le ezeken 
a helyeken. 

Világunknak effajta megsejtetésére számtalan alkalmat, szinte korlátlan lehe-
tőséget ad egy ilyen kamaszszemléletben megírt regény. 1lrzésünk szerint az író 
nem használta ki eléggé ezt 'a lehet őséget. 

De Németh István nemcsak környezetünk hiteles megsejtetésére vállalkozott, 
kamaszfiújának szorongásai, visszafogott érzelmei, titkolt gyöngédsége, hirtelen 
hangulatváltozásai a letűnt gyerekkor tiszta visszfényében kapjak meg valódi 
dimenziójukat. Ki ne érezne nosztalgiát a gyerekkor iránt, ahol a dolgok még 
olyan tömören és tökéletesen ki tudtak fejez ődni, mint ezekben a csempe kis 
mondatokban: 

augusztus 4., 5. 

Ma játszotam a kis •macskákkal. Regel a padláson morzsoltam a kukoricát. 
augusztus 12. 

Mekkarmolt a kis cica 
augusztus 23. 

Ma j:áccotam a homogba. 

Várady Tibor: Vagy nem maga az élet a legjobb id ő töltés?, úti esszék; 
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az esszé kihívása: igazolja létezését 

rendhagyó kísérlet egy esszékötet megnevezésére' 

A kritikus zavarban van, s a leghelyesebb, ha ezt beismeri. Meg akar nevezni 
egy könyvet, s egyre inkább úgy látja, a legteljesebben akkor sikerülhet ez, ha 
engedi, hogy a könyv maga nevezze meg saj.at magát. Megkísérli a létét veszélyez-
tetó ikalandot, elfogadja az esszé •kihívását, »ravasz« megfontolással, igazolja 16- 
tezését. 

(a próbatételek) 

A »próbatételhez« Németh Lászlót, a magyar irodalomban e m űfaj mesterét, 
hívjuk segítségül. Az »Utolszor Itália, Töredékek egy délolaszországi útinaplóból« 
úti esszéjére gondolok , — halán nem is a legjelent ősebb esszéje ez Németh László-
nak, de először s máig is legteljesebben benne véltem felfedezni az (úti-)esszé 
1 ényegét, lehetőségeit. 

Nápolyban jár az utas, s az esszé annak jelzésével indul, milyen makacsul 
ellenáll a város, önmaga ellen ingerl őn az utast, — s vele együtt az esszét is. 
Nem hagyja magát megnevezni, mert nem hajlandó az utassal való közösködésre. 
Nem tetszésről és nem-tetszésről van szó, hanem arról a természetes ellenállás-
ról, ami két idegen jelenség összetalálkozásakor Еhatatlanul fellép, ha mindkét 
jelenség ragaszkodik a maga individuális lét-formájához, a maga intenzív belül-
létéhez. A város a maga kész-jelenség voltában, hermetikusan zárt belül-létében 
makacsul ellenáll a kísértésnek , azzá lenni , akár megközelít ően is, amivé az utas 
elvárása kényszerítené. Jelenléte így nem nevezhet ő  meg. Az utas más városokra 
gondol, Rómára, a városok »bibliájára« és Velencére, a »művészi giccsi városára, 
de Nápoly nem hajlandó elmozdulni egyikük irányában sem. S miközben így áll 592 
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mozdulatlanul 'beékelődve, közönyösen az utas elvárásaival szemben, jelenlétét, meg-
nevezhetetlen=jelenség-voltát intenzíven érzékeljük. S minél intenzívebben •él meg-
nevezhetetlenül, , annál követelőbben érzékeljük. az  esszé .igényét,. szándékát, elmoz-
dítani/kimozdítani a várost belül-létéb ől, s annál bizonyosabb az is, hogy az észé-
nek sikerülni fog az, elvárások nélküli, gondolati/erzelmi predesztinációk nélküli 
megnevezés. Az esszé fontos pillanata s nagy lehet ősége ez, lehetővé tenni, hogy 
a jelenség a maga egzisztenciális . 1 nyegében mutatkozzon meg, megvalósítani a je-
lenség önmagán kívül-létét, oly módon, hogy önmagáról, önmaga lényegér ől, ön-
maga belül-létéről se ,mondjon le. 

»A világ legnagyabb vurstlija, villan át a fejemen, ahogy a Toledo mellék-
utcáin a halas boltok, lepénysüt ő, pödrött tészta és lik őrös üzletek közt .ide-oda 
csörtetek, s henye, gyermeki odaengedést érzek a korábbi ellenségeskedés helyett. 
Nemcsak .az  tiii eszmék képesek 'az .élet egy tájára egész váratlan fényt vetni, ha-
nem •olyan •együgyű  ötlet is, hogy én most a világ legnagyobb vurstlijában vagyok. 
Ahogy körültekintek: az egész táj helyesl ően int ehhez az ötlethez. A természet 
is egy páratlan vurstlit akart itt berendezni, — vurstlit, ahol a legm űveltebb is 
megszédüllhet. ... Kaján vidámságot érzek, hogy ennek a vurstlinak a pártjára 
mertem állni. Az ember sosem vidámabb: mint amikor önmagából kilép.« . 

A megnevezés »pillanatában« :az esszé tárgyának, a jelenség kívül-belül egy-
szerre létezése lesz lehetségessé, ami talán sehol máshol — a versben sem —
ilyen maradéktalanul nem valósítható meg. Altala lesz lehet ővé a továbbgondolás, 
a jelenség gondolati meghosszabbítása a végtelen felé, egyrészt, s .az utas kreatív 
jelen-léte felé, másrészt. (A Németh László úti esszét ezen az úton nem követhet-
jük tovább.) Hiánya az esszé létét veszélyeztetné, enélkül az (úti-)esszé szubjektív 
élménybeszámolóvá válna, melynek értékét az írói beszéd pallérozottsága, hangu-
latisбga stb. befolyásolná, de önmaga lehet őségeit és követelményeit meg sem kö-
zelíthetné. 

S mi az, amit okvetlenül tudnunk kell még .az esszér ől, miután elfogadtuk 
kihívását, meg tudjuk-e, meg kell-e neveznünk el őre? 

»Az esszé magatartás.« —írta Kerecsényi Dezs ő. Veres Péter Jugoszláviai 
útinaplójában arröl a kételyér ől ír, hogy hiszen az útinaplóban is els ősorban ön-
magáról kell majd szólnia. Várady Tibor könyvének elején mottóként idézi Ka-
rinthy gondolatáli: »Micsoda m űvészietlen felfogás: hogy Szegedre utazni pl. nem 
olyan nagy dolog, mint Ausztráliába utazni. Utinapló szempontjából egészen mind-
egy, tessék elhinni.« Kerecsényi gondolatát igazolják mind Veres Péter, mind 
Karinthy felismerései. Az esszé a legszubjektívabb m űfaj, s mint ilyen etikus ma-
gatartás hordozója is, ismeri fel Veres. Másrészt az út realitása helyett a jelen-
ségek/dolgok megnevezéséne'k, megragadásának pillanatában lehet ővé vált tovább-
gondolás iránya, a dolgok meghosszabbításának gondolati intezitása a dönt ő, —
olvassuk a Karinthy-idézetből. 

(a körkörös asszociációk perspektívája) 

Várady Tibor útí esszéi иΡállalják e próbatételeket, s ami ugyanannyira fontos 
lehet, vállalják a velejáró kételyeket is. 

»Minden koncepció nélkül együtt élni a dolgokkal«, s követni őket, mert 
»azt hiszem, haladnaк  valamerre«. »Nyomukban egy irány rajzolódik ki, melyet 
izgalommal követtem, tudva egyrészt, hagy maga a tény, hogy vezetnek valahova, 
értelmet ad nekik, folyamattá emeli őket, de tudva másrészt azt is, hogy az egye-
düli út, mely nyilvánvalóan és egyеrtelműen vezet valahova — a zsákutca.« —
írja egy helyütt, az Amszterdam című  úti esszében pedig a rá felel ő  kételyt is 
megfogalmazza: »Mindent azonnal éles kontúrokban látok, a történések fénykép-
sorozattá merevednek, egy észrevétel, egy mondat az utcán, fél füllel elkapott 
szavak színházi páx±beszéd,dé n őnek. Közben, persze, marad bennem valami lelki-
ismeret-furdalás és nosztalgia a dolgok amorf, szemszög nélküli, inert állapota 
után. Félek, hogy akaratlanul is túl hamar választok, mindent prejudikálok, a meg-
állapításék, mint cigányútra szaladt falat a torkomban, öklendezem, .éhes maradok.« 

Várady elkerüli úti esszéiben .az esszé » zsákutcáját«, elkerüli, hogy a mozdu-
lat — mellyel a jelenségre irányítja a figyelmet, mellyel azt megnevezi — :görcsössé 
legyen, hogy valahol véget érjen. Élni engedi a jelenségeket, lélegezni saját hátte-
rükben; nem az axiómákhoz érkezés a célja, hanem a megnevezés s a gondolati 
perspektívák jelzése/kibontása. 

Legsikerültebb esszéiben — pl. Fehér protestálás — radikalizmus és irracio-
nalizmus, Jegyzetek a forradalmi gondolkodásról, Divat és mítosz — Amerika itt-
hon, Blues-variációk, Tavasz és antiimperializmus, Kívül és belül, Mcluhanizmus 
- a körkörös gondolati asszociációk végtelen gy űrűződését, hullámverését indítja 
el a jelenség megnevezése. Esszéinek alakulását, belső  struktúráját, ugyanakkor 
a jelenségekb ől kiinduló, azokat đsszefűző  gondolati útjait is az esszének ez az asz-
szociációs tovább-fejleszt ő  látásmód határozza meg. Irodalmunkban Tolnai Ottó 
költészetében ,és prózájában tapasztaljuk legélesebben a hasonló látásmód mu-
ködesét, azzal a különbséggel, hogy a költ ői szövegben a sűrítés egy magasabb 
foka következik be, az asszociaciók nyelvi/gondolati mozgásának egy pontban való 
szikrazása; rníg az úti esszében a jelenségek realitása, »háttere« is er ős megvilá-
gítást kap. A körkörös asszociációk »hullámverése« így természetszer ű leg lassúbb, 
lépcsőzetesen előrehaladó. 

Az észlelt, a kiválasztott úti jelenségek így mozdulnak ki saját realitásuk-
ból — megtartva is azt egyúttal —, érintk еzxlek, találkoznak, azzal az igénnyel, 
hagy az utazás valóság keretében, »jelenében« az egészet átfogó perspektíva vilá-
gosodjon meg. 

S így mozdulnak el a könyv önálló fejezetei is egymás irányában. A kivehet ő  
mozgás-irány azokat a fejezeteket is ki tudja mozdítani a beszámolás/elmondás 
mozdulatlanságából, »melyek önmaguktól erre nem vállalkozhatnának, ahol csuoán az 
első  »próbatételt«, a jelenség megnevezését vállalja az írás, s az útiélményben 
(naplóban) az esszé csak lehet őségként villan fel (pl. a Találkozások fejezet hangu- 
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(igazolja létezesét) 

Ovassu'k figyelmesen újra pl, a 1Vlciuhanizmus іmű  esszét, hogy esszéírói 
magatar ьasdt jel іeшeznessuк. 
. . rrovокa ~ivan muui az esszé, provokatívan »ötletesen«: »Udvözlöm Herbert 
Marshall 1vLсiјцnannaк, most már a Larousse. ártal is eiisxnert, izmussá vaihsat. 
Uavozl m, .a.nerkul, hogy pontosabban tuanam, mi is az az iгsnussá valas.« 

r:z a konnyedseg majd megszuník, ae hogy pontosan mцкor, melyik mondat-
ban, —  aug i nutatnato, s vissza is ter majd egy -egy meцΡékgondoiatban. Pl. » Al i-
j•unk meg egy pillana тra a ter és baö, e két par excellence fцozofiai kategoria 
mciuhani fejagásánál.« — vezeti be az esszé központi gondolati jelenegeit, s ц  аna 
egy zarojeLes nesz kovetkezik, viilanásnyi meile кgondoiat ~ai, ahol az író egy pшa-
natra kiemelkewk, kívui kerül az. esszeb ői: na, lam, a tér és id ő, vigyauz!, szol 
az iróшкus figyelmeztetés, kitűnő  alкalom egy kis olcsó mélységre, boics lehetsz, 
ha krnaszná іoa. Nem használja ki. Gonaoratvezetésében van valami abboi a »kajan 
örömbol«, amit a nápolyi u'as érzett, amiért a »vurstli« pártjára állt, a felfedezés 
s nem a uuaas örömeoor. rzt az oromet érjúk tetten abban az »el кomolyodasban«, 
amikor kiterül, Karintaiy fiimmegközelítéseben mcluhanibb M CLuhannát, s amikor 
felfeaezi, hogy az laö rnciuhani ertelmezeset úgy is meg lehet kozekteni, ha Mé-
szö~y •regényesen vizsgálja az id őjelenség kérdése[. Az esszé valahol elhagyja McLu-
hant, .az ismeretlent, s a mciuhanizmtzs, mint valami természetes tuaatosul, mint 
valami, ami nem is olyan lélegzeteláiiítoan új, csak éppen nem volt meg a látó ѕzó-
gunk, a mciuhani látásmód •perspektívája hozzá, hogy megleljük az összefüggesek 
ilyen vonatkozásait, — melyet az esszé gondolati útjai кínálnaк . 

Szó,ni engedjük-e mikor az úti esszét, ha azt kívá лjuk tőle, hogy gondolati 
tanulságai explicite megfogalmazhatók legyenek? Találunk olyan írásokat, melyek 
ezt megкívánnák. Leginкább azok, melyek az út valóságkeretéb ől a legradikálisab-
ban  kimozdunak. S ha ezeket a gondolati tanulságakat jellemezni kívánnánk, az 
újrafogalmazás helyett, a gondolkodás útjainak azokra a mozzanataira kellene figyel-
meztetnunk, amikor a jeiensegek, képek, a gondolati asszociáciok egymást kereszte-
ző  mozgásában a lényeghez érkezés pillanatai következnek be. Az esszé kivételes 
pillanatai ezek. 

(egy idekívánkozó gondolat) 

A symposion-nemzedék indulásakor — a symposion könyvsorozat els ő  köny-
vében, a Kontrapunktban is — az esszé volt az egyik uralkodó műfaj. Ma—s ezt 
a könyvsorozat struktúrája híven tükrözi — fehér -holló az esszé. A symposion-
nemzedék írói induiásukкor magatartásuk, törekvéseik lényegét éppen az esszé 
segítségével fogalmazták meg. Várady könyvében ennek a hagyománynak a foly-
tatását is látjuk. . 

danyi magdolna 

sáfrány imre könyveir ő l 

Sáfrány Imre, Várnak az apostolok, Forum, Újvidék, 1971. 
Sáfrány Imre, Menetelés, Forum, Újvidék, 1972. 

Legeilőször Sáfrány vжm gа  t ismertem meg. Másodszor az elégetit képek 
tö гténetet, amelyről egyszer Tornai Ottó órákat mesélt vonatra várakozva az új-
vidéki állomáson. Azutan jött a Na tragu szerb kiadása Sava Bab еć  értő  válo-
gatásában, utószavával, majd a párizsi napló, a Várnak az apostolok, s legutóbb a 
ivlenetelés — magyarul: naplók, ripo гtszerű  jegyzetek, esszék, egy dráma. Egy 
olyan szenzibili'tas körvonalazódott előttem, amely m'irudeddіg nem volt jelen 
Vajdaság művészetében, vagy csók a költészet áttétel еs formánban mutatkozott. 

Az Apostolok, a Menetelés írásaiban utak vezetnek keresmtiúl-kasul Európán; 
irányok, amelyek mindig egy bizonyos ismeretlen felé mutatnak: ismeretlen szá-
munkra Párizs, múzeumaival, mindennapjaival, ismeretlenek, mint Sava Babic 
mondja, elfeledettek a Szabadka környéki poros kórók, virágok, s ismeretlenek, 
élfeledették a fest ő-elődök, akiknek felkutatására, megidézésére vállalkozik Sáf-
гány útjainak másik vonulata. Keres ő-feltáró útjain egy ritka érzékenység ű, ható- 
rozott szándékú szemlél ő  indul el, akit menetelésre elsősorban a továbblépés igé- 
aye késztet. Ez a rtovábblépés saját tapasztalatain, ismoretoin talán egy el őre 
nem látott dümenziát is feltárt Sáfrány számára. A távolodásban közeledés, a 
közeledésben távolodás van, amint Magellán-drámájával, repül ő  sámánjaival kap-
csolatban mondja. Vajdaságtól való eltávolodasa olyan perspektívákat nyitott meg 
számára, amelyekből sokkal pontosabban láthatja, felmérheti önmagát, problé-
máinkat, valóságunkat. Úgy érzem, ha hazamegyek, nemcsak nézni tudom az 
otthoni világot, de látni is — mondja az Apostolokban. Ez a távlat, ez a távolság, 
ez az eltávolodás nem adatott meg mindenkinek, s talán ebb ől ered az, hogy oly 
gyakran hiányzik a dolgoknak az általánosabb összefüggésekbe való belehelyezése 
a¢ itthoni világ alkotásaiból. Sáfrány kifelé fordulása azonban nemcsak világunk 
tisztább meglátását biztosítja számára. M űvészettörténeti póгtyáján Európá mú-
zeumaiban csak »pontos jegyzeteket« készít útközben, kiértékelést elvb ől nem. 
S mégis helyeikre keriilnek az értékek. A perspektívák ebben a szemlél ődésben 
is letisztulnak. A nagy művek leltárát bels ő  •szeizmográfjának jelzésеL alapján 
végzi e4, s ez több, mint amit a m űvészettörténész preoizntásával tehetne. 

. A párizsi ikáptárak élményéi mintha fest ői•, gondalkodói fogalomtá гát is 
átrendeanék: Crna Gora tájaet — utazása: során — Margiuet, Dali, Buffet, Braque 
stílusa, látásmódja szerint látja, esoportositja. Különös, hogy Sáfrány, aki íesté 594 



szetérőh beszélve magállapítja: ... mennyire eltávolodtam a közvetlen vizuális 
élményt ől, nulyeц  töкéúetesem raprodukatja írásauban »vizuális élmé лyeik.  Az  
időszámítasцm'k előad évezredek parányi helatének motívumait csak a degszenvadé-
lyesebb szenцélő  raproáцЖаiб  írhatja ue olyan ant евzttással, ahogyan ezt Sаnány 
teszi. Mindez azonoan talán még Iedeпtбsebb, amikor  a négy sóiét csillagról, a 
tragikus so гsú festökről, képeikről beszél. Ezek az írások esszéirodalmunk leg-
jobo megvalósulásai közé tartoznak. Do ~kumentuméntékük azonban ennél is jelen-
tősebb. J igondоlkodtató, elrettentő  dokumentumok. .S önként kínál кozi'k a kёr-
dés, nekivagott-e volna valaki Sáfrányon kívül a d űlőutaknak, hogy megkeresse 
Nagyapátú кi kac Péter képeit, a rá emlékez őket a topolyai tanyakon, hogy le-
hányja a havat Tóth Jóska sírjáról a zentai temet őben, s vállalkozott-e valaki, 
hogy belülről vizsgálva Vinkler Imre kepeit, vallijou róluk. Sáfrány Imre menete-
lesének ezek a hegtanulságosabb irányai, s !köte гéдek legjobb írásai. 

A párizsi asszé-¢tapló fвdőlaipján agy embléma van: fehér mez őben két fe-
kete lábnyom. Mintha Sáfrány nyomai volnának ezek, amelyeket,. mmnt az els ő  
ember a holdporban, Párizs utcáim, a Louvre-ban, a metróban, Vermeer, Bretighel, 
Picasso, Braque, Chagall, Matisse képei el őtt hagyott. És nemcsak a párizsi asz-
falton, hanem a topolyai országút porában, a zentai .temet őt 'boritó porhóban is. 

thomka beáta 

»Merrt ugye, _ha vvalaki sdk helyen le tudna telepedni, aratnak nincsen olyan 
hely a világon, ahol véglegesen otthon érezné magát. 'falai azért is jó az utazas, 
hogy belássam: ha máshol leaлék, ott is így járnák« írja Sáfrány egy helyen 
a Menatelésban. 	 . 

Ѕáfгr aty minden egyes írása úti élményekről szól, s legatább annyi mind-
agyi•kben az otthonlét, mint a hontalanság érzése, az otthonhoz való ragaszkodás, 
mint az elvágyódás. Minden útja kerešás és m еnakülés is egyben. Irm is annyit 
jelent számára, miatt utazni, azаІ  menetehti. Sáfrány wtjai nemcsak Bácskától 
Párizsig, Bračig, Rómáig s a sáллánokkal benépesntett vihág űnig vezetnek, hanem 
a tegnapoktól egészen a Louvre bon őrzött ötezer éves k őkorsódíszig. A vikig-
nnіndenség határtalan terében és idejében tett hatalmas, szinte alig mérhet ő  uta-
zásait és felejthetetlen találkozásait mondja el a könyveiben. Rögtön szembet űnik, 
hogy ezeiket a találkozásokat sohasem az író, miaudig a fest ő  szemeli ki. S még-
sem érezzük úgy, hogy a benne munkálkodó író engedni s meghajolni kényszerülne 
a festő  erőteljesebb egyénisége előtt. Sáfráy Imre írói és fest ői apusában nem 
a két alkotási іtenület egymassal való kiegészülésér ől van szó. Elütnek ezek a 
könyvek az érdekességszámba men ő  vallomásoktól és naplóktól, amelyeiket nem 
alsődlege5en irodatmár alkotók totlábál olvashatunk. Még csak mellérendel ő  vi-
szonyról sincs szó ebben az esetben. Sáfrány festészete és ezek a könyvek egyet-
len elválaszthatatlan еgészet jelentandk. Hogyan is lehetne bennük a kett őt egy-
mástól elválasztani, hiszen ezek a sorok az els ő tőh az •utolsóig magáról az ember-
ről szólnak, akkor is, ha ír, akkor is, ha fest, amiikor ül, áll, eszik, járkál, vagyis 
életének mindent pillanatában. Hogyan is tehetne bármilyen megfontohás alapján 
bárhová is határvonalakat húzni: S t гr лy az ember életéről ad számat. Olyan em-
bernek az életéről, akinek élni annyi, mint menetelni. Sáfrány menetelése múl-
hatatlan bels ő  kényszerbdl farkad, s végérvényes anegérkezést várni t őle éppoly 
képtelenség,  mint  valóságosnak képzelni Mageldán hajóútját s a napül ő  sámánok 
hatalmas (egyik legszebb vásznán: vakító hóf еhér) tarét. Séfirány világában nem 
létezik olyan találkozás, amellyel be lehetne telni, amely megállásra ösztökélné 
vagy parancsoknd az embert. Csak a sámánoknak adatik meg a megérkezés, az 
egy helyben való könnyű, öntfeledten boldog lebegés, azaz maga a hiánytalan tel-
jesség. A valóságbaл  a- Csipkeverőkkel éppúgy találkozni kell, mint Braque Ma-
darával, Breughel Koldusaival éppúgy, mint a dubrovniki »zöld madárral«, 
Farkas Bélával éppúgy, mint a halott társsal, Vinkler Imrével. 

A Menetelés és a Várnak az -apostolok is az egy helyben maradás képtelen-
ségét Példázza. Bár ¢n őfajilag különböznek agymástól ezek a könyvek, s a Mene-
telés iгбsai is égymá tól, mindegyikükre a keresés és a találkozás-élmény egészen 
szubjektív, sajátságosan sáfrányi öröme jellemz ő . Mert Sáfrány nemcsak akkor 
szubjektív, amikor önmagáról ír, hanem akkor is, amikor Nagyapáti Kukac Pé-
terről, Tóth Jóskáról, Vinkler Imréről és Farkas Béláról ír, s őt talán még ki-
fejezettebbem az. E négy el őd és kortárs élete után is úgy kutat, mintha önnön 
életének és sorsának hajszálnyira megkerült lehet őségei lennének, szenvedélyese 
éš szorongva, mintha rá iás lesellkedő  csapdát kerülgetne. Nem véletlenii . Sáfrány 
égész alkotói szemléletére, minden menetelésére, minden újratermel ődő  elvágyó-
dására rányomta a bélyegét ez a környezet a maga meg nem értésével, olykor 
buta, sötét közönyével. S ebben a helyzetben Sáfrány önnön bels ő  parancsának 
engedelmeskedve sohasem az itthonmaradást, hanem a menetelést választja. 

Csak a művész helyzetének kö nyezetiinkre jellemz ő  sajátasságaiatak isme-
retében érthetjük meg Sáfrány Menetelését és még inkább a Várnak az aposto-
lokat. Ѕ  csak így érthetjük meg, hogy Séfirány könyvében Párizs tulajdonképpen 
nem is Párizs már, hanem magának a m űvészetnek a valóságban nem létez ő  
tiszta teljessége. Ebben a fi tív Párizsban, ebben az irreális közegben menetel 
Sáfrány képt ől. kápi.g, találkazástól találkozásig, s valósítja meg iideiglenesen 
a maga teljes, öntörvényű  szabadságát. Egy bácskai fest ő  sohasem volt lehet ő-
ségévé alakul ez a tér, s a káprázat néhány hónapra valósággá válik, Párizs en-
gedelmeskedik a fest ő-író képzeletének, Magepén hajóútjává és a sámánok végte-
len tiszta és teljes _terévé alakul. Itt találkozik Sáfrány ónmaga »fiatalemberéval х  
s.. egymás után a nagy társakkal, Rembrandttal és Picassóval, Rouault-lal és az 
ismeretlen, négyezer évvél"azel ő tti kőfaragókkal, ezen a helyen 'omlanak le a tér 
és idő , vágy és valóság merev korlátai, s adatik meg a teljesség boldog álma. 
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S fгr ny bmre Р  хimsьan készntett kollázsait . juttatja eszembe ez a könyv. 
iУgy tűnik, maga is kollázs, ahol egy képzelt Párizs kifeszített hatalmas vásznán 
egyenértékű  társakká, egyetlen hatalmas kap ailkotóelemevvé nemesedne+k Vermeer 
СC tpkeverői 's az ltthошΡ levelek, a fiatalkori napló lapjai s e város utcái, Remb-
randt önardképeі  s a mézzel telj plasztikpahár, s ш  ndenből egyformám árad 
ennek az el'játszott teljességnek a Іbё lсѕ  és nyugodt. derűje. 

juhász erzsébet 

egy úttörő  tanulmánykötetr ő l 

Lohr Ferenc: A film hangkultúrája, Magvet ő , 1968 

A szerző, mint könyvének cfine utal is erre, nemcsak foglalkozik a film hang-
oldalával — vizsgálódásának tárgyát kizárólag a hangoldal képezi. Az ezzel kapcso-
latos problémák felvetésében a tettességre törekszik, olyan kérdésekre is megkísé-
reive választ adni, amelyek eddig fel sem merültek, vagy amelyeknek nem szentel-
tek keltő  figyelmet. Miцtán általában ,beszél a filmek hangjáról, és hangtörténeti 
áttekintést végez, rendszerezi és értékeli a film felhasználta hangfajtákat s kimerí-
tően tárgyalja a hangalkotás technikáját, áttér a hangalkotás esztétikai sajátságaira. 
Könyvének befejező  részében a filmhang kritikájának hiányát tárgyalva, gyakorlati 
példákkal szolgál négy film hangjának іbiгбlаtбvaІ, valamint a filmhang jöv őjéről ír. 

Egy hangszempontú tanulmány hangszепдpontú kell  hogy legyen. A szerző  
hangszempontúsága megitélésünk szerint kissé túlzó, de e túlzás nem eredményez 
egyoldaiuságot, :hibás kbvetkeztetéshez is rit бn vezet. Az alapfeltétele к, melyekboi ki-
indul, olykor tévesek, đe e tételekhez a szerző  (ösztönében vagy a valóságban is 
gyakorlatias ember lévén) nem ragaszkodik túlságosan, némi logikátlanság révén 
eljut az igazsághoz. Szerinte a képsorral, a mozgással a h ang egyenértékű  kifejezési 
eszköz a filmben. A hang nem esetleges és nem járulék. Valóban megengedhetetlen, 
hogy a hang alkalmazása esetet — ha nem némafilmr ől van szó, ami ma is 
készül vagy készülhet (azaz a h ang mint a film kifejezőeszköze mégiscsak esetle-
ges) — csak járulék legyen. 

Lohr Ferenc szerint •a film hangfolyamát önálló művészeti ágnak kell tekin-
teni. Am a hangfolyam bárminem ű  önásósítása csak azt segíti el ő, hogy a hang 
járulékka váljék. Egy zenekompozíció kitűnő  lehet, de ha a képsortól (annak esz-
méjétől), amellyel együtthat, függetlenül jön létre, kitün ősége ellenére is többé-
kevésb.é csak járulék marad. A könyv a hang és kép együtthatását érdemben tár-
gyalja, mindamellett a hang és a mozgókép mint a film kifejezőeszközének egy-
máshoz való viszonya nem tisztázódik. A kép és a hang egyenérték űségének tételé-
ből az következne, hogy pusztán a hanggal is lehetne filmet csinálni, hogy a néma-
filmek ellenpélđájaként meg lehetne csinálni a »hangfilmet«. Ilyen film nincs 
és nem is lehet. Ezt haіgatólagosan tekintetbe is veszi a szerzđ, amikor merészen 
azt állítja, hagy némafilm sincs, a némafilmek sohasem voltak némak, hisz ezeket 
a filmeket magyarázták, zongora- vagy zenekari kíserettel aláfestették. A narrátor 
hangját, a zongora- s a zenekíséretet, mely minden alkalommal változott, mi nem 
tekintjük e filmek hangjának. Az igazi némafilmek némasagukból is erényt csinál-
tak és valóban némák voltak. 

A szerzđ  rámutat a film hangból ered ő  hibáira. Szerinte a hibák rendszerint 
a hang mértéktelen használatából, zsúfoltságából adódnak, amikor lényeges és ke- 
vésbé lényeges között a határ elmosódik, abból, hogy nem használják ki a hang-
ban rejlő  kifejezési lehetőségeket, amikor csak a naturális 'hatásra ügyelnek, meg-
elégedve azzal, hogy a látottakat egyszer űen csak kísérjék a hanggal. Holott gon-
dolatébresztő, érzelemreakciót kiváltó is lehetne, vagyis m űvészi szerepkört kellene 
számára biztosítani. Példatára b őségesen illusztrálja, hogyan valósul ez meg •konkrét 
filmekben. 

Részletkérdésnek tűnhet a filmek szin!kгonizálásának problémája, ám ha e kér-
dést megvizsgáljuk, pontosan rámutathatunk Lohr Ferenc tanulmánykötetének 
egyetlen súlyosnak mondható hvbájára. A szerz ő  e kérdésben is praktikus: meg-
engedhetőneеk tartja a szinkronizálást a néz ő  érdekében (akinek így nem kell 
a fordítást olvasnia s a filmet emiatt esetleg kétszer néznie), de a film rovására, 
hisz ő  maga mondja, hogy a •hangzás képes a film egész tartalmát —eszmeiségét 
megváltoztatni. Bár állítja 'azt is, hagy »•a szinkronizálással tönkre lehet tenni egy 
jó filmet, de meg lehet tartani annak eredeti értékét, s őt bizonyos esetekben túl 
is lehet szárnyalni azt«, ám err ől nem győz meg bennünket — ez nyilván csak 
a r o s s z fi 1 m ik r e vonatkozhat. Felteszi ugyan, de rejtélyek tekinti s vála-
szolatlanul :hagyja •a kérdést, »miért harsány a magyarra áttett jelenet az olasz 
hangoskodással szemben«. Ezt a kérdést lényegében már meuválaszolták: nem le- 
het idegen gesztusokkal magyarul (más nyelven sem) beszélni 'le nem is idomit- 
ható a magyar nyelv az idegen gesztusokhoz anélkül, hogy nevetGégessé ne váljon. 

Lohr Ferenc könyvéről szinte csak fenntartásainkat mondtuk el. Méltatása 
aránytalanul több teret igényelne. 
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vas-sarkalatú dobozkák 
Weöres Sándor, Psyché, Magvető, Budapest, 1972. 

A modern kv lteszet számtalan .kalandja a legkülönböz őbb módon értékelte át, te-
remtette újjá a költészetet. A költészet áilanaó mozgásának, alakulásának kísér ője, 
az esztétikai, a kritikai gondolkodás hasonlóképp egy szüntelen váltózáson, kitelje-
sedésen kell átmenjen, hogy az összefüggése кet adeкvát módon tárhassa fel. A köl-
tészet kritikai olvasása azonban gyakran találja magát váratlan foraulatok elolt, 
amikor rugalmassága, felkészültsége válik kérdésessé. Ilyen váratlan fordulót je-
lentettek néhány évvel ezel őtt Weöres Sándor Psyché-versei, melyek a nemrég 
megjeient tejes Psyché=kötet el őjeleiként a folyóiratokban, korábbi kötetekben 
mu~atkoztak. S mint a költészet nagy eseményei; úgy a Psyché-versek is probára 
tették a kritikai megközelítéseket. 1Vtagától kínálkozik a kérdés, vajon mennyire 
engedték magukat megközelíteni ezek a versek, vajon milyen mértékben hozzafer-
hető  számunkra a költészet 19. századi hangja, amelyen ezek a versek megszálal-
nak, s még inkább, hogy vajon tud-e eredményt felmutatni az az olvasás, ameiy 
már talán túlságosan hozzászokott az utóbbi іёvtіzіdіК  versírái gyakorlatának értel-
mezéséhez s a benne alkaimazott frazeológiához. Nem állunk-e egy olyan esemény-
nyel szemben, amely lehetetlenné téve megszokott gyakorlatun і at, a módszerek, 
fogalmak újjáértékelését követeli? 
A Psyché-versek nyelve a 19. századi magyar költ ői nyelv, kompozíciója a klasz-
szikus verselés eszköze, formái által valósul meg. Megvan benne minden, amit 
a hagyományos poétika a verstől megkövetel. Ez a költői gyakorlat azonban a ver-
sekben átlényegül, s az átlényegítés a tradicionális strukturális többletként a 
nyelvvel, a nyelvi kifejezéssel, a költői szóval, a költőiséggel való legmerészebb 
kísérletek közé helyezi azokat. Ennek a transzformáló eljárásnak a feltárása lénye- 
gesen hozzájárulhat a költ ői jelrendszerről alkotott fogalmaink revideálásához. 

Weöres Sándor a korábbi köteteiben megjelent Psyché-versekhez csatolt jegyzetét 
Igy kezdi: Egy ifjú magyar hölgy verses játszadozásai a XIX. század kezdetén. 
A 19. századi poetria a költő  »pót-énje«, a múlt század pedig a bázis, amelyb ől ezek 
a verses játszadozások érkeznek, amelyből a Csokonai-vers lüktetését, Berzsenyi 
nyelvének pátoszát, a diákok nótás könyveinek hunczut rigmusait, a majd' két év-
százados Irásmódot hozzák magukkal, s az ortographiát, melynek nyelvi-költői 
lehetőségei, patinája, felhasználási módja sajátos jelentésértéket nyer a versekben. 

Weöres Sándor költői gyakorlata ezzel a ma már lezártnak tekinthet ő  jelrendszer-
rel alakít ki sajátos viszonyt, amelyben az általa megjelölt nyelvi és szellemi fel-
f rissülés nemcsak egyirányú. A befejezett, lezárt 19. századi . jelrendszer megnyitása, 
feltárása befolyásoila a vers .ma érvényes jelentéshálózátanak alakulását, míg 
ez az újjáírás természetszer űen új dimenziókat kölcsönöz a két évszázados ,költői 
kifejezésmódnak, versformá лak is. A Psyché-versekben a költ ői transzformáció 
által a 19, századi költői kifejezés minden sajátságával, tartalmi és _ formai vönat-
kozáѕával együtt, anélkül, hogy jellegzetes összetév őinek bármelyike felcserélődne, 
elmaradna vagy újakkal gazdagodna, eddig ismeretlen funkciók kiteljesít őjévé válik. 
Sem tartalmi, sem formai, sem szerkesztési szempontból nem követhetünk nyomon 
semmiféle változást, változtatást: a nyelv archaizációja még a megjelölt korszak-
nál is eldbbre mutat. A Psyché-verseknek ezen a felszíni síkján nem találhatjuk 
meg az átlényegítés, a transzformáció nyomait. A küls ő  jegyek a transzformáció 
távollétét, hiányát mutatják. A vizsgálódásnak azonban nem volna szabad megtor-
pannia ezen a ponton, mint annyi esetben s a verseket kizárólag mint nyelvi, szer-
kesztési kuriózumokat regisztrálni és a költ ői énnek a versbeli énné vagy pót-
énné való áttételét kutatni, mert ebb ől az irányból aligha közelíthet ő  meg a koz-
ponti probléma: hogyan válik modern verssé a »19. századi« Psyché-vére. Annál 
is inkább, mert a modern költészetet aligha érdeklik esek az áttételek; ebben a 
kontextusban lényegesen nagyobb szerepük v an  a költői szövegek jelentésértékei 
alakulásának, rétegződésének, .gazdagodásának. A Psyché-versek esetében külön 
hangsúlyt kap ez a szempont, hisz a »19. századi szöveg« jelentéshálózatának kib ő-
vítése a hordozója a versek. modernségének, egy új költőiség megteremtáвének. Ez a 
folyamat pedig a versnyelv meta-struktúrájában játszódik le: megragadható, felszíni 
jegyei tehát azért nincsenek, mert nem a formai, szerkezeti konkrétumok által va-
lósul meg, hanem a nyelvi immanenciában, a nyelv bels ő  terében. A nyelv rács-
szerkezetében rejlik tehát az a többlet, amely által az egysíkú, egy jelentés ű, egy-
értelmű  19. századi vers .új jelent гssel telítődik, s innen ered az a hiány is, amely 
által az újjáértékelés látható jegyei távol maradnak a Psyché-vers felšz іnétől. 

A költészet legújabb kísérletei gyakran valósulnak meg több jelrendszer kereszte-
ződésében, metszőpontjában. Aligha akad példa azonban arra, hogy egy jelrend-
szer a másikat érintetlenül, változatlanul hagyva változtassa azt meg. A Psyohé-
versekben költészel йnk legbravúrosabb szemfényvesztését olvashatjuk. 

Vizsgálódásunkban következetesen Psyché-verseket emlegettünk, s ez még akkor 
sem ellentmondás, ha regisztráljuk, hogy a kötet nemcsak versekb ől tevődik öѕѕze, 
hanem esszék, emlékezések, jegyzetek, levelek, »dokumentumok«, utószó teijesiti ki. 
E szövegekzt egyrészt a hálószerkezetükbe sajátos módon beleírt biográfia (uto-
biográfia) tartja össze, másrészt az az eszmei (társadalmi) panoráma, amely a poet-
ria bolyongása nyomán bontakozik ki: bolyongása által — melynek vonalai Тбllyá-
tól Badenig, Sátorallya-iУjheltől Bétsig, Budától Kassáig, Chramowtól Londonig 
húzódnak — Vesseléni Miklós, Kazinczy Ferenc, Göthe ur, Bethorn (Beethoven), 
Széchényi Stefi mellett a Sáros-Pataki polgárleánytól a bétsi árisztakraciáig az 
egész kor felvonul előttünk. S mindennél határozottabban az a központi er ő, ame-
lyet a költőnek a korhoz, megnyilvánulási formáihoz, ;hagyományaihoz, szokásai-
hoz, tekintélyeihez, erkölcsi és társadalmi értékrendjéhez való viszonya jelent. Eb-
ből a viszonyulás'ból az •értékeknek egy olyan arányú átrendezése következik, amely 
mai értékrendszereinket sem hagyhatja érintetlenül. Az átrendezés, újjáértékelés 
eszmei, erkölcsi síkjai mellett a költészeti transzformáció tehát csak egyik tényez đje 
a láncolatnak, amely a nyelvi kifejezések eddig ismeretlen funkciót kölcsönözve, 
azt. új kiteljesedéseknek megnyitotta. 
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versek 
garai 1ászló 

Gyöngyházfény ű  asztalkend ő. Po 
rcelán indás tányérok. Puha mi 
májú szalvéták háromszöge. Ké 
s, kanál, villa ezüstje egymás 
sal párhuzamban. Középütt pehe 
Iy erezet ű  tál. Rajta óriási v 

örös szív 

festmény theodore rousseau eml 
ékére 

üveg erdőben üveg fák, üveg fá 
kin üveg levél, üveg virág. üv 
ig lombra, üveg fűre harmat üv 
ig száll. leveg felh ő  üveg teje 
evez ég üvegében. üveg mez őben 
üveg lepke, gyöngyvirág. Uveg 
úton vőlegény, menyasszony sét 

ál 

Viszi a koporsót hosszú, zenél 
ő  kocsisor. Záporban négy évsz 
ak, négy égtáj, gőzölgő  jó fek 
ete föld, ezüst madarak, leveg 
őt kévánkozó szárnyak. Tégláró 

1 téglára minden kerék 

Viszik a tavaszi zöld mez őt, h 
armatos nagy erdőt, virágzó sz 

ép eget 

Mozdulatlanná szenesedett völg 
yek, fák. Királyné, királylány 
és kísérő  szolgák. Iszap lésze 
n már neki puha ágy, takarójo 
k hervadó pernye virág. Hangta 
lan vonulásba merevedtek. Lass 
an alkonyba fordulnak a korom 
egek, a hamuvá lankadott kopjá 
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király 
csatának közepén 

Feketében állsz lovaddal vér 
ahol elfolyik. Hová nézel? Mel 
y ködökön át? Mivégre szemedbe 
n gyász? Háborgatott arcok köz 
ött mostan mért nem vagdaikozo 

1? A kard emelve kezedben 

Járom a világot búban, keservb 

en. бszidőn Halics tartománnak 
moha lejtőin alá ereszkedtem, 
télen Magyar országba bércentem 
tavaszra hóvirág mezőjű  Szla 

vón bánságot, nyárnak forralat 
ján jártam az híves Lengyel or 

szágot, meg mégsem értettem: 

Harmatos cipőm orrán mért tapa 
dapor 

Agyag emberkék menetelnek. Vár 
arat lépésről lépésre foglaljá 
k. Száraz ággal kezükben, hang 
talan 	ó-ra 	illesztett 	ajakkal, 
akár a parkok vízköp ő  szobrai 
télen. A vörös téglakapukon mi 
nd besereglenek. Ha mozdulok, 

ha nem, körülvesznek 

Már csak emlékezem. Egy hamis 
útvonal térképét keretezem. El 
álmosodtam. Másoknak adom át m 
aradék levegőm. Gondosan felve 
szem ingemet, kabátomat. Az ár 
ok szélére ülök. Kártyát vesze 
k elő  vagy imakönyvet. A sort ű  

z katonái ezúttal megléptek 
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Nincs mit hozzátennem. A verse 
ek vége. Jött a térdharisnyás 
kertész, a rózsákat csokorba s 
zedte, vízzel töltötte a vázát 

, végigsimított fehércsigájú p 
arókáján, és kecses léptekkel 

felment a lépcs őn 



vicei károly 

adalék 

vers úgy is keletkezhet hogy 
reggel-dél-este-tengelyénél fogva 
elforgatunk egy napot 
mindaz amit 
centripetális emlékezetünk visszatart 
anatómiája lesz a versnek 

asszociációs sorok 
egy schubert-impromtura 

lányszoba f ehérszoba 
kertes udvar 
s kimaradhatatlanul mindig megjelennek 
a vörös-optimista rubinfény-gyümölcs ű  

málnabokrok is 
a bábszínházból jött gyerekek kaleidoszkóp-öröme 
ünnep-emelkedettség ű  kapuőr-kőszobrok 
vasárnap-nyugalmú bžrsbefő tt-elmerülésben 
a halál valószínű tlensége 

a notesz szerint 
Jeczának jövök ötszáz lejjel 
ez a szobor ára 
Franz Pataki kétezret vár 
a festményekért 

a jobb zsebben kuks zsebkend ő  karamell 
a balban lámpa gyufa dohány 
BELüL 
a legkisebb PATIKA 

a külvárosi sokkos macskák érdekében pedig 
más semmit se tehetünk 
futnak eszelősen 
szélcsendes vasárnapokon is 
át az úttesten 
adjunk bár helyi érzéstelenítő t 
a banánnak 
ha héját hasi gatjuk 

e széles percben 
mindent újrakezdeni 
mindent befejezni 
BЕLYEGGEL ELLÁTVA 
SZABALYOSAN MEGSEMMISITVE 

gál vall részére 
TOCALON krémpúdert hirdet a tévé 
és sürgősen venni 
egy narancsszín hámot 
a pekingi pincsnek 

mostanság a holdig érnek 
a húgycső-katéterek 
a továbbiakban tehát 
ne feledjük 
a kőzetek fájdalmát se 



ma délelő tt negyedtízkor 
ért roham 
hogy én téged tót ћGálvalž szeretlek 
mondtam 
az olajkályhának 
a hőmérőnek 
a fiku.sznak 
meg a szalmavirágos vázának 

kis szeretőgépem 
jelenésre vár 
nem az álombélire 
ettől komplexebb 
tán sorsképletű  
a zaccos csészealj 
kicsi gépszeret őm 
tudni fogja ha 
sok ismeretlen ű  egyenletem 
végeredményében 
ott van a sugallat 
szeressen-e 
ágyamba bújjon-e 

hajnali napló 

73 jan. 3/4 
eljutottunk a Teremtés 
hatodik napjážg 
csak 
»JELLEMZó 

karesz 
szobacipőben lábvizbe lépnž 
írószerünket 
ottfelejteni a tolóablaknál 
vigyázat 
a hajnalban felkínált szembalzsam cseppje 
vitriol is lehet 
hálátlanságunk f žzetsége 
egy hajóbár artistanőjétől 

egy másik hajnalon 
gyönyörtelen éj végén 
senki se duzzog 
óvatosság felesleges 
épp ekkor lenne jutalom 

lekötelez ő  
vágyott 

a vakság 

a legnagyobb gránátalma *-é. 
mondta m., zs. stb. 
mire a társaság befalta 

601 SCH. rossz üzletet csinált az orosz szőrmesapkával 



szombat 
adalék magamhoz 
(amikor hazajöttem a tengerr ől s nem tudtam mihez kezdeni) 
63 tavaszán 

délben 
kiugrok az ágyból 
ablakot nyitok ingujjra gyürekezek 
felásom a kertet 
a gazdasszonyét 

nagy tányérleveshez 
asztalhoz ültet 

este 
fényes cip ő  lyukas talpa 
fényes cip ő  lyukas talpa 
gyűrött arccal vasalt kedvvel 
izzadó homlokom lány hajába fúrom 
s hörpintem gyászkocsi-žllatát 

tari istván 

magángazdálkodás 

a padláson 
angyalporból kiszitált csirkék csipogása 

csipás szemeink 
tátott szájjal hallgatott magyarázkodása 

az a bűz feltörten lengeti a cserepek pecsétjét 
csigák szarvával elbánó délžbáb 

kezemben 
anyám göthös ollójával 
a győzelem incselked ő  V-jére várva 

nyálkás fetrengés az 
melyben a ház spirálja lakatlan apoteózis 

B ОNTАRSA A RONGYOS FÉNY 
mint 	a 	falusi 	emberek 
akaratuk megvetted az utcasarkon most érzed csak 
súlyát 
barnásszürke kabátod zsebében 
barnásszürke filozófiatörténeti szöveggy űjtemény 
a malomnál 
éjjel-nappal őrli a pepita járdák sáros tésztáját 
cipőd sarka 

kár hogy kopott 
kiszakít 

anyósod pohara a zsíros tűzhely közelében 
behinti cukorral 
behinti cimettel 
behinti párával mint a feltámadás 

kemény formáját szeretem 
már a lábtörlőnél bosszúságot ókon 
hosszú nyel ű  söprűd régi gyár 
kéményénél fogod a villámhárítónál 
és sok füstöt nyelsz a reggel köhögéseinél 

af alusiemberekafalusiemberekafalusiemberekafalusiemberek 

leszedik a kulcsot 	fa kérge nyikorog ha fejszét 
nyomnak bele 

lakásodban vannak 
felkattintják a villanyt 

linómetszet nyomdafesték papír 	linómetszet 
nyomda f esték 
papír 

néhány felvételt készítenek az ára egyenletesen 
gyorsuló nyikkanásairól 

aztán kiég a fényérzékenység 
fejed a párna alá taszítod 
ásóiddal kikezded az ágy bolyhos dugóját 602 



a durranás még a nagyothallóknál is veszélyes 
lehet 

PEZSG О  
habosan 	 kifutni a takaró alól a szőnyegre 

a lyukas cipő  alá 
belapoznak a veresre mart noteszba ahol tartozásaid 
cinikus vigyora vállon veregeti a váratlan vendégeket 

hellyel kínálja 
tovább kutatnak 
megmosolyogják szennyeseid 
a halott nőstényeket az orvosságos üvegekben 
meghúzzák a rumos üveget 

a bambusznád keret alá nyúlnak 
meleg roppan 

füstöl ő tök közösülése alatt a nyár kéményével 
NE tüzeld e1 az összes tömjént 
ragadós pengéjű  disznóvágások kullognak 

44-es csizmákban 
sárgásfehéren olvadó jégtáblákkal 

egy év kell míg elcsöpögnek 
a rúdról csüngő  T-k spárga törzséről 
szt péter 
feszü 
let 
e 
ž 
1 

1 

maradnak ránk az esti mžsékb ől bár valamelyik 
rajzfilmben azokat is f el f alták a f öldrengések vidám 
törlesztőž 

míg 
a huzat nyugatról besöpörte a szemetet 

luxus csomagolásban 
baj 
van 

baj van 
baj van a légmentes eljárással 
cžgarettafüstben nehéz csukott ablakokkal hajtani 
félrecsúszik a D 
a keljfeljancsik talpa 

ólmokban csorog az eladó lány 
a nászing tengere 

ólomba szórt csibék zsugorodó dobbanásai 

a megszólítások a bet űk 
cukormázas ballonok 

fújd beléjük a temet őt az összeadásokat 

éhes a padlás amikor rozsdás patkányfogóihoz hajolsz 
bugyid is előugrik a mérgek elrendezgetésénél 

aztán 
apádért bőg a galambházak központi etetője 
a kerékpár kerekeitől megszabadultan 
a permetezőgép bőrös levese miel ő tt arcunk tüzén 
talajt érne 

és Rabszolgatartóért (Rabbiért) 
bemélyedésežben tapló 	tán eltévedtél a késež 

nádasban 
ahol a tapogatás különcködés 
fakírok zenekarából csórt pázsit 

májad szalvétánkra teszed 
a laboratóriumot is 

az epruvetták hülye felhevüléseit 

fazonzsebemben hordozlak 
a Tiszta Kend ők éke mögött 
szeretőm bábszínházából tart még a fonál 
valaki megint betéteket cserélget benned 603 



de 
gyöngyvirágosan kardvirágosan vadvirágosan írsz 
mint az a zuhogó írógép a romantikából 
hátsó feled 
különösen vžllanygyújtas el őtt pattog 
a vetk őzések elektromos szikráival 
rugód  is  kinyúlt 
találgatásaimtól 

máržám 

forgó gömböcske 

szavainak füstölg ő  tintáját a papír égiszén 
a vitriolt 
vérszívók rozettáiban 

az elefántok cirkuszi járm űve 
(homokba firkantott porond) 

a lejtő  hólabdája 
(hószemüveg olvassa az utat) 

most benyomlak 
most visszahívlak 

most költeményt 
most zsebembe 

a fontosabb cédulák közé 
a végtelen csavarok közé 
a szőrszálak közé 
kitennélek az es őre ha nem sajnálnám kopott 
mez őidet 
a politúrozó asszony lendületei alól 
gondolj csak markáns vénáimra 

SATfROZZAD 

örökzöld padok 

rugalmasságuk talpunk alá vetkőztetik 
előregyártott alkatrészeik 
kant betűiben fogócskáznak (lyukas órák magatartása szerint) 
érintetlen papírhajóžk a híd ismeretlenjeivel 
előlegek egy családtervezéshez 

a vadak 
a megörökített mozdulatok 
a gyertyagyújtások 
az álló hulló és ülőhelyzetek 	nevezzük őket 

az egyszer űség 
kedvéért fáknak vagy 
gallyaknak 

csöndes lángralobbanásuk 
fiatal és tehetséges súgója vagyok 
míg össze nem folynak 
a hirtelen felszedett olvasmányok 
emberkínzó zsibogásában 

komolyabb el őadásokon feltüntetik a nevem is 
(még nem felejtettem el a nonpareille molyokat) 

első  áldozásod nyomai 
csüngő  bőregerek 

(csontot csontozó csontok) 
mindez történik 

hogy 
egyetlen kézmozdulattal hozzám csapjon 

míg 
gyerekeiknek írok 

jó hangú összerezzenésekkel várnak revolvereikben 604 



danyi magdolna 

egy meg nem írt 
vers 
forgácsai 

az értelem dicsérete 

Északi síkságon lovagol a lovas, 
köpönyegét cibálja északi szél, 
sehol út, mi hazavezetné, 
fontos hírt visz, s elégett 
zsebében a levél. 

Éggel befedett semmi, kemény 
anyag, mint vas, k ő  és jég, 
értelem, vezesd haza, 
szégyenpecséttel homlokán. 

Leveg ő, maradj vele. 

az élet dicsérete 

bevérezett gyerekkézzel 
vak üvegen kaparásznak 

az éjszaka dicsérete 

Arcomon az éjszaka arca. 
Arcodon az éjszaka arca. 

Egy rozsdás fémcsigán forog az éjszaka. 
Kergeti egymást az éjszaka két arca. 

Hasadna kettőbe, hasadna hajnalra. 
A sötéten keresztül arcát nem fúrhatja. 

a halál dicsérete 

Míg é1, szólni akar mind. 
Ráncosodni a fehér, a nagyon fehér lap. 
Ellenséget vár, fordulna felé a gyönge. 
Volt-képeket áldozna a fehérnek, a szilárdnak. 

a rombolás dicsérete 

Fal falat épít s rombol rendre. 
Résekbe szorultan, papírvékony 
kongatás, szűnni nem akaró. 

Közvetlen közelr ől hallani, 
s nem végz ődik sehol, csak terjed, 
csak nől, szétrágva saját határait. 

Teréből régen kiszakadt már 
a hasadás mindegyre tovább hasad. 
S hol zuhan akkor? 

A repedés árnyéka végigterül a földön. 
Természetes színükbe költöznek a tárgyak. 605 



a tárgyak dicsérete 

Mint  elhagyott jelek, szabadok a tárgyak. 
A rianás e1ő1 fölkúszik mind a t űzfalon. 
Mintha tudnák valahonnan, kő  kőhöz ütődve 
nem így dobban, vízhez érve nem így merül. 
Alaktalanul menti magát, minek lényege 
a forma. Igy marad el a föld, az ég, az erdő  
szótlan kžtér a nézés el ől, kifordul. 
Lázasan kormozódik az üveglap is. 

Szétomolva mentik magukat a tárgyak. 
Véget nem ér ő  osztódásban. Mire 
megértenéd, már megint nem az. 
Tökéletes alakúvá így lopja magát a csonka. 

a vers dicsérete 

A költ ő  feloldozná, ha a rácsokon átlátna, 
bűnrészessége ebben nem lehet akadály, 
a hžvő  világ békésen nyugodhat, megváltás 
lehetséges, önmaga ellen uszít a vers. 
Vakmer őn lépkedhet a vak a sötétben is. 
De ha bűnös belehal égési sebeibe, 
konok következetességgel vállalva szerepét, 
a csuhás levetkőzhet, munka nélkül cselleng 
a kžöltözött barát, kioson a városból, 
kilép az időből, ü1 saját árnyékában, 
hallgat, néz vžsszafelé, magában beszél. 

böndör  pal  

hétvégi olaszok 

Május 15-től október 30-ig 
minden szombaton este 
beúszott a lošinji kiköt őbe 
Gentile da Fabriano (1370-1427) 
a vándor festő. Az elegáns 
olasz tengerészek benyúltak 
a városka combjai közé. Gentžle viszont 
»egyforma szeretettel rajzolt 
mintás szöveteket, ékszereket, 
madarakat, kutyákat és majmokat.« 

négy kétsoros 

»Bérbe fogadva e félkegyelm ű  bölcset 
Igyekezzünk együttesen megtölteni a kutat hóvalcc 

Hakuin 

Érzem a kövek és bogarak szagát, 
a letaposott fűszálakat egyenként. 
• 
(Koan) 
Hívjál azon a néven 
amely nem jut eszedbe. 
• 
Gyújtsad meg a szavad, 
égjenek a körülmények! 

Együtt ébredek veletek naponta. 
Ha emlékeztek. 606 



megfordította ... 

Megfordította kedvünk a szél. 
Ez könyv, ez ablak, ez szikla. 
Egy pillanatig sem volt szélcsend. 
Ez hamu, ez ablak, ez szikla. 
A déli szél elnyomta az északit. 
Ez hamu, ez üvegtörmelék, ez szikla. 
Megfordította kedvünk a szél. 
Ez hamu, ez szemét, ez homok, ez szél. 
Keveri, fújja, kavarja kedvünk. 
Megfordította kedvünk a szél 
— mondom a parton du. 5h körül. 
Az ólomnehéz, déli szél — mondom. 
Állandóan, ott, a partnak 
ugyanazon a részén, du. 5h körül. 
A szél — mondom —, a déli szél. 
Du. 5h körül, mondom, 
most már örökkön: — a szél, a szél, a szél 
Ez szél, fúj a szél — mondom. 
Egyre mondom, hajtogatom, 
be nem áll a szám, 
örökkön mondom, azon a napon, 
azon a parton, úgy du. 5h körül 
és be nem áll már a szám: — 
a szél, ez szél, fúj a szél, 
keveri kedvünk — mondom, 
azon a napon, azon a parton, 
úgy du. 5h körül örökkön. 

ősök a konyhaszekrényben 

Tülekedésben, amilyent elképzelni lehet 
— régi történet ez —, elszakadtak egymástól 
vagy végre egymásra találtak, ki tudná azt pontosan? 
De valami történhetett, beszél róla a nép, 
és álmában, halkan fel-feljajdul az ember. 
A fiókban, mit nem ér el gyermekkéz 
és idegen tekintet, 
rendben és rendben a papírok. 

örökkön örökké 

 

Két szünet között, lélegzet-
vételnyi szó — befelé. 

 

Mi lenne hát olyan hirtelen, 
végig ráirányulhatna a figyelem? 

 
Az ajtót, mert huzat. đrökkön 
örökké. (Köszönóm szépen.) 

fehér... 

Fehér nyári ég alatt 
gyermek — ős- 
kori 	 kerekek nélkül 
gurul felém. Az ég .. . 
Az akkori vagy a mostani? 607 



műsor 

Csinálj amit akarsz! 
5.02 Énekeljünk! 
7.40 Énekeljünk! 

11.20 Énekeljünk! 
13.10 Еnekeljünk! 
16.30 Énekeljünk! 
17.00 Énekeljünk! 
19.15 Énekeljünk! 
21.35 Énekeljünk! 

Csinálj amit akarsz! 

mikor a sötét ... 

Mikor a sötét kaszárnyák 
pžszkosfehér macskái. 
Padlások madarai. 
Sárga íróasztalomhoz 
a lámpa fénye. 
Kezemben régó — régi. 
Mit játsszak, mit játsszak? 
Hány éves legyek 
a sárgafényű  éjszakában? 

varga tibor 

egy képrő l 

az egyhangúságtól való 
megmentés 
a felületen szükségszerű  
és e szžntézžsben 
az egységet hirdetve 
törvényszerűségért küzd 

az hittem múltkor 
színes négyszögetlátok 

az anyag 

az anyag 
és egy homlok gondolata 
a térbeli elrendeződés után 
tudatosodik 
dimenziótlan 
elrendeződésben 
álomszerűen születžk 
a rend 
és az ellentétek 
f eltárják a valóságot 

promotion 

ellenkez őleg, 
a lét-irány kormányoz 
nyitott térben 
vmž kiteljesedett 603  



értelmezések 

megkísérelni a hozzájárulást 
törekedni az egyedire 
a jelleg tagadására 
ez mind elvi dekoráltság 
ezért nem látom 
a négyzetre emelést 
weak spot 
egybevetés 
& 
nem volt igazuk 
mert eleganciájuk szétválaszthatatlan 
az igazságuktól 
& 
névvel jelölni mégiscsak 
érték-tagadás 
& 
nincs tehát való 
és nincs valótlan 
csak értelmezések vannak 

szó és vers, plusz és mínusz 

 

az értelemszerűség 
megszabadult az id ő től 
és a tenger önmagával egyenlő  
a szél 
most moduláló jelenség 
de nem hiszem 
hogy az örök rend 
ilyen egyszer ű  lenne 

 
az »egyéb valóságok« 

az oszcillográf szimbiózisában 
a forma általános 
& 
a versnek is a közepét keresem 
a szónak nincs .szüksége másra 
csak önmagára 
és még valamire 
ami középen van 
így a rend 
változó dolgokat jelöl 

 
izgalmas állapot 
mikor valaki a mólóra áli 
és képletekbe foglalja érzelmeit 

szügyi zoltán 

ma 

(életem egy napja) 

üldögéltem 
élettársam nélkül 
a zene tengerén 
egy ladikban 
pálinka és 
rágógumž mellett 609 



hallgattam a 
betonoszlopok 
panaszát 
a cserépkályhára akasztott 
pohár — 

víz 
és a 
GYEREKEK AZ IDOBEN dal 
birtokában 
elszívtam még egy 
mint nyár annyiszor 
tegnap is 
cigarettát 

a karatezó 
kitágult tüdejét 
néztem 
belemélyedt a kanál 
porcukorba 

ott még egy állat 
fekete volt 
nem 
sárga volt 
kidobták mert 
nem akart beszélnž 
csak evett és piszkálta 
fogait 

nem tudom 
miért forog a 
mint már annyiszor 
tegnap is 
szélkakas 

fal folttal 
a hátamon 
hallgattam még 
mindig ugyanazt 
a dalt 
a pirosság csak 
nem t űnt 1e a széktámláról 
mint ahogy a kékség sem 
a plafonról 

nem akarok számolni 

két fogó 
tartja a szekrényt 
és mást is 
két fogó 
tartja a falat 
és még sok mindent 
már nem kerestem 
az elhervadt 
vázát 
és elmdlt még egy 
mint már annyiszor 
tegnap is 
nap 

ma 

üldögéltem 
mint már annyiszor 
tegnap is 
élettársam nélkül 
a zene tengerén 
egy ladikban 
pálinka és 
rágógumi mellett 610 



bosnyák istván 

a soronkívüli 
sinkó ervin útja az emigrációban 

I. sen kiföld jén 

Egy évtizedes, hiábavaló útkeresés! Egyrészt az állandó, heves szenvedély ű  
kötődési kísérlet a nagy er+kölcsi példáképekhez, krrsztránus etikájának eszményt 
»modelljerhez« s ugyanalakos egy programatikusan vallott s fokozatosan kiépített 
krisztiánus magánesztétika érvényesítése; másrészt viszont a tudat állandó ki-
sértése, hogy mindez elégtelen egy egész élet tartalommal telítéséhez: a forradalom 
bukásának előestéjén kezdődő, s a bukással és a fehérterrorral végleg elmélyül ő  
életérzésbeli, világlátási s erkölcsi válságnak ez lett a tartós következménye az 
ifjú S1nКÓ szellemi útján. Hiába a szívós kutatás, az igazi, te ѕthezálló, életének 
távlati célt adó erkölcsi ,példakép keresése; Tolsztoj éppúgy, mint Dosztojevszkij, 
Mister Eikehart éppúgy, mint Krerkagaard, Angelus Silesius vagy Spinoza, s 
Goethe 'is éppúgy elégtelennek bizonyul a megszállott, az európai individuum-
óriások életművén esszésnek gazdag sorával át- és átpásztázó ifjú keres ő  százasa, 
mint Anatole France, az istenes Ady Endre vagy éppen az etikus Lukács György. 
S hiába a törekvése is, hogy a sok köziil az egyetlen, számára egyedül járható 
etikai út mellé meglelje írói útjának vezérl ő  elvét, az etikai hitvallással meg-
egyező  esztétikai krédót is: a huszas évek avantgardizmusaival pörlekedve kialakít 
ugyan egy , krssztsánus magánesztétikát, azonban ez az esztétikai program is 
csakhamar szűkké válik a sгzámáтa, puszta »teóriává«, melynek követése az alkotó 
munkában nem tudja feloldani a hiányérzetet, hogy ez a krisztiánus esztétszmus 
is — esztétizmus csapán, a kíviilálló ember hasztalan kísérlete, hogy esztétikával 
csitítsa el etikájának lázadó, a soronikívüli'ség, passzív kívülállás pozíciója ellen 
bilta.kozó hangját. Krisztiánus etika és esztétika egyaránt ,problematikussá válik 
ifjú kihordójuk, egy évtizedes szenvedélyes kereséssel kialakító tulajdonosuk 
előtt, hogy ez a kezdettől fogva nemcsak más, materialista . vidágszemlélatekk вl 
és életérzésékkel, de önmagával  is  vstát folytató etikai-esztétikai 'krisztianizmus 
végül is teljesen »kiіmarj,a«, felőrölјJ e &nmаgát, s el у  mindem addigi •soronkívül•i-
ségnél 'kifejezettebb saron јkívüliségbe, mnnden add іьgtnál komiszabb izoláltságba 
vesse az emigrans embert, alti і nsrtar aszó teljes értelmében emigráns: nemcsak 
a politikai hazából, de saját magánéletéb ől is »emigráltс , . mégpedig kétszere-
sen, a forradalmári létforma útón kilépve-kiszakadva a krisztsánusbál is. 

Saronkívüliséget, senkiföldjénapozícsnt jelentett •már az ifjú Ssnkó krisatia-
nizmnisa is, nagyfokú ckiszalkaditságot a cselekv ő  Tét, a társadalmai ethosz valós 
viszonyaiból .és összеfisggéseiből, de az abszolút 6enikiföldje, az egzisztenciális 
Semmi egészében akkor vált fatális pozíciójává, amiikor kénytelernkelletlen a krisz-
tiánus eszme- és érzéskörb ől is kiszakadt, kiszakadásra kényszerült. Addig volt 
mégss valamilyen —bármennyire is absztrakt egzisztenciális fogódzó, melyben 
a húszas évek közöletlen varserb ől és töredékes vallогnásaiból felrémlő  •nagy 'kí-
.séntésdk — a Semmi kísértései — idején ismételten meg lehetett kapaszkodni; a 
-knisztianizmus absztrakt ethosz volt ugyan, de .mégiscsak egyféle Haza, ahova 
a száműzöttségnek mint végzetnek, sorsnak kristálytiszta felrémléseikor meg le-
betett húzódлi, benne ,ideiglenes oltalmat lehetett гtalálns. De miiben, .miféle abszt-
rak•tumban keressen fogódzót ennek az absztraktamnak az elvesztése után? Krisz-
tsamizmnta egy adott világhelyzet, уи1ágszemlélat és életérzés négációja volt; s 
miután.. akarva-akaratlan eljutott ennek a negációnak a negácsójához is, az út- 

611 #alanság, az egzisztenciális zsákútca teljes, emberteleniil ;teljes lett el őtte. Egy 



Világhaza és egy »kishaza«, egy gyönyörű, az igazi történelem kezdetét jelent ő  
unžo mystžcánalc s ,wgyana!kkor egy kmsebb közösséggel az anyanyelvű  ilép-
közösséggel — való realžs egységnelk az elvesztése nttán elveszett a közösségterem-
tés, imdlvidnxalitás tfeloldás aosztrakt — k+risztiánus — lahet őségevs, .nem maradt 
már teoretikus 1d аátás sem arra, hogy válás vagy fiktív, társadalmi vagy meta-
fizikai Hazáma, ,orva, Ethoszra találjon. Hova tehát e negáció negáoáója után? 
Hogyan megtagadni, hogyan twlhaládni e kétszeri tagadást, ezt az üres Ыáncs,et, 
Nem-et, Nihilt? S ha tízéves, nem еgészеn embert, animálisan лehéz kerеsésejnek 
ez lett az »eredménye«, miféle і»keresésndk« maradt még еgyáltalán b гnmáféle 
értelme, célja, emberi sezonja? 

Az ifjú Sшkó 1919 utáni életszaka kívülről szemlélve maga a megtestesült 
antihвΡroizmius. Az eksztatálkusan várt és •már eláre élt Világforradalom, sőt a 
véagiglharcоk, bár inikagnitában már az ös ѕzеorlás előestéjén megtagadott Tanács-
köztársaság bukását követ ő  ekét évtjzedben a neinrs вΡlekvő  életforma az övé, s 
nemcsak a mártíri forradalmiság, de — egy nagyon rövid moszkvai intermezzo 
kivételévdl — a >љékés« mozgalmiság is tantósan idegen á számára. Alpi azonvban 
e 'ktilső  passzivitás, harc elutasítás, anti,-hea хaizmws mögött zajlik ѕ  alkotóilag .meg-
testesiil, azt csakugyan nem lehet másna іk, mint — héroszi kiizdelentne+k nevezni. 
Веѕё  harc ez, »csak« az odabenttel folytatott viaskodás, hőfokánál, hevességéлél 
fogva azonban фpannyira egész embert köive ~teló,miint a legvadabbkülvžlágžrsatá-
rozás. S kiiiönben is merő  látszat csupán, hogy ez a kiizdelem +k+izárálag az intim 
bensőséggel folyóik: a saját, •autentikus útját keras ő  ifjú sinkói saubjektivitás a 
goethei agyéniség-fдlfogás ismérveit viseli magán, s a látszólag csak önmogával, 
saját ibensőségével lkiiadő  embber voftakélpp egy viiággal, a világ pedig ővele foly-
tat héroszian szívós Zdzdelmet. 

1. A »teljes szabadsága cеllájában 

> Könyvben való elsđ  köz- 
1ése:  Id  mita slobode do 
ostvarenja slobode. Kпji- 
ževпe studiie, NZH, Zag- 
reb 1949 

2  Az Isten számvevő  szeme 
alatt . A fájdalmas Isten 
Verlag Julius Fischer, 
Wien, 1923 

З  Testvér, 	II. 	évf. 	(1925), 
7-8. és 9. sz. 

Krisztianizmusa metafizikai világával már nem s a lгr sztiamizumws al meg. 
tagadott szodiális valósággal még nem képes újból ;közösséget vállalni: ez jellemzi 
a Semikiföldje emberének Жíviiláuó posztját, s ez a_ minden megközöttség alól fel-
oldó, minden kötálвΡsség alól felszábadító, határta~lan,.kordátdk nélkii'li »szabadság« 
a birtokosa szóinára minden más — csak nem tényleges szabadság. A hegeli 
absztrakt, a. valamitől való szabadság honát jelenti a smkói abszolút Senkiföldje, 
s  mint  ályen, állandóan terhes a tudattal, hogy ez csupán aiegatív sz-abadság, mely-
nek pozitív beteljesülése — a valamiért való szabadság dl őtt minden lehetőség, 
minden reálms út el van  zárva a Számára. Versben és pr бzában, etikai esszében 
és önéletrajzi tanulmányban egyaránt ez a terhes felismerés tér vissza újra és 
újra, a »rossz végtelenség« hegeli panasza szól írásai(bál éveken át, hogy végin iás 
a hamleti pozíció meghatározásával elnyerje objekbivált, fogalmilag letisztázott 
formáját: - 

»Az ő  szabadsága, hogy legel ;,rossz végtélenségének" fogalmát variáljuk, 
a rossz szabadság, hisz semmi se köti ugyan, de mit ér a szabadság, melyet 
nincs miért feláldozni, melynek nincs célja? Ez a sivatag szabadsága, sza-
bлdság, melytől az ember szeretne megszabadul гіž.«I 

Az abszolút szabadság, mint egzisztencinlis teher: ennek a fogalmilag le-
tisztázott léterzésn еk előzőleg jablbara csak alaktalan, amorf érzése, іѕеј tёѕі  és 
érzelmi megragadása van jelen a kívülálló ember a1kotómunkájálban, hogy e lel-
ismerés egyre határozottabbá és véglegesebbé válva végin is egyik központi mo-
tívuma legyen egész, az etnigránióban teremtett opusáriak. 

S hány szólama van  a »rossz végtdlenség« siлkói panaszának! 

- 	Kгi~sztianizmwsa kezdeti, megszjlárdiiló szolkaszában, -amikor a senkilföki- 
szituációt a araár elhagyott л  pzgalmi létforma és a még meg nem hódított krísz-
tianizmus közti hánykódása jelenti, a »teljes szabadság« els ősorban mint a mid-
db »tisztaság«, gyökértеlen »ártatlanság« réme kísérti. - 

s most magadban vagy 
és úttalan örök magadban 
hazátlan zúgsz: 
testvértelen tűг,idegeп  víz ►  
Otthonod nem találod. 

Szélsodrott hab, meg nem állsz, 
jaj, ha mélyre nem találsz, 
keserű  szűzesség medd ő  árja maradsz! 

— inti az Úr A fájdalmas Isten egyik szép kоnfessziájábanz a létidegen, »testvér-
telen -testvérei« közt idegentil ténferg ő  kíviilállбt, s a meddőn-tiszta, már-már a 
frivolitás •határalt súroló »szűzi« lábforma veszélye tartósan foglalkoztatja az 
abszolút szabadságával kezdeni mit sem tudó Sjnkót azután is, hogy krisztianiz 
muѕánаk megtagadására kényszeri t. Hogyan élni a soron kíviil, hogy ez az élet 
a mindaraiból-kiszakadtság ellenére se legyen m вΡddő , tires, - tartalmatlanul hedonista 
s végső  soron az »esztétikai kultúra« anakronisztikussá lett »fogódzóiba« kapasz 
kodó? A modern kaland születése, élete és jelene című  esszéjéban,2  a Don Quijote-
probléma megfogalmazásában erre az alapvet ő, a krisztiánus létformának komoly-
ságot kölcsönző  kéтdésre keresve választ, azt kutatja, hagy a kalandok közt él ő  
ember, az a sajátos lelki konstitúció, »mely a kollektív lélek vagy a vallásos re-
mény magszűnéséből, a magányos, kiilön örül ő  és kiilön könnyeket síró, a ma-
gának f...) kizárólagos magánügyévé vált individuummal, egy eladdig nem léte 612 



tett éldktypuissallszületi ~k meg«, milyen . vвΡszéllyeknek van kitéve, s hogyan ke-
ruiheti el, hogy kalánđ-egzisztenciává valjon; léte megrékedjén a puszta k аlan-
dorság szjntjéл. A megtalá гltnak vélt kieltkegaard-i válasz azonban csakhamar 
elégtételnek !bizo гlyul, s az egy évve'1 későbbi, szarajevói vers már ismét teljes 
kiéiвΡzettségben veti fel 'a kívülállás, llaroon ikíviflms g ґtагtаІшаѕѕ gt megkérdő-
jelező  kérdést: . 

Feledtek felejtik, hogy nincs mért csatázni 
Mikor a győztesnek csak csata a díja. 
Tán holt már á király s itt még toboroznak 
S nincs hova vezetni a sok sehonnai 
Bitang sorsba vesztett. szegény katonákat. 
Hiába iármáznak, dobolnak, hajráznak: 
Hogyha nincsen barát, kiért meghalni jó, 
Nem lehet ellenség, kivel csatázni jó. 
Hiúba a lárma, minket elfeledtek 

. 	Bús. tüzekbe bámul szeme 	. 
Avatott mihaszna embernek.` 

A kívülállóságával, mindenből-kivetettségével az izolált, a maga . »kizá гб-
lagos magánügyévé vált individuum« szintjére süllyesztett sinkói egzisztencia szép 
paradoxina, .hogy_ képtelen megmaradni saját magánügyének; képtelen higgadt 
оbjdktjvitas&al beletörődni a raszakadt 'sorsba - `a »teljes szabadságba«. Nini 
tudja vallalni a harcos létet, a »sok sehonnai / Bitang sorsba vesztett sz вΡgéaly 
katonák« létfirmáját, azonban vele szemben. nemhogy nagyobb" értéknek, de 
kisebb hiábavalóságnaik, kisebb é гtdlmetleпségnek sem' 'tudja "tartani a .kívül= 
állás posztját; °a harcos ember bitang sorsba vesztett, a Idű  ü ál б  pedig avatott 
mihaszna ember .. . 

A: mihaszna. kötetl вΡnség, acéltalan, tá гgytala і  injndemtol-szabadultság tu-
data mögött a »régi« ;  közösségi létformáját gyökeréig megtartani "képtelen sшkój 
emlékezet ál'L A Tanácsköztánsa'ság bukása etán írt вΡlső  regényikísérl вΡtében5  a 
harcos, közösségú lét utáni nosztalgia még egészen közvetlen: osaknem áttétel 
nélkül sóvárogja vissza a tovatűnt Édent. A regény énszereplője kiszakadtnak 
vallja magát minden szockilis közösségb ől, harcból, politikából, s bár e vallomás 
programként — 'krisztjánus életprogramként —íródik, .mögötte ,tételesen meg-
fogalmazva, agyértelműen ott a bevallás, hogy e program és minden társadalmi 
megkötöttséget tagadó »szabadsag« képtelen pótolxi a közelmítlt érdem вΡs, &té-
kes, az életet taxtalomma'1 telít ő  megkötöttségeit: 

»Mert most a legrosszabb ért utol: teljes kiszakítottság minden volt és el-
jövendően lehetséges életbentartó összefüggésb ől. Ott az iszonyúság: a tu-
datomból tudom és érzem magam, hogy itt vagyok a kínlódd, vívódó, a 
gazdag világban — s mintha csak emlékem volna (...) és tudatom felett 
tudom, hogy nem vagyok; semmi nem vagyok abból, amit teszek, holott 
vagyok. Az iszonyúság ott van, hogy nincs az élettel a kapcsolatom sem, 
ami az emberé lehet, ha megölik, ha áldozat.« 

A végső  izoláltságával a maga puszta magánügyévé váló vndivjduális tudat, 
amely nem bír, képtelen megmaradni saját magánugyének, hisz hermetikus ma-
gányát állandó kísértésként ostromol tja »a kínlódó, vívódó, a gazdag világ<; a 
minden valós összefüggésb ől, reáljs életviszonyból kiszakadt magánember, aki 
nem tud szabadulni a felismerést ől, hogy ezzel a mjndenből-kiszakadásával volta-
képpen saját valós egzisztanciájától is elszakadt, s »léte« nem más, mint •léttelen 
lét; a tegnap még harcos, a közös küzdelemben életét is kockáztató cselekv ő  
ember, akinek intenzív a nosztalgiája e kockázatos, az élatt вΡl termékeny viszonyt 
tвΡremtő, az élésnek etikai pátoszt kölcsönz ő  életfoгшa után: az Egy történet .. . 
én-szereplőjének monologja a tegnap még valós élettartalmaknak ezt a nyidván-
való vjsszasóvárgását jelenti, s ezzel új .szólamot nyit a sikói »rossz végtelen-
ség«, »rossz szabadság« panaszának. A gyakorlati közösségbe oldódás lehetet-
lensége, •s ugyanakkor egy felfokozott lelki, szellemi гtбгсkvёѕ  ennek az egységnek 
a megteremtésére: ez ;jellemzi ezt a sinkói ipanasz{szólamot, mely költészetében 
az Egy történet ... hez hasonló teljességgel a már idézett, Az Isten számvev ő  
szeme alatt című  nagy vallomásban kap hangot, a tűz-víz, testlélek alllegarikus 
ellentétpárjai lévén: 

O víz! testvértelen testvérem, testem, szállj velem szállásra, 
emberkarok közé, emberszivek közé esküdt megállásra, 
mert árva testvérem, testem hiába sírsz 
és Urad hiába szív állhatatos szomjjal, 
ha nem testvérül lelkedzett testvérben áll meg rohanatod 

futó víz végre lenned kell, lenned! 

A közösségbe vágyódás és a minden közősségből való ;kivetettség egyidej ű  
felpanaszlása a kívülálló Sjnkó Ervin alkotásában nem marad konkretizálatlan, meg- 
határozatlan társadalmi poiiti'kа  szen>pontból .sem. Szépprózájában allegorikntsan 
ugyan, de mégis egészem agyémtelműеn két konkrét tábor között »Senkiföldje-
ként« határozza meg kívülálló posztját. A Mr. Black feljegyzései Arvay Abris 
esetéről című  .elbeszélésében" a kívülálló, minden pozitív szándék ellenére ls 
két tábor közé ékelődő, gyakorlatilag egyikhez sem tartozó Arvay példáján ér-
zékelteti els ő  ívben a kiлttrekedtség +társadalmi hátterét. A fehértesro г  sanyar-
gatottjaival heves ,  szolidaritást érző, de e terror ellen terrorral küzdeni nem 
tudó Arvay »esetét« kommentálva Mr. Black, az európai forradalmak egyéniség-
tjpológiáján đolgazó »nagynevű  pszichológus« . tételesen is meghatározza, érzé- 

b13 kelteti a kívülállás társadalmi anotjvá tságát: 

+ Az avatott mihaszna. 1926-
os keltezésű , közöletlen 
vers. A továbbiakban min-
den olyan Sinkó -dokurnen-
tum, amelynek megjelené-
sére a jegyzetekben nem 
történik utalás, közöletlen, 
kéziratos alkotás, s a 
JAZU Irodalomtudományi 
Intézetében találhat б  meg. 

5  Történe č, 	melynek 	még 
c£me sincs. Első  részlete 
a folyбiratként indult Tűz 
második számában (1922/1 
—3. sz.) jelent meg, majd 
a rotációs Tűz elölrđl kez-
di a folytatásos közlését 
(1922. júl. 9. — 1923. márc. 
15/?/). 

6  Testvér, II. évf. 6. és 7-8. 
sz. 



»... Árvay minden tévedésének oka épp az volt, hogy közösséget akart a 
szenved őkkel, épp azt nem bírta elviselni, hogy a megkíméltek közé tar-
tozzék. De bárhogy is alakult volna sorsa vagy fog alakulni: segítség a földön 
nincs az ő  számára, mert hiszen nyilvánvalóan nem tartozik egyik táborhoz 
sem. Talán (...) a hazátlanok ebből a typusából egyszer kžf ejl ődžk egy új 
fajta vallásos ember, aki a magánya elől nem fut, hanem... talán épp ebb ől 
vérez, küzd ki egy uj er ődítést az emberi léleknek.« 

Nyugat, 1927, I. köt. 389-
431. 

A kíviidáиlás n~iint bizonyos táborokon ikívUli pozíció jelenik meg tehát 
ebben az elbeszélésben, azonban az egyaránt idegen táborok itt •még nincsenek 
közelebbről is meghatározva. Az Aegidžus útra kelésének' állegáriája, a refor-
máćiákori vallásháborúknak a XX. századi társadalmi harcokra való vonatfkoz-
tatása viszont már ilyen szempantból is egészen konkrét. Aegid us, az egykori 
hitében megingott ngazhiv ő  azért válik passzív kívixlállává, az Egyház harci 
közösségéből kiszakadt, zászló nélküli emberré, mert 

» ... annyi tábor hirdette, hogy övé az igazság, és m i n d e n tábor zászla-
ján bűnök foltja, mocska, még magán a római egyházén is...« 

Arvay és Aegvdius 'k idádlásának végső  soron tehát magukban a ,»'táborok-
ban« kereshető  az objektív oka, az ő  szamiikra azonban ez a felismeгés nem 
toldja lega1izábni a senіklföbd pazícdót, a táborvaktól való szabadság шkаt, fligget-
ieneddsiicet. Eheвkezőleg, mindkettőjük számára terhes ez a szabadság, szeret 
nének — de nem tudnak — szabadulni t őle, s míg Árvay »esete« csak lehet ő-
ségként tartalmazza a kieiikegaardi »kihatat« — a vallásos ember új típusát, aki 
nem fut a magány elől, hanem épp a magányábód küzd ki egy ú ј , szolidáris em-
beri erődítést —, Aegidvus már járni is képes ezen az úton: mollaggá megy, de 
nem az egyház megkeresésére, nem a saját serege megtalálására, hanem hogy 
eljusson »valami olyan könnyig, miaut amilyet a vigasztalan emberfia sírt Jeru-
zsálemet látva«. Ő  'képes egyedűd mевni, zászló nélkül és követő  nélkül, azonban 
az egyházak és seregek elhagyása téиylegeseп  őt sem tudja szabaddá tenni: 
a sírás, a felfokozott, krisztusi szenvedés újabb, minden addiginál nehezebb iga-
ként szakad nyakába... 

A táborokon kívüliség tudataként megjelen ő, társadalmilag konkretizálódott 
»rossz végtelenség«, »rossz szabadság« sinkoa tudata krisztaa лizmusának feloldodó-
szertefoszló időszakában sorstudattá kezd acélosodni. A Futkosó csonka hold című, 
már címével is e sorstudatra utaló grazi verse még pörle кedik a felismeréssel, hogy 
a félig bentlevés — iféiig kintmaradás, a teljesen, maradéktalanul sehova sem 
tartozás, a teljes magaodaadás lehetetlensége іfбtіі m іkёа,t tapad életére: 

Miért nem lehet szinžiltig telni? 
hát sose vaiPzat kereккe semmi? 
ha tuz, mért nem úz tuzoe mindent, 
Szaz Jalasokbol mért nem lesz egy, 
Meiy egymaga terped teton, ragyogdn, 
Teret, szzvet, szemet betölt őn! 

— (felesel a s'arankívüli ember az 1927 májusában írt versében a felismert sors-
sal, s e csonkaaiét, e nem-teljes és nem-monolit magán-egzisztencia, mely itt még 
heves vita targya„ három ev múlva, a huszonnyolc eietev »Leitara жent« írott 
Rárémültem élte[ című  vallomásban már targyilagosan, objektiváltan, ment vég-
leges és elvltatnatatlan élettény jelenik meg: 

Rárémültem éjjel huszonnyolc évemre, 
Mn-it éjjel idegen ijed idegenre. 

Ki volt én? ki a más? S melyik a második? 
Az-e, aki Idzadt, az-e, aki térdelt? 
A kezem csak úgy tett, mint a lázadóké, 
A térdem csak úgy tett, mint imádkozóké, 
Én, én voltam ketten, ketten voltam mindig, 
Csendben zaj, csend zajban 
S hitt a halk árvaság, ha harsogtam karban. 

Tudom már borzadtan: 
Szent közös kenyeret aki úgy esengtem, 
Vildgvesztve sajgok s örökéé így ketten 
Magamban. 

A »kettős én«, mely konkrét időhöz nem köthetően, eleve adva van viselője 
számára, s mwltban, jelenben -és jövőben egyforma sorsszerűséggel, már-már 
fátumszerűen megoszlásra, a se kint — se bent pozíció újravállalására s a Má-
sók, a szent Sokaság hasztalan áhítására kényszeríti• a monalitás és közösség 
után sávámgó individuumot: ezt a véglegesedett, higgadt felismerést tartalmazza 
a huszonnyolc éves kívülálló ember »leltára«, s ez a verses leltár kisebb-nagyobb 
érvényességgel az egész életút mottója is lehetne.  6  a harcban is hivő, s hivőként 
sem hűtlen a harchoz, de csak a harc vagy csak a béke embere sohasem: ezt 
láttak az 1920  előtti életútszakaszán, ezt tapasztaltuk az ismételten önmagába 
maró, vívódó krisztianízmп  sa  esetében, s találább koncíz jellemzést a 'krisztia- 
nizmus megtagadása (a húszas évek vége) és a forradalmi cselekvés feltételes 
újravállalása (1943) közötti életszakára sem találhatnánk. Az etikus magatartás 
Ргошб theusza, akinek a megszállott a лa ntenzív КeresésсКkel teli életét nearaasak 
az »odakint« dögmadarai veszélyeztet јїk szakadatlanul, nemcsak a kinti veszélyek 
teszik kérdésessé ismételten, hanem önmaga kett ős egzisztenciája is, mely lá-
zadó részével az imádkozóba, békés elemével pedig a harcosba mar újra és 
újra, a kettősség végleges £eloldásának valós lehetбsége лéllkiil! 614 



Az aintiheroikus ifjú 6irnkó életkiu іІiііsszád mögött ez a heroizmust •igényl ő  
küzdelem dúl nem lanyhuló sхenvеdéllyel egy megyеdszázíidon át. 

E harc voltalképpen nem más, miaut a véges ember kii лΡdеlme az Abѕ~ólútu-
mért. Ez volt a Forradalom és a »fájdalmas isten« között hánykódó, majd a 
»fájdalmas Sstеamelk рöгlekednl kezdő  kresztiánus ifjúember kuzdelme is, és 
ez lesz a harc is, mely a kausztianizmus felszámOlása után kezd ődik, s egy új, 
abszolút Ethoszért  ifolyik egészen 19454g, ide más jelleggel és más formában 
még azután iis. 

Hogyan éljen, s élherte •egyáltalán . tartosan meghódított Absrхoilírou2n nél-
kül? — r leténeі  e funaamentáiis, a ikamaszkori öneszmélés óta állandóan id ő-
szerű  kérdése a 'krisztiaaizmus szertefosziasának folyamatában s a Senknföldjén 
így konіі retizáiódiіk: Hogyan élni a megtagadott Isten nélkül, hogy ez az etet 

mégse legyen szimpla ірахс iа1it ѕ, hanem továbbra  in  magán viselje a іtеЈіjеѕѕёg, 
egy konl'ret Abszolutum ismérveit? 

A Forradalomnak mit szubjektív, élete tartalmát tev ő  •Abszalútumnak a 
temetésеkor s a krisztiánus Teljesség megleóditása el őtt az Abszolútum hiánya 
mit a végső  idegenség, az emoertől és еmbеrségtől váló élidegеniiltség ténye 
jelenik meg dírájáoan. 

bégetek árván elbitangolva, külön, 

— — — a végtelen kitaszított s nincs t űz, hol lelkem melegüljön 
s a végtelen fehérben fehérre mosódnom nem lehet 

— hiald'ette A fájdalmas Isten egyik vállamása8, s az a ibszalútumokbál megfosztott 
embernek e lét-hiкlege száras variációban szólal meg a kés őbbiekben ms,  arniikor 
már nem innen, hanem túl van  a lét-hideg pillanatnyi, krisztiáalus feloldásán. 
A Margináliák című, 13 tételes nagy verscnkau ilban, a magyar irodalom ezoteri-
kusan vallásos á ~gánaik eibben az i•dőál б  remekdben' már nem a Forradalom 
és isten képezi az ellentétes abszolútum-párt, melyek 'között a végs ő  magára-
hagyattságara ,rémill ő  individuum hánykódik — mint A fájdalmas Isten nem 
egy, még a krisztlánus  platform  meghódításáért küzdő  verséban —, hanem Isten 
és Világ. 

Mért? Mért? Mért-szóval szaladok 
Mennyei, Hozzád s mutatok hátra 
Ezerfejű  uramra, a világra 
S kérem, hogy ments meg vak kezeib ől. 

S tőled is szaladok vissza az uramhoz: 
Szolgád szeretnék lenni, mert uram vagy, 
De mit tegyek, hogy többé ne szaladjak 
S mást felejtsek. Melyik őtök kötöz meg szakaszthatatlan? 

Melyik urat szolgálni? A vak világot — ha már annak egykor káprá-
zatos, de hirtelen elhomályosult fényét, a Forradalmat nem is lehet vagy 
pedig a Meamyeit, aki talán tudná, de egyelőre nem akarja megszabaditani az 
abszolútumok közt hánykódó embert a világ ezerfej ű  kísértésétől? A Margžnálžák 
III. versének e diilemmája az egyetlen Teljesség — mindegy, hogy világi vagy 
metafizikai, de egyetlen és végs ő  Teljesség — után szomjazó, létével a parci вiitas 
szintjére siillyedt, az egyetemességb ől kiesett s oda visszavágyó embernek a 
dilemmája, mely fél évtized múlva sem tud tartósan feloldódni. A Prigrevica Sv. 
Ivanon  hit  Vedd vissza című, 1930-as nagy »istеnkárainlás« ugyanis csak lát-
szólag jelent végleges szakítást az egyik Abszolútummal s tartós elszeg ődést a 
másukhoz; a siгálomvölgyi életprogram megtagadásé s a világinak az újra-
affurmálása még mindig csak annak az embernek a műve, aki áldani már nem-
igen, de káromolni még nіжъdig nem képеs: 

Vedd vissza Isten mélységeid titkát 
S add vissza amit visszavettél, 
Add vissza szemeim örvendését 
Szökell ő  lábam és gondtalan kezem. 

Vedd vissza Istent, akit adtál Isten, 
Holtžg-bús fakadj nevetésre 
Most ettől hasadjon templomi kárpit 
S a szžvem, mely hazug, ha téged káromol. 

Világi vagy metafizikai Urat szolgálni, tartósan köt ődni — s ami ezzel 
jár: kötve lenni! — egy egyetemes, a privát-létet meghaladó Rezonhoz, mert a 
»teljes szabadság«, a mindent ől való szabadság irtózatos terhe nagyobb teher 
mindese megkötöttségnél, magaodaadásnál, minden valamiért való korlátozott sza-
badságnál: az Abszolútumok közt választani képtelen ifjú Sinkó imperativusa 
csak egyik megjelenésformája a »rossz végtelenség« el őlii menekvésnek. Ami még 
1930-ban, sőt a harmincas években is pusztán megkésett, anakronisztikus »isten-
keresésnek«, a húszas év еk еlején a forradalmárok • egész sorát hatalmába ejt ő  
krisztianizmus »utóvirágzásánaks tűnik Sinkó alkotásában, az valójában nem 
más, mint annak a nagyon is földi, nagyon is emberi problémának a tartós 
jelenléte, amelyet az Egy történet ... én-szereplője annak idején úgy határozott 
meg, hogy a legrosszabb érte utol: a teljes kiszakítottság minden életben tartó 
összefüggésből... 

E sors elől zarándokol — mimet látni fogjuk —Moszkvába iás, izolált ma-
gánegzisztenciája új, ezúttal társadalmi Abszolútumát keresi ott is, és ott sem 
talál mást, mint Bécsben, Grazban, Prigrevicán vagy Szarajevóban talált: a fel-
ismerést, hogy nincs Abszolútum, melynek oltárán a maga ».rossz szabadságát« 

615 feli tudná áldozni. 
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Ez az az óra. Kellene az Isten, 
Kellene keze rá ide szívemre, 
Magasból lenyúló, nagy, jó, elzsibbasztó, 
Komoly és mosolygó; édes és örök. 

Ez az az óra. Еs semmi, senki. 	 . 
S futni kéne messzi szálló hajóra 

— vallja a Mint a kéregető  című, 1935.  áрrilms 15-én- írt ¶рántzsi versében, amikor 
ismét egyszer márémiilt a »teljes szabadság«. álarcában megjel еnő  egzisztenciás 
rabságra, a. mindentől »szabad« .hermetikus magányra, s amikor röviddel ezл ltán 
nem metaforiikusan, de csakugyan felszab a messzi szálló, Vityebszk nev ű  hajóra, 
mely az egyetlen gyoztes forradalom 4rszágába röpíti., kétségkívül azt hiszi, liogy 
emuk a versbeli Istenndk ott, a Forradalom honában iisшét megtalálja a reális 
altematíváját. S micsoda zuhanás! Moszkva után ismét Párizs és ismét a három 
évvel azelőtti vers látszólag kába, anakronisztikus »jstemkeresése«, ténylegesen 
pédig a reálisnak vélt társadahni Abszolútum elsiratása, végregés temetése: 

Virrasztok, mintha volna mit várnom, 

10  Virrasztok (Párizs, 1938. 	 Levette гб lаm az Isten a kezét. 10  
szept. 1.) 

12  Karácsonyi könyöгgés. 
A tájdatmas Isten, i, m. 

13  ibid. 

Az alUszalútumok hiábavaló keresése kőben liлkó еsszéibеn megálkotja-
új+rarajzol'ja a kívülállÓ dndividuum figuráját. A Dóm Quijote-élmény másodszari 
megfogalmazásában 11  ezt az еgyéniséзgtдpusit atmenetn katсgóriaként, a deduktív 
platonikus гf lozóf!us és az Istent keres ő  szerzetes, valamint »az istenit az emberi 
viszonylatokban, a társadalmi él сtfeltételelkben megvalósítani; akaró mai áktivistae 
közötti, átmenetet képező  individuumként határozza meg s ezzel saját pozícto- 
jónak, senkiföld-szituációjának is találó fogalmi meghatározását adja. Platonikus 
megszállottsága az Ideák, és szerzetesi buzgalom az Abszolútum karesésében, s 
ugyanakkor ennek a keresésnek »antro ~pomorfizálásau, emberi, f&1di, társadalmi 
vlszonylatokra és életfeltételekre való vonatkoztatása: ez a kett ősség jellemzi a 
sdлkót kívüllállást is, s ez határozza meg gyakorlati állásfoglalását, magatartás-
formáját. Csak az Ideák és Abszalubumok vtlágában nem képes maradni, azokat 
szakadatlanul a földre sávárogja, de csak gyakorlati ember sem tud lenni, mert 
az ideaviág földrehozásáлak, a társadalmi életben való magvalósításának im-
perativusa erősebben munkálkodik benne, mint a prakticista-pragmatista akti-
vistában. 7 fetének volt egy p lana іta, am:ilkor reálisnak tйіnt e 'kettősség túl-
haladása: 1919, a Világforradalom messtanisztikus nagy ígérete. Amint azonban 
e pillanat tovatűnt, s a forradalmi aktivizmus kénytelen-kelletlen mozgalmi apró-
munkák egyvelegévé silányult, tovatűnt a reális lehetőség is, hogy ísmét úgy vá1 
lalha  cSa  az aktivizmust, a reál-világ változtatását, hogy közben idea világáról se 
kelljen mindenestül lemondania. 

Mozgalmi prákФiriznvussal haladni túl a senkiföld-pozíciót: éhhez az kellett 
volna elengedhetetlenül, alapvet ő  feltételként, hogy a Világforradalom üsbkein 
restaurálódó, az 1917 előtti »reálvilágot« újraaffirmaló »valóságban« legalább any 
nyara otthonosan érezze magát, hogy tagadva is benne tudjon maradni, egy új 
Reneszánšz távoli ígéretében a jelent tagadva is cselekv ően részt tudjon venni 
az adott társadalmi realitás tnizdennapi életében. 

S a kornak, társadalomnak; világállapotnak ez a tagadva-elfogadása volt 
az, amitől a soronldvtili SimКÓ Eгvjm mindennél távolabb állt. 

2. A gazdátlan világ peremén 

Az tksztati+Кrusan élt Világforradalom valóságának, sóit reális reményének 
szertefoszlása a kтisztiánussá lett fоnradalmárban emélyített egy létélményt, 
mely csupa negatívumokból, hiányokbál, »nincš«-ekb ől és »nem«-ékből tevődött 
össze. A nagy ikatasztrbfa számára nem ip>1lanatnyi mozgalmi v еreséget jelentett, 
melyet szorgos aktivizmussal, jobb, sze гveizéssel, szívós, módszeres, a történ đeken 
akuló mozgalmi niumLkával hamarosan ki lehet küszobök i, hanem a Vereséget 
magát, minden világtörténelmi perspektíva összeomlását, a teljes elsötétülést. 
Optimista nemzedékének ».szia etebt« relpolitikusairval szemben 1919 az ő  számára 
nem egynéhány nemzeti forradalom bukását jelentette csupán, hanem egy világ-
történelmi (фiиaлat végéгvényes elірaakázását; a nemzetközt forradalom világ-
megváltó lehetбségeino •könnyelmű; nemcsak az ellenség erejével, de .a forra-
dalmi tábor fatális . gyengeségeivelvs magyarázható eljátszását. Akkora volt ez 
a kataklizma á tegnap még r еndületlarlül hivő, messianisztikus foгradalmár szá-
mára, hogy nemcsak az egyetemes Világmozgalomba, de az ember világváltoz- 
tató hatalmába vetett liftét  is  összeroppantotta. »Nincs jászla a f öldneke - ha-
tározza meg e negatív élményét egyik krisztiánus ve гsében1z, s a világelárvulás, 
meny itt krisztiáгіus állegóriában nyilvánul meg, a Gazdátlan világban" föildi; 
már-már mozgalmi allеgós+ia Tevén nyer kifejezést. 

Jaj itt de nagy készül! 
.Lángban áll a pajta, 
világnak két sarka 

— asszoóiáltat a kezd бstгбfa a forradalom fellángoló tüzének egyetem еsségére; 
világot átfogó, világfelperzsel ő  intenoiótra, s a :második versszak e nagy szándék 
kudarcának keserű, ónastonozó bevallása: 

Bőgtünk, döftünk, d őltünk, 
bíztunk a kuvaszba, 
vacog most a farka. 616 



E- léthhdeg, mely a лietzsčhei tf>arrádá1om іszhnbó!lumra; a »tűzkut$тa váló 
utálás цtáП  a megcsalt forradalmi -remények megalázó kontrasztjáként csap ki 
a- strófazámó sorból; a 'következ ő  két versszakban-- még kifejezettebbé lesz, a bu-
kás, a vereség ténye még fanyarabb mrómiávad fixáiódnk: 

Na most híres kuvasz! 	 - 
Seholse a gazda 	 . 
s voníthaszt a napra. 

Szép eszed kicsi lett! 
nincs, csak tűz hatalma 
s minden: űzött vadja. 

A »tű2Јkt~tya« •a világ sarkait ostromolta, s e világ most, a hiábavaló ost-
romlás után megirt elhagyottan, іgаzdt1аntlІ  .tombol az elszabadított s közben 
értelmetlenné lett tűzbсn: a zaróstгбfa ezt a létélményt a céltalaлság, az ember 
egyetemes eltévélyedebtségének a víztájával mélyíti el, s ezzel minden távlatot 
knzáх, a baromi ikószálást teszi meg az »ember« létezés szinonimájává: 

Széles az országút, 
ki erre, ki arra, 
Uristen sok barma! 

A gazdátfan, értelmes irányítójától, emberi veze гlđ  elvétől megfosztott világ 
negatív élményét a soronkíviili S tлКб  Ervin számára nem ,tudja kárpótolni a tech-
nikai »fejlődés«, az élet-dologi »gazdagodása«,. az anyagi »progresszió« sem. Az 
Тlyen »haladás«, az efféle »forradalmi vívmányok с  - képtelenek feledtetni vele a 
forradalom előtti lázas idők nagy ígéreteit, melyek az -életnek nem ilyen szimpla, 
technikai-anyagi jabbá válását ígérték csupán vagy els ősorban, hanem a teljes 
átаlаh lóst, az egész életforma gyökeres megváltozását, magát az igazi történe-
lem-kezdetét, vagy legalább is, mint afféle forradalmi minimumot, az élet embe-
ribbé valósát szellemi, etikai és esztétúkai értelemben is. Ezzel szembe mindaz, 
amit a cpostfarradalmi évek embere kapott, az if јd Sinkó u zámára nem más 
mint-- 	-- 

»a maga tárgyi gazdagságában, technikai tökéletességében is minden vezérlő  
ideától elhagyatott táršadalomл 1' 

A gazdátlanná vált, a megváltási, világforradalmi 'képességekt ől és erdktől 
s a vezérlő  .emberi ideáktól egyaránt megfosztott világ az fiújú számkivetett sze-
mében nemcsak idegen, de összebékíthetetlenül ellenséges is az egyes emberrel, a 
léthidegben egyedül didergő, magányos individuumal szemben. Ennek az ember-
nek az embersége inkognitóba szorult, a külvilágból kénytelen-kelletlen az inti-
mitásba húzódott vissza, közösségib ől indivnduálissá, valósból »lelkivé« vált, s 
épp ilyen voltával lett a legnagyobb mértékben kiszolgáltatott, állandóan veszé-
lyeztetett, a misidenmapi életbeл  szakadatlanul ikétségbe vont: 

»a külső  világ a lélek világával — nemcsak az extra-vagáns, hanem minden 
lélekként él ő  lélek világával szemben megközelíthetetlen és közvetíthetetlen 
idegen — nem kozmosz, hanem káosz s uralkodó. törvényei a lélekkel szem-
ben abszolút közömbössé vált matéria törvé Пyei.« 15  

A külvilág, mely az individuális lélekkel szemben mint megközelíthetetlen 
idegen valáság, miatt saubjektivi•tást kizáró materiális káosz lép fel, az embert 
elidegeníti belső  életétől is, puszta társadalmi objektummá teszi s a szubjektivitás 
egész szféráját irreálisлak nyilvánítja, hisz egyetlen kérdésévé önmaga, az objektív 
világ válik. Így alakul ki aztán az örökkévalóság perspektíváját elvesztett, saját 
belső  életétől elidegenített ember típusa, aki már maga is csak a küls ő  objektív 
világtat tudja realitásnak. Ez a korszer ű  ember nem találja helyét önmagában 
sem, egyéni léte is problematikussá lett számára, arcát eltorzították a háborúk és 
sikertelen forradalmak: kiábrándult és ábrá лdokra szomjas, önmagát és másokat 
sem veszi komolyan, semmit se tud teljes meggyőződéssel csinálлi, csak él és 
élvezni akar, holott benne еs körülötte egy hatalmas üresség, a halálfélelem 
tátong .. is - 

E dologi, ,szellem-elidegenítő  ás - emberi szubjektivitást kizáró világnak —
»saját«, ténylegesen is a sajátjává nem válható világának! — uralkodó törvényeit 
az ifjú ,iaКб  csak végső  soron látja »a lélekkel szembe abszalút közömbössé 
vált matéria« törvényeiben; az egyetemesen lélektele, üres matemiahzmals köz-
vetlen megtestesítője és érvényrejuttatója korai esszéiben mindenkor az Abszolút 
Organizáció és hatalmi tébolya. 

»Mi, föld lakói, súlyos gondok között élünk. A történelem a leveg őben 
van, a nagy fordulat várása, sürgetése, félelme kihemzseg a mondott és 
írott szavakból, a csendből és a zsivajból, a rongyosok és jóllakottak véres 
gyűlöletéből, az el nem némuló fegyvercsattogásból és a nem sz űnő, fel-
hessegető  válságakból« . 

— ecseteli korának átmeneti, fordulatot váró valóságát A bolondság okossága 
és a haszontalan dolgok haszna című  karácsonyi meditációjában 17, s bár ter-
minológiájában és szellemiségében még egészében krisztiánus ez az utolsó Test-
vérbéli esszé, valóságlátása, korszemlélete már meglep ően materialisztikus: 

»Lázasan alakulnak egyletek, pártok, szervezetek, mert nem is várjuk már, 
hanem benne vagyunk, derékig benne vagyunk a nagy mérk őzésben (...) 
A világ a nagy ínségben különböz ő  érdekszférák képvisel őit utaztatja, kong-
resszusoztatja és megbeszélések, számítások, szerz ődések, élet és halál, béke 
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keres, tömegeket, mert végs ő  soron minden attól függ: melyik lesz az a 
tábor, melynek legf őbb a katonája, legfegyelmezettebv, legbátrabb és leg-
hatalmasabb a kitartásban, hogy megatlítsa egyidőre vagy beteljesítse az 
előremenni akaró történelmet.« 

A szervezet és szervezettség miatt somsdö ііtő  történehni hatóes ő: 1925  ka 
rácsoлyán ezt a pontos valóságtatásra valló іdіаgnбіѕ t állapítja meg Sikó, s 
mintha csak a régl, az Interпatzonallban közölt, s a történelmi .materiaiizmus alap-
tételeit fölmondó cikkeit parafrazálná — knsztianizált zsargonnal! A kúlónbség 
azonban nemcsak formai: ott ez a diagnózis szеanvedélyeseа  vállalt magánkrédo, 
az іOгgaпΡ9záci.ó viІágmegváltó hatalmába vetett hit személyes hite is volt egyúttal, 
itt viszont csupán tárgyilagos konstatáció, tényeik níegáhapítása — melyeimet m-
time nem tud vállalni..IÓ1 látja, tudja, hirdeti, hogy a tórténemm ell őreiépése vagy 
megtorpanasa végső  soron most is, a postforraaalmi idokbcii is attól fúgg, az 
egyetemes szervezkedés hevében melyik tábor tud nagyobb Bakú szarvezettségat, 
sznlardabb organizációt létrehomni, s tudja ás hirdeti — ő, a féllábbal még mindig 
kriszti гiцa ! —, hogy csakis ez az abszolút, minél abszolútabb organizácao, s nem 
holmi Yшvatalos-egyházi, túlиilági ábránd veheti birtokába a Földet: 

»Egy új emberfeletti, egyénfeletti nagyság és hatalom az, mely a föld 
felett az uralmat átveszi: a személyfeletti, az összesség mmdenfeletti ere-
jéből táplálkozó céltudatos és racionális organizáció. És nem szakramentdlis 
mágia és nem túlvilági malaszt tartja össze, hanem a józan ész, a jóllakni 
akaró gyomor és embervoltét elvezni akaró szabad öntudat.« 

Mindezt azonban csak tudja, hódja, objelktív tényként hirdeti, de szubjektíve 
nem bírja a saját psоgraпцjáлak vaiani: akárcsak a »szakramentális mágiáról« 
és »túlv>uági malasztról«, a »haszontalan egyént« felmorzsoló, puszta statisztikai 
adattá megtevő  abszolút szervezetről •is  csak ironikusan, mint »a föld meg-
váltásának üidvözlégyeli hoгdozájáról« buci számi ... Korának, századának két 
monstrum-oгganizгációja — a hitleri és a sztáli лi —még épp hogy csak kezd 
konstituálódni, a szervezet és szervezettség mint nélkülözhetetlen történelmi ható-
erő  még körvonalaibaл  sem nyerte el huszadik századi, karikaturális alakját, 
a történelmileg kétségkívül hasznos tényező  (ezt Október példafa bizonyította leg 
hatásosabban) .gyakorlatilag araég fel sem mutatta eltorzult, történelemellenes jel-
legét — s az emberinek és eшbenségnсk. ez az јfj•ú, krisztiánus és kaisztianLz-
musből kilóbáló, megszállott őrzője már harsogja az appage satanas-t! Személy 
szerint nemet mond annak, amit ől kora, a szabad harmadiiknegyedik évtizede 
mn g csaknem egyöntetűen az új megváltást várta jobb- ás baloldalon egyaránt, 
s még csírája sem élt a köztudatban annak, hogy az Abszolút 0rganizácianak 
e .két, félelmetes erej ű  válfaja történelmileg egyaránt zsákutcába fog vezetni 

(folytatása következik) 
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győ ri géza 

életern, emlékeim... 

ELŐSZ6 

Ezen írásom fő leg a horgosi ifjúság részére szántam, mert hiszem, hogy 
érdekelni fogja őket községünk története, amely önéletrajzomból kirajzolódik 
és az életem, amely nem rózsákkal kirakott úton indult, de a türelem, a szor-
galom, a becsületes munka, az er ős akarat és nem utolsósorban a szakma 
szeretete, fokozatosan felemelt oda, ahol vagyok, a megbecsült, tekintélyes, 
nyugdíjas iparosok közé. 
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1905 . március 12 -én születtem Magyaгkanizsán . A szüleim akkor már Hor-
goson laktak , de ez alkalommal az anyám Kanizsára utazott a nevel őihez, ahol 
jobb köгülményak között szüilгetett, de már egyhónapos koromban visszavittek 
Horgosra, és ott nőttem fel. 

Az apám a szobafestő  és mázoló mesterséggel foglalkozott , 'az ő  apja pedig 
tiszai halász volt Kanizsán . Mivel az apám magas szakképzettség ű  mester volt 
(mint segéd Pesten is dolgozott), sok munkája volt Horgoson , állandóan két leged-
del és három inassal dolgozott. 

Egy ideig albérlebben laktak, de egypár év után házat vettek az akkori 
m. kir. csendőrlaktanya megett , ahol az Imre öcsém es Etika kishúgom születtek. 

Még most is jól emlékszem a csendőrlaktanyára , az őrsvezetőnek, Szalceг  
Istvánnak volt egy hasonló korú fia, mint én, sokat játszadoztunk együtt a lak-
tanya udvarában . A csendőrök szabad iciej .iikben elszórakoztаК  velünk, kettőnek a 
nevére ma is emlékszem , Márkus .bácsi és Nyisztor bácsi, ez utóbbi .benosult a 
Herédi András-féle f űszeгüzleobe, amely a laktanyának által a sarkon volt. Az is-
táhó is érdekes szórakozást nyújtott, ahova a szép csend őrlovak voltak beкöcve. 
A legényeknek mindennap pucolni kellett őket, ás volt köztük olyan is, amelyik 
rúgott, harapott, ezt mi gyerekek nagy élvezettel néztük az istálló ajtajából, ott 
tanurunk meg káromkodni, de mikor szolgálatba mentek (mindig ketten), és 
felültek a nyugtalan lovaikra a kakastollas kalapjukkal, ez megint egy külön lát- 
ványosság volt számunkra. 

Kuglipálya is volt a laktanya kertjében. A csend őrlegények kugliztak, és 
én sokszor állítottam nekik a fákat, amiért mindig kaptam egy-két krajcárt cu-
korkára. 

Az első  szomszédunk Varga Ferenc kovácsmester volt, a feleségé (Földi 
örzse) vegyeskereskedést vezetett , ahova nagy előszeretettel jártunk mákot. darálni 
Volt vagy hat gyerekük, ketten az apjuk műhelyében inaskodtak (Jani és Józsi), 
természetesen hozzájuk is szívesen jártunk, különösen a' kovácsm űhely nyújtott 
sok szórakozási ;lehet őséget, a Eújtátás, a fúró kenegetése, a tüzes vasdarabok, pat-
kók vízbedobása: 

A lópatkolás is külön élmény volt, sok ló nem engedte magát megpatkolni, 
rúgott, harapott , és akkor a Varga bácsi kihozta a kínzó szerszámot, a  ló orrára 
csavarta , és addig forgatta a csavart, amíg a szegény ló a fájdalomtól nem rúgott 
többet . De árnyoldalai is voltak a •kovácsműhelybeli szórakozásunknak , a ruhánкat 
többször bepiszkítottuk kocsiken őccsel, vagy a szétspriccel ő  tüzes szikrak kiégették 
egy-két helyen, amiért jóanyánk alaposan elverte rajtunk a port. 

Az elemi iskola a községháza mellett volt, ahol hat osztályt végeztem jó 
eredménnyel , az igazgatónk , Hosszú Aurél , igen szigorú ember volt . Ha az elma-
radott parasztgyerekek közül valaki nem tudott felelni, mérgesen csak annyit 
mondott: »Ülj le, te tökón hízott vadparasztja.cc 

Tanító urunkat Mucsi Vincének hívták, nagyon jó ember volt, később egy 
másik tanítót kaptunk, ezt 7si гkó Ernőnek hívták, a nádpálca fontos nevelési 
eszköze volt. 

Hittantanítónk Virág plébános úr volt, s űrűn jártam hozzá a templomba 
ministrálni és temetésekkor harangozni is a toronyba, a kis masodikat bíztam. 

Nekúnk gyerekeknek nagy élményt jelentettek a vásáro к  is, küiönёsen a 
bolondkocsi (köгninta), amelyen szép söгenyes falovak húztak a kocsikat, a lovakon 
a fiuk ültek, a cifra kocsikban pedig a lányok. Azt az ö гQmet nem tudom leírni, 
mikor felültem a lóra, és a bolondkocsi elkezdett forogni, a gazda pedig egy ver к-
lit forgaoott, •ami még magasabbra emelte a hangulatot. Azok a gyerekek, akiknek 
nem volt pénzük a viteidíjra, felmentek a forgatórudakhoz, amelyeket er ősen kel-
lett tolni, hogy a bolondkocsi megfelel ő  gyorsasággal forogjon. Hat-hét gyerek 
kellett az üzemeltetéshez, ha háromszor könllnyomtaK, az volt a fizetésük, hogy 
egyszer ingyen felülhettek a lovakra, aztán természetesen újabbak mentek fel. A 
legtöbbjük szegény mezítlábas gyerek volt, az anyánk nekünk szigórúán megtil-
totta, hogy felmenjünk forgatni a bolondkocsit, de az Imre •öcsém a. tilalom elle-
nére egyszer mégis felment, én ezt megmondtam az anyámnak, aki elnáspánga іta 
értea Igy zsákmányolta ki a bolon'dkocsi gazdája az akkori szegény gyerekeket, 
de azok boldogok voltak akkor is, ha forgá'hatták, és akkor is, ha felültek a lóra. 
Érdekes volt a sok sátor is a különféle játékszerekkel, cukorkákkal, de mivel az 
otthon kapott kevés pénzt elbolondkocsiztük, nem maradt másra, és így nehéz 
szívvel bámultuk a sok cifra holmit, amib ől nem vásárolhattunk. 

1912-ben az apám 40000 koronát nyert sorsjegyen, ami akkor nagyon sók 
pénz volt, 40 hoki földet lehetett érte venni. Оriási szenzáció volt a faluban, hogy 
a Győri .Sándor piktor megütötte a f őnyereményt: Az anyám többször mesérte, 
hogy k'ét :pest.i vigéc személyesen hozta le Horgosra a nagy összeget, és mikor el-
mentek, odaültek az asztalhoz, és nézték szótlanul a nagy kazal pénzt, nem hittek 
a szeműknek, azután kezdtek kételkedni, hogy talán hamis pénz, becsapták őket, 
de később meggyőződtek, hogy valódi ezresek és százasok fekszenek az asztalon. 

Természetesen ez az esemény nagy változást hozott az életünkbe, az apám 
felhagyott a mesterséggel, és vett 12 hold földet, 10 hold elhanyagolt öreg sz őlőt 
és 2 hold erdőt, a Kamarás úti vasútátjárónál, a Вгauswetter-féle minta sz őlőgaz-
daság mellett. Nekünk gyerekéknek ,óriási élmény volt az erd ő. Egyszerű  csősz-
házikó állt mellette, kissé odébb pedig egy rőzsekévékből 6pített istálló, egy kis 
pónilóval. Hétéves lehettem, és mikor el őször kimentünk a szőlőbe, az apám ki-
vezette a kis lovat, és feltett a hátára. El őbb le-fől vezetgette, aztán elengedte, 
és a ló elkezdett velem'szaladni, vissza az istállóba. Mivel nem hajoltam le, a 
rőzseistálló bejáratának a fels ő  részébe vágtam a fejem, hanyatt estem, és egy-
szeriben •a ló hátsó lábainál találtam magam. Szerencsére az ijedtségen •kivül máš 
bajom nem történt.. 

Azután természetesen minden szabad id őnket a szőlőben és az erdőben töl-
töttük. A szőlő  körül sok linóm fajtájú sárgabarackfa volt. Éréskor napszámos 
lányok és asszonyok szedték a nagyszem ű  barackot , és ötkilós kerek kosarakba rak-
ták, ezeknek a födelét levarrták, és egy kocsi hordta őket. a vasútra. Bécsbe szál-
lították a rakományt, ugyanis - abban az évben nagy termés volt barackból. Meg 
kell még említenem egy másik eseményt, amely szintér nagy szenzáció volt a 620  



számunkra. A már emutett Braniswetter-féle sz őlőbirtok közvetlen mellettünk te-
rült el, ahova a Brauswetter szomszéd minden szombaton délután saját autójával 
jött kí Szegedről a családjával hétvégi kíránduiásra. Akkor még az autó ne кúnk 
fálusi gyerekeknek óriási szenzációt jelentett, nem gy őztük bámulni. Ez a Braus-
wetter János dusgazdag ember volt, egy nagyon jól bevezetett szegedi órás- és 
ékszerészüzlet tшајсtоnosa az Oskola u ~cában, a tornyos vitája meg ma is á11 
a négy óraszámlappal. Az óra akkor pontosan járt és ütött, mint egy templom-
torony órája, és messzire hallatszott. 

A háború előtt jó vona,osszekrottetés volt szegeddel,  ha  valaki cipőt vagy 
papucsot akart venni, beutazott Szegedre. Jóanyám s űrűn magával vitt, ami nagy 
élmény volt akkor a számamra, kü іönösen a villamossal való utazás Rókustól az 
artézi kútig. Egy alkalommal egy nagy cirkusz ütötte fel a sátorfáját a Mars té-
ren, szüleim engem is magukkal vi.t ~ek a műsort megnézni, de mikor a tigrisek 
száma jött, és ugy elkezdem félni és sírni, hogy ki kellett vinniük a cirkuszból. 

Aztán egy ajkalommal jóanyám a színházba is elvitt bennünket, a János vi-
téz előadására, amely csodaszép volt, nagyon tetszett, csak az nem ment a fe-
jiinkbe, mikor a boszorkány a sepr űn lovagolt keresztül a színpadon, úgy kb. két-
három méter magasságban. 

Meg kell még említenem a mozit (az 1910-14-es években), amely szintén 
nagy szenzáció volt a számunkra, a mai egészségháznak átal volt, egy deszkából 
épített nagy magtárra hasoniított. Több tulajdonosa is volt, legtöbbjük cipész- és 
papuesosmester. A villanyáramot egy kis benzinmotor szolgáltatta, amely s űrűn 
leállt, és a terem sötétségbe borult, de mikor újra megindították és világos lett, 
a közönség nagy •üdvrivalgásba Wrt ki, és az el őadás folyt tovább. Egy filmre is 
emlékszem még, Jézus Krisztus életér ől, megfeszítéséről szólt, sokan megnézték, 
tömve volt a terem. 

A barát is le kell írnom, mert az is nagy szórakozási lehet őséget nyújtott 
úgy nyáron, mint télen. Mi kisebb gyerekek nyáron a temet ő  oldaláról közeutettük 
meg, mert ott nem volt mély. Mihelyt leértün к, gyorsan ledab ~uк  a rövidnadrágot, 
trikót, és nagy örömmel beszaladtunk a vízbe. Igazi betyárstrand volt, itt nem kel-
lett fizeuni, mint Kamaráson, fürd őnadrágja senkinek sem volt, meztelen fürödtünk, 
lubickoltunk, és ez olyan természetes volt, senki nem ütközött meg rajta. A bara 
túloldalán, szemben a mi strandunkkal, a nagyobb fiúk fürödtek, akik már tudtak 
úszni. Ott volt egy mélyebb hely, úgy hívták, hogy nagy háromas, mivel ott három 
méter mély volt a víz. Oda sűrűn hoztak lovakat úsztatni, a szüleink tiltották is a 
barán való fürdést, mert féltek, hogy valami ,betegséget kapunk, de soha semmi 
bajunk nem volt. 

Télen befagyott a dara, és nagyszer ű  korcsolya- és csúszkálápályává válto-
zott..Sok horgosi gyerek élvezte ott a tél örömeit, voltak úri gyerekek is, akiknek 
szép fényes korcsolyáit bámultuk és csodáltuk, ш. irigyeltük, •nekünk és sok más 
gyereknek saját gyártmányú fakorcsolyánk volt, alul egy vastag drótot er ősí-
tettük rá, ezen csúszott, és két lyukat fúrtunk rá, melyen spárgát húztunk keresz-
tül, és úgy kötöttük a cipőnkhöz. Emlékszem, hogy egyszer vékony jégre futottam, 
és derékig beszakadtam, utána nem mertem hazamenni, féltem a verést ől, ott az 
egyik baraparti gyerek szüleinél, a Tószegiéknél száritkoztam, de mire hazaértem, 
az anyám már tudta, mert valaki elárulta neki, hogy a Géza beszakadt a barába, 
persze a megérdemelt ibüntetés nem maradt el, de semmi bajom se lett, még csak 
meg se hűltem. 

Télen, mint minden gyerek, mi is szerettünk szánkázni. Egy alkalommal a 
kocsiúton egy parasztlegény ment nagyszánkón, amely elé két 16 volt fogva, és 
mi kértük, hogy engedje utánakötni a szánkónkat. Négyen voltunk, négy kis-
szánkóval. A legény megállt és megengedte, hogy utána kössük. Nagy örömmel 
voltunk, mikor elindult, először lassan, lépésben mentek a lovak, aztan gyorsab-
ban, és végül elkezdett vágtatni, mi pedig egyemként lepotyogtunk a szánkóinkról, 
és mikor feltápászkodtunk, kezdtünk szaladni utána, de bizony az nem állt meg, 
elvitte a szánkóinkat. Sírva meséltük otthon, hogy mi történt velünk, de máskor 
már nem kötöttük •oda a kötelet a saroglyához, hanem csak fefűztük, és a végét 
tartottuk, ágy •bármikor elengedhettük a kötelet, amely kicsúszott a saroglyából, 
és mi szépen lemaradtunk szánkóstól. 

Meg kell említenem a fekete, lomha, er ős bivalyokat is, amelyek a csépl ő-
gépeket húzták, a homokban nagyon nehéz volt nekik, néha letérdeltek, de úgy 
sem bírták, hajcsárjaik pedig ütötték-verték őket, végül aztán odahajtottak vala-
honnan még kettőt, és akkor valahogy lassan kihúzták. Nagyon sajnáltam szegény 
állatokat, de aztán egy-két év múlva megjelent az ún. magánjáró g őzgép, amely 
még húzta is a csépl őt, persze ez újdonság volt, és szenzációként hatott. Lassan 
követtük es bámultuk a fogaskerekeit, amelyek által lassan haladt el őre a leg-
nagyabb homokban is. Ezzel •aztán megsz űnt a bivalyok kínzása. 

Hogy a Kamarás erd ő  mit jelentett a falunak az 1914 el őtti időkben, azt 
a horgosiak nagyapáiktól, nagyanyáiktól többé-kevésbé tudják. Vasárnap délutá-
nonként oda tódult a község apraja-nagyja, a vonatok pedig egész nap hozták 
a pihenésre és szórakozásra vágyó szegedi népet, mert tulajdonképpen a szegediek 
alapították és fejlesztették azzá, amivé lett. Az Orgonás út mentén lev ő  kastélyak, 
villák mind a szegediek tulajdona voltak. 

Valamikor a regék szerint híres betyárfészek volt ez az erd ő, nóta is szólt 
róla, majd később, a Ráday-féle kifüstölés után nyaralóhellyé alakították a sze-
gediek. Azt nem lehet leírni, hogy milyen gyönyör ű  volt ez az üdülő, rendezett 
sétányok, virágágyások, hatalmas fák, platánok, tölgyek, aranyfeny ők stb., guggoló 
orgonabokrok, tömött virágú spireák (menyasszonyvirág) hajbókoltak a sétálók elé. 

Emeletes, fürdőmedencés szálloda is volt Kamaráson, nagy táncteremmel és 
terasszal, ahol zene szórakoztatta a vendégeket. Az erd őben egy gyönyörű  nagy 
tó terült el, amelyen három szép fahíd ívelt át. A tó vize olyan tiszta volt, hogy 
a hidakról jól lehetett látni az úszkáló kisebb-nagyobb halakat, amelyeknek mindig 
nagy nézőközönsége volt.. Hétköznaponként itt tanultam horgászni egy meggörbí-
tett gombostűvel. Külön élvezet volt, amikor a hal a szemem láttára bekapta a 
gilisztával felcsalizott gombost űt, és felrántottam a hídra. Imre öcsém egy kis 
zacskóba rakta đket, és mikor már volt 10-15, hazamentünk és örömmel mutattuk 
jóanyánknak, hogy mit fogtunk Kamaráson. O persze megsütötte đket, és mi gye- 
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Külön szenzáció voltak a színes szandolinok (csónakok), ki lehetett bérelni 
őket, res elcsónakázni velük a hidak alatt. Sóvárogva néztük a csánakokat a hidak-
ról, mert gyerekeknek nem adták Id őket, de hétfőn délelőtt, ha d bírtunk menni, 
akkor a tulajdonos a vasárnap bepiszkított csónakok kimosása fejében megengedte, 
hogy forduljunk egyet a hidak alatt. Ott •tanultunk meg evezni is. 

A csónakház melletti kis magaslaton színes hajóhinták voltak, vasárnapon-
ként nagy forgalmat bonyolítottak le, a csónakház út fel őli oldalán pedig volt 
egy cukorkásbódé, amely el őtt vasárnap állandóan nyüzsgött a gyermeksereg. 

Az erdőben sok madárfészek is volt, szarka, vadgalamb, vércse, varjú stb., 
és mi ezekből előszeretettel kiszedtük a tajásokat. Rendszerint hárman indultunk 
ezekre a fészekrablásokra, de én voltam köztük a »mester«. Gyorsan felmásztam 
a legmagasabb fára is, de mire leértem, kevés tojás maradt egészben, összetörtek 
a zsebemben. Ezért később egy hosszú spárgát vittem magammal és egy zacskót, 
amelybe beleraktam a tojásokat, és a spárgával vigyázva leeresztettem őket. Igy 
épségben értek földet a szép szepl ős tojások. Persze többbször el őfordult, hogy má-
szás közben elszakadt a nadrágom, amie гt jóányám elnáspángolt, de azért mégis 
mentem, mert ezek a tojásszedések igen érdekesek és izgalmasak voltak a számomra. 
Az erdő  mélyén volt egy kis somfás, ahova somérés іdején szintén előszeretettel 
jártunk, és mint csemegét fogyasztottuk a szép piros somszemeket, és természe-
tesen az összes zsebünket is megtömtük. 

Volt az erdőben egy csősz is, többször megkergetett IbennUnket, de megfogni 
nem bírt, mert úgy elszaladtunk el őle, mint a nyúl. Egy teniszpálya is volt az erdő-
ben, ahol a szegediek teniszeztek, ezt is többször csodálattal néztük. 

Otthon, az utcán a sárkányeregetés volt a f ő  szórakozásunk. A szomszéd 
Varga gyerekektől megtanultam sárkányt csinálni, és versenyeztünk, hagy kié 
megy magasabbra. A vázát nádból készítettük, selyempapírral vontuk be, nagy 
farkat csináltunk neki, és akinek több spárgája volt, azé emelkedett magasabbra. 
Néha, ha erősebb szél volt, a spárga elszakadt, és a sárkány megszökött. Akkor 
irgalmas hajsza kezd ődött, hogy hol ér földet. Rendszerint valamelyik eperfán kö-
tött ki, és mire lehoztuk, ronggyá vált az egész, ha volt pénzünk papírra, kezd-
hettük újra csinálni. 

Nagy hetipiacok is voltak Horgoson az els ő  világháború előtt. Jól emlékszem 
arra a hosszú kocsisorra, amely korán reggel jött a szegedi úton, Nagyszéksósról, 
Röszkéről és a környékbeli tanyavilágból, néha kezdtem a kocsikat számlálni, de 
annyi volt, hogy mindig belefá гadtam. 

Közvetlen a sz őtбk kapuja előtt volt a Vanger-rampa, ugyanis ott vágja át 
a vasút a szegedi kövesutat, mint most is, és mivel elég sok vonat járt a Sze-
ged—Szabadka—Zenta vonalon, s űrűn be kellett csukni a rampákat, ami nekünk 
gyerekeknek szintén szórakozást jelentett, a Vanger bácsinak pedig segítséget, mert 
mind a két rampát kézzel kellett kinyitni vagy becsukni, ahogy a vonatok jöttek 
Vagy mentek. Mikor 1914-ben a háború kitört, éjjel-nappal mentek a katonavona-
tok Szerbiába, és néha, ha kint aludtam a sz őlőben az öcsémmel, éjjel is segí-
tettem a sorompókat nyitni és csukni, s őt odaálltam a piros-zöld táblákhoz, és 
tartottam a bakterlámpát, hogy a mozdonyvezet ő  tudja, a rampák .be vannak 
csukva. 

A rampa túloldalán, az út mellett két csárda állt (az egyik tulajdonost Sztan-
csónak hívták), és mind a kett ő  udvarában kuglipálya is volt. Vasárnap dél-
utánonként mind a két helyen sok legény jött össze, és nagy •kuglicsaták folytak 
egészen naplementéig. 

A háború kitörése után a tanítók megszervezték a vasútállomáson a kato-
nák megvend•égelését. Kosarakban fonott kalácsot és cigarettát vittünk a katona-
vonatokhoz, és adogattuk fel nekik a marhavagonokba, mert nem volt szabad 
kiszállniuk. Többször kiabáltak, hogy kisfiam, nekem cigarettát, kisöcsém, nekem 
kalácsot. Mivel ketten osztogattuk, a kétfül ű  kosár hamar kiüгiilt, és szaladtunk 
a váróterembe újratölteni. Mikor a vonat elindult, volt nagy integetés és hálálko-
dás, de ez csak egypár napig tartott, azután beszüntették az osztogatást. 

A háború kitörése nagy szomorúságot hozott nekünk is, az apánknak be kel-
lett vonulni, és azt asírást-rívást nem tudom elfeledni, ott a vasútállomáson, a 
búcsúzkodásnál. Itt maradtunk az anyánkkal hárman gyerekek, én, a legid ősebb, 
9 éves voltam, az Imre öcsém 7 és kishúgom, az Etelka 5. 

Azután az apánk elég sűrűn irt Szerbiából, és vigasztalt bennünket, hogy 
nemsokára vége lesz a háborúnak és hazajönnek, de bizony ez a »nemsokára« négy 
évig tartott. 

Egypár hónappal a háború kezdete után elt űnt a boltokból a petróleum, és 
ezzel megszűnt az esténkénti világítás is. Jóanyánk valami pléhdobozb'a zsírt öntött, 
abba lámpabelet dugott, és az világított este gyengén, de korán kellett aludni 
menni, mert ha sokáig égett, szörny ű  büdös lett a szobában. 

Aztán jött a másik kellemetlenség, nem volt szabad tiszta kenyérlisztb ől ke-
nyeret sütni a péknél, fele kukoricalisztet kellett hozzá keverni, mert különben a 
pék nem vállalta a sütést. De kés őbb valamelyik szomszédasszony azt tanácsolta 
јбаnyámnak, hogy a már kész -kenyértésztát jól hempergesse meg kukoricalisztben. 
Igy sikerült is becsapnunk a péket, és azután megint rendes rozskenyeret ettünk. 

1915-ben már nekünk gyerekeknek is kellett dolgoznunk a földön. Jóanyánk 
már korán reggel felkeltett bennünket, és mentünk a sz őlőbe paprikát ültetni. Há-
rom-négy leány és asszony ültetett a fúrókkal, mi pedig öntöztük a palánták he-
lyét, és utána hanytuk a palántát, persze nekünk, akik ilyen munkát nem szok-
tunk, igen fárasztó volt ezt reggelt ől estig csinálni. A kapálásban is segíteni kel-
lett, a paprikaszedésben is, akkor ugyanis az volt a jelszó, hogy aki nem dolgo-
zik, az ne is egyen. Mi gyerekek ezt fájó szívvel vettük tudomásul, de néha azért 
megszöktünk, és egyenesen ki Kamarásra horgászni, ahonnan csak a sötétség be-
álltával kerültünk haza. Jóanyánk persze alaposan elnáspángolt bennünket, mi pe-
dig sírva fogadkoztunk, hogy többet nem szökünk el, de mikor az a Kamarás olyan 
szép és vonzó volt, hogy egypár nap múlva már elfelejtettük a fogadalmat, és 
újra megszöktünk , persze ezért újra verést kaptunk. 

Ilyen körülmények között jött el 1916 szeptembere, mikor jóanyám beiratott 
Szegeden` a •Madách utcai polgári iskolába, ahova mindennap vonattal utaztunk 
(kb. húszan lehettünk diákok, köztük 3-4 lány is), kedvezményes diákjeggyel, 622 
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amely egy hónapig volt érvényes a Szegedrókus—Horgos vonalon, oda-vissza uta-
zásra, és nagy piros számokkal volt rányomva, hogy 18 km. 

Akkor az utazás igen rendszertelen volt, mert a katonavonatok voltak el őny-
ben, sűrűn előfordult, hogy fél nyolc helyett fél tízkor vagy tízkor értünk be, per-
sze altkor már nem mentünk el az iskolába, hanem csavarogtunk a városban. Reg-
gel, névsorolvasáskor, ha nem voltunk ott, csak annyit mondtak a többiek, hogy 
vonatos, és a tanárur már tudta, miit jelent ez, nem vontak bennünket felelósseg-
re. Persze a tanulmányi eredmények is gyengébbek voltak (a második osztályt is-
rételnem kellett), de nemcsak nekem, és ez vigasztalt. 

Válogathattunk a vonatokban, mert Zenta és szegedrókus közt is járt egy 
vicinális, ez lassú volt, de ,ázabadka és Szegedrókus kozt egy másik, gyorsabb já-
ratú vonat is közlekedett, és ha lehetett, mindig ezzel mentünk és nem a zentai 
»,kávédaráló«-va1. Nagy ѕzéksósról és Röszkéről is voltak diakok, akikkel jó .barát-
ságot tartottunk fenn. 

Itt kell megemlítenem az első, dm. diákszerelmem. Ő  is mindennap utazott 
Horgosról, és a többi leánnyal mindig egy kupéba szállt be, persze legtöbbször én 
is követtem a Vilmácskát, aki az én szememben olyan szép volt, mint egy földre 
szállt angyal. Mivel nem mertem mellé ülni, a kupé egyik sarkából gyönyörköd-
tem benne egész úton, de mindig vigyáztam, nehogy észrevegye, el ővettem valame-
lyik könyvemet, és tanulást mímeltem. 

A Vilmácskáék nem voltak horgosiak, csak ott laktak, ugyanis az apja moz-
donyvezető  volt. 

Egy napon nem jött a Vilmácska, másnap megint nem, és akkor a 1anyok 
beszédéből megtudtam, hogy beteg, így ment ez egy vagy két hétig, aztán egy 
reggel a lányok hírül hozták, hogy a Vilmácska meghalt... Mikor én ezt hallot-
tam, először nem hittem a £üleimnek, de azután a fiuk is beszélték, hogy a Bátori 
Vilma meghalt, és már el is temették, mire nagy szomorúság vett rajtam er őt, 
amelyet alig tudtam titkolni, és alig vártam, hogy a temet őbe menjek, és lássam 
a sírját. Könnyеn megtaláltam a frissen hantolt sírt, nem mertem megállni el ő tte, 
csak lassan mentem, és mikor a fejfára néztem, és elolvastam a nevét, úgy elkezd-
tem sírni, mint még soha, úgy hullottak a könnyeim, mint az es ő, és olyan lelki 
fájdalmat éreztem, amelyet nem lehetett leírni... de aztán többet nem mertem 
a sírj a előtt elmenni. 

Most pedig visszatérek a szomszéd házbeli csend őrlaktanyára. 1916 tavaszán 
orosz foglyokat hoztak Horgosra földműves munkára, és aki igényelt munkaer őt, az 
kapott egyet vagy kett őt, de elegyébe sok baj volt ezekkel a szerencsétlen oroszok-
kai. Volt, aki megszőkött, mások meg leitták magukat, és nem akartak dolgozni, 
Persze a munkaadóik, többnyire asszonyok, akiknek a férjét kivitték a frontra, 
és gazdag parasztok, akik fel voltak mentve a ka„onai szolgálat alól, ezt jelen-
tették a csendőrségen, ahonnan kéthárom lovas csend őr ment ki a helyszínre, 
mindjárt hátrakötötoék a fogoly két kezét, egy hosszabb láncot kapcsoltak a bi-
lincsre, és a szerencsétlennek ia lovak el ő tt kellett menni ilyen csúnyául meg-
atázva, végig a falun, és mikor a laktanyába értek, egyenesen az istállóba vit-
ték, ahol a két kezét hátrakötötték egy hosszú kötéllel, amelyet egy magasabban 
lévő  gerendán átvetettek, és elkezdték lassan húzni, ami nagy fájdalommal járt, 
úgyhogy az orosz elkezdett jajgatni, kés őbb már valósággal üvöltött, végül elájult, 
akkor leeresztették, leöntötték egy vödör hideg vizzel, amit ől kissé magához tért, 
és akkor azt kérdeztéik tőle, hogy: »na, te disznó muszka, akarsz-e dolgozni?« —
mire a szerencsétlen fogadkozott égre-földre, hogy akar, csakhogy miel őbb meg-
szabaduljon pribékjei kezéb ől. 

Emlékszem jól, jáanyánk, apikor hallotta a jajgatást, beszaladt a szobába, be-
feküdt az ágyba, és a fülére húzta a dunyhát, mert irtózott a szerencsétlenek üvöl-
tésétől, minket, gyerekeket pedig, ha történetesen a laktanya udvarán voltunk, 
mikor hozták a foglyot, a csendőrök hazakergettek, otthon aztán felmentünk a pad-
lásfeljáróra, onnan kukucskáltunk a laktanya udvarába, jól lehetett látni az istálló 
ajtaját és hallani a foglyok üvöltését, de kés őbb már mi is bementünk a szobába, 
ha hallottuk a jajgatást, mert már nekünk is az idegeinkre ment. 

Az apánk ekkor az olasz fronton, a doberdói fennsíkon harcolt, de szerencsé-
jére megbetegedett, és Leibachba (Ljubljana) vitték kórházba, de mire felgyágyult, 
vége lett a háborunak, és onnan jött haza úgy az ő, mint a api legnagyobb 
örömünkre. 

1917 őszén !beiratkoztam a polgári iskola II. osztályába, Szegeden, és tovább 
vonatoztam hasonló körülmények között, mint az el őző  évben, azzal a különbség-
gel, hogy itt már magyar nyelvb ől megbuktam, minek következtében — a tanári 
testület ítélete szerint — »javító vizsgálatra bocsáttatik«, de a javító vizsgálaton 
is elpártolt tőlem a szerencse, és a bizonyítványomba azt írták be, hogy: »A mai 
napon megtartott javító vizsgálaton osztályzatát nem javította ki. Osztály ismét-
lésre utasíttatik ... szeged, 1918. augusztus 30-án, Gurgulits Antal igazgató, Bonn 
Antal osztályfőnök.« 

Azután nemsokára vége lett a háborúnak, a katonák otthagyták a frontokat 
és hazajöttek. Emlékszem, egy éjjel nagy lövöldözésre ébredtünk, az anyám nagyon 
megijedt és mi gyerekek is, mert nem tudtuk, hogy mi történik a faluban, nem 
tudtunk elaludni, alig vártuk, hogy reggel legyen. 

Másnap a kíváncsiság bevitt a piactérre, ahol volt mit látni: az üzletek kira-
katai beverve és kifosztva . Emlékszem, a Donát-féle vas- és fűszerüzlet betört 
kirakatát nézegettük , megláttam egy harapófogót , amelyet a katonák éjjel nem 
vettek észre, kivettem és gyorsan zsebre vágtam. Amikor hazamentem és elmesél-
tem jóanубmnak, hogy mit láttam a faluban és hogy a Donátok kirakatából kivet-
tem egy fogót , ijedten rám kiabált : »Nem viszed vissza azonnal , nem szégyenled 
magad, ez lopás, azonnal vidd vissza!« — .mire én visszasom£ordáltaan, és mikor 
senki se látta, visszadobtam a kirakatba. 

1918 đszén véget ért a háború, és a frontokról özönlöttek háza a katonák. 
A horgosi vasútállomáson azokban a napokban nagy volt a forgalom , és mi gye- 
rekek többször kimentünk nézel ődni. Egy alkalommal úgy öt-hat utcabeli szomszéd 
gyerekkel kimentem az állomásra , nagy meglepetésünkre egy lelket se láttunk, de a 
külső  vágányon ott állt egy tehervonat , két személykocsival , mozdony nélkül. Az 
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persze a személy уkacsdkba is, és nagy rneglepetéssel tapasztaltuk, hogy ez egy el-
hagyott német katonavonat, sehol šenki, aki őrizné, a vagonokban pedig minden-
féle hadifeisгereiés, gépfegyverek, katonapuskák, dádákban rengeteg töl ~ény, kézi-
gránát, pokróc stb. stb. Az egyik személykocsiban, a fogason, derékszíjon, b őrtok-
ban, egy tiszti revolver lógott, amelyet egyszer űen leakasztottam, a derekamra 
csatoltain, a kabát alá, de most a többiek is szerettek volna valamit. Az az ötle-
tem támadt, hogy elviszünk egy katonapuskát is sok tölténnyel, és erre máris 
leakasztottam egyet •és megnéztem, hogy meg van-e töltve. Mivel üres volt, oda-
adtam az egyik srácnak, hosszú télikabát volt rajta, hogy dugja alá, nehogy vélet-
lenül valaki meglássa, a többieknek pedig indítványoztam, hogy rakják tele a zse-
beiket tölténnyel. Mikor már mindenki megrakodott, az volt a kérdés, hogy hova, 
merre a zsákmánnyal. Megint én indítványoztam, hogy irány a md erd őnkbe (mert 
10 hold szőlő  mellett 2 hold erdőnk is volt). Leereszkedtünk a kocsiból az állomás-
sal szembe levő  oldalra, ahol szőlők voltak, és elindultunk a sínek mellett a kb. 
2 kilométerre levő  erdőnkbe. Szerencsésen ki is •értünk, ahol aztán jobban szem-
ügyre vettük a zsákmányt. Els ő  dolgom volt a revolvert kivenni, amely elég nagy 
és nehéz volt, a srácok körülá пtak és kíváncsian nézték, hogy milyen »szakérte- 
lemmel« forgatom és tanulmányozom, egyszer csak, hogy, hogynem, meghúztam a 
ravaszt, •és a revolver elsült, mire mindnyájan megijedtiink, de én a legjobban, 
mert kishíján hasba •nem lőttem az egyik srácot, a golyó mellette süvített el és 
fúródott a földbe. Azután többször gondoltam erre a jelenetre. Milyen nagy szeren-
csém volt, csak a véletlenen múlt, hogy nem l őttem agyon a szomszéd fiút. De 
akkor a revolvert a tokkal és a szíjjal együtt egy nagy fa tövébe helyeztem, rés 
letakartam száraz levelekkel. Mikor aztán az ijedtség elmúlt, ei ővettлΡik a katona-
puskát, a töltényeket a srácok kirakták a zsebeikb ől egy rakásra, és én óvato-
san, vigyázva megtöltöttem a fegyvert. Elsütni azonban egyikünk se merte, mire 
nekem az az ötletem támadt, hogy egy hosszú spárgát kellene kötni a ravaszra, 
a puskát lefektetni a földre, és messzir ől meghúzni. Egyikünk előkotort a zsebé-
ből egy hosszú spárgát, és az elgondolást tett követte. Hasra fekvést rvezényeltem« 
(persze lehasaltam én is), és meghúztam a spárgát, mire a puska nagy durranás-
sal elsült, бs úgy kb. két méterre hátravágódott. Nem mertem megismételni, 
mert féltem, hogy valaki odajön és meglátja, mit csinálunk. Akkor aztán •a puskát 
is, a töltényeket is letakartuk száraz falevelekkel, és hazamentiink. Az úton csak 
az volt a téma; hogy a G бza majdnem hasba lőtte az egyik fiút, de otthon senki 
sem mondta el .a történteket (én kértem meg őket erre), és így titokban maradt a 
dolog. 

Egy-két nap múlva újabb visszavonuló német katonák érkeztek a faluba, 
de ezeket már bekvártélyozták a házakba. Pónilovaik is voltak, amelyek gépfegy-
vereket és egyéb holmit vittek a hátukon, egyes katonáknak pedig kerékpárjuk. 
Hozzánk két katona jött egy lóval és egy kerékpárral, a szomszéd kovácsékhez 
többen is, és mikor elmentek, fegyvereiket magukkal vitték, de a lovaikat és kerék-
párjadkat nagy örömünkre otthagyták a házakban. Nálunk is ott maradt a 16 és 
a kerékpár. A lovat nagy szeretettel vettük körül, szénát hoztunk neki, mindennap 
rendesen etettük, itattuk és csutakoltuk, a kerékpáron pedig kezdtiink tanulni bi- 
ciklizrd, de mivel a gumikat is elvitték, nagy zörgést csaptunk a téglajárdán. A 
negyedik házban lakott egy öregasszony, a Limbai néni, akit .idegesített ez az ál-
landó nyargalászás, és egy bottal kergetett bennünket, hogy az ő  háza előtt ne 
zörögjön, de mi persze csak azért is ... 

Azután a szomszéd Varga gyerekek felültek a kis lovakra, és kezdtek az ut-
cán lovagolni, mire én is kivezettem ami póninkat, felsegítettek rá a Janiék, és 
vezetgették, amíg kissé meg nem szoktam a 16 hátán, azután elengedték, és egyedtil 
lovagoltam, ami igen nagy örömet okozott. 

Később annyira belejöttem, hogy úgy ugrottam a hátára, mint valami vad 
indián, szőrén ültem meg, és többször versenyt futottam a Varga fiúkkal. Emlék-
szem, egyszer leestem, de mivel ezek a lovak dresszírozva voltak, azonnal meg-
állt, úgyhogy megint felugrottam reá, és hajts tovább. 

Mikor az apám nemsokára hazajött, megmutattam neki az erd őben az el-
dugott fegyvereket, töltényeket, mire ő  dühös lett, és jól összeszidott, hogy miért 
hoztunk ilyen gуб lblt gyilkoló szerszámokat a földünkre, látni se bírja őket, de 
később ásót hozott, egy mély gödröt ásott, és mind bedobálta a zsákmányunkat, 
emlékszem, még vizet is öntött rá, hogy hamarabb tönkremenjen, és csak aztán 
temette be a gödröt. 

Igy .jött el aztán 1918 novembere, mikor a szerb katonaság bevonult Horgosra. 
? n mint szemtanú,, így emlékszem a bevonulásra. Egy délel őtt futótűzként 

terjedt el a faluban, hogy jönnek a szerbek, már a községháza el őtt vannak. Md 
gyerekek, az utcából, futva mentünk oda, hogy lássuk a nem mindennapi szenzá- 
ciót, de már akkor elég sokan voltak ott néz ők, legtöbben fiatalok. A községháza 
előtt két ágyút láttam, körülöttük pedig 8-10 bocskoros szerb katonát puskával a 
vállán, az egyiknél harmonika volt, kólót játszott, a többiek táncoltak rá, utána 
pedig énekeltek, amit mi akkor nem értettünk. Mikor aztán jobban szétnéztem, 
nem messze tőlünk vagy öt-hat parádéskocsit pillantottam meg. A lovakon pará-
dés szerszámok, a kocsikon és körülöttük ünnepl őbe öltözött parasztférfiak és -n ők, 
m•artonosi és kanizsai szerbek lehettek, mert minden kocsin egy nagy szerb 
zászló lengett 

Néhány nap múlva kidobolták, hogy a határ a második k őhídnál lesz,. és ez-
után csak külön engedéllyel lehet Magyarországra átmenni, aki pedig szökni pró- 
bál, a szerb hatáгбгбk lelövik. Erre a hírre megint nagy izgalom és bizonytalan- 
ság lett úrrá a falun, hogy ezután már Szegedre sem mehetünk többé ... Vo-
natok sem jöttek Szegedr ől, a szabadkai vonat is csak Horgosig közlekedett, és 
onnan Zentára, illetve Zentáról vissza Szabadkára. 

Az anyám nem akarta, hogy abbahagyjam a tanulást, tudta, hogy Kanizsán 
is van polgári 'iskola, és oda iratott be újra a második osztályba, de mivel a vonat- 
járat nem felelt meg á diákoknak (csak két vonat volt naponta, egyik reggel ko- 
rán -ment Kanizsa felé, a másik kés ő  este jött vissza), jóanyám egy távoli rökonhož, 
a Franzákhoz adott teljes ellátásra, akiknek több gyerekük volt, és kett ő  közülük 
szintén' polgáriba° járt: . 624 



Az új környezetet elég hamar megszoktam , mert mint rokon fiút szeretettel 
vettek körül a Franz gyerekek . Eleg sok szórakozási lehet őségem is volt . Az egyik 
Franz fiu jól tudoи  evezni, és sűrűn átrándultunk a Tiszán túli füzesekbe vad-
kacsatojást szedni és más madárfeszkeket kirabolni , és mivel már tudtam úszni, a 
fürdes is nagy örömet jelentett számomra . Emlékszem, mikor először láttam a Ti-
szát virágozni , csodálkozva néztem azt a rengeteg kis lepkét , amely sűrű  ködként 
repült a Tisza felett , úgyhogy nem is lehetett a túioidalt látni. Tetemeik belehul-
lottak a Tiszába , egyes part menti helyekre rengeteget odasodort a víz, úgyhogy 
vödrökkel jöttek a Tisza-parti lányok , asszonyok , és vitték haza a baromfit e ~ecni. 

Mivel a Franz bácsi a Milkó-féle f űrésztelepen munkavezet ő  volt, oda is sza-
badon ibejártu •nk, itt szintén sok érdekes lácnivai оban voic neszem . A Tiszán fent-
ről, Szlovákiából sok fenyőrönk érkezett a gyár rész еre, mint tutajok ereszkedtek 
le a Tiszán , és ott a gyár alatt kötötték ki őкe ~, onnan pedig erre a célra кeszwett 
kis vagonokkal húztáк  fel őket, rendszerint egyszerre kett őt helyeztek rájuk, és 
akkor jelt adtak a felhúzásra, ami úgy történt , hogy fent egy nagy hengerre drót-
kötél volt csavarva , amelyet a fürészteiep gépe forgatott , és lassan felnuzta a rön-
köket a gáterhez , ahol beállították őket •és elkezdték fűrészelni deszkának, utána 
pedig vitték a körfűrészekhez szelezni és szortírozni. 

Télen •kb.  havonta egyszer hazautaztam , vittem a szennyes fehérneműt mosni 
— jóanyámnak , és az ő  vasárnapi főztjét ebédelni , mert nekem csak az vont a leg-
jobb, hétfőn korán reggel pedig fájó szívvel mentem vissza. Mikor kitavaszodott, 
minden második héten hazamentem , de mivel csak késő  este volt Horgos felé vo-
nat, szombaton ebéd után becsomagoltam a szennyes fehérnem űt, a hónom alá csap-
tam, és nekivágtam gyalog a 14 km-es útnak . Mikor kiértem Kanizsáról , már lát-
tam a horgosi tempi •omtornyot , 4 óra tájban már otthon is voltam . Akkoriban még 
nagyon kis forgalom volt azon az úton, el őfordult , hogy egy lélekkel se találkoz-
tam, vagy . esetleg egy-két kocsi jött velem szembe , de arrafelé soha nem mentek, 
hogy fetkéredzkedhettem volna. 

Ilyen körülmények közt jött el 1919 júniusa , befejeződött a tanítás, és 
nagy örömmel vittem haza a bizonyítványt , mert az állt rajta, hogy : »felsőbb osz-
tályba léphet«. Ekkor újra kezd ődött a szabad élet, amire már úgy vágytam, a 
szőlőbe •járás , kamarási kirándulások stb. De az apám nem t űrte ezeket a csavar-
gásokat, -befogott bennünket a szőlőbe könnyebb munkára , karót hordani, kacs-
csazni , kötözni stb . Az volt az elve , hogy »aki nem dolgozik , az ne is egyék«. Az 
erdő  mellett állt egy nagyobb fabódé , ahol elég sok csirke töltötte az éjszakát, 
este bezártuk őket, reggel pedig kieresztettük , egész nap a szőlőben bogarásztak, 
legelésztek. 

Egy napon francia katonák jelentek meg Horgoson , a határvonalat jelölték 
ki, hozzánk tiszti konyhát kvártélyoztak be, az udvarban volt a sátorkonyha, és 
a fehér szakács mellett fekete afrikai katonák segédkeztek , akik néha nekünk 
gyerekeknek finom csokoládét adtak, egy tiszt különösen sokat foglalkozott veiün к, 
tanított bennünket franciául, mi pedig őt magyarul , persze közben ő  is meg mi 
is sokat nevettünk a helytelen kiejtéseken. A sz őlőnk mögötti Vermes-majorba gyar-
mati arab lovas katonákat kvártélyoztak be, akik közül többen a sz ő  őnkön ke-
resztül jártak át az apám legnagyobb mérgel ődésére . Hiába próbálta nekik meg-
tiltani, nem használt semmit , továbbra is ott jártak át, mert arra közelebb volt. 
Mi gyerekek hamar megbarátkoztunk velük , mindig barátságosan integettek a 10-
vaikról , és franciául mondtak valamit, amit mi nem értettünk. 

Egy alkalommal az egyik arab katona megállt , és barátságosan hívott, hogy 
üljek fel a lovára , mire én nem sokat kérettem magam, odamentem a lóhoz, đ  fel-
emelt és maga elé ültetett, azután elindult velem Kamarás felé. Az Orgonás úton 
már ügetésre fogta a lovat, és az els ő  fahídon túl balra fordult , ahol a legsűrűbb 
és legelhagyatottabb az erd ő, ekkor nagy félelem vett er őt rajtam , azt képzelten, 
hogy ez az arab ott a sűrű  erdőben meg akar ölni, és csak azon gondolkoztam, 
hogy hogy bírnék tőle megszökni . Egyszer csak megállt , leeresztett a lóról, mire 
én futni kezdtem , mint a nyúl , és eltűntem a sűrű  erdőben a bokrok közt . Még hal-
lottam , hogy valamit kiabál utánam , de még visszanézni se mertem . Mikor a tó 
partjára értem , egy nagy sűrű  bokorba bújtam , hasra feküdtem, és a nagy csend-
ben figyeltem és hallgatóztam : Egyszer csak hallom , hogy a bokrok közt, az erd ő-
ben az én arab »barátom« csörtet a lován , úgy láttam , hogy üldözésemre indult, 
még jobban lebújtam, és csak figyeltem , hogy merre megy . A csörtetésb ől meg-
állapítottam , hogy távolodik , mire nagy örömmel óvatosan kibújtam a bokorból, 
és ellenkező  irányba kezdtem menekülni , megkerülve a tavat, és a két kis hídon 
át a vigadóban kerestem menedéket . Ott egy idős házaspár lakott, ismertem őket, 
és röviden elmondtam nekik szörny ű  kalandomat az arab »huszárral «, mire az 
öreg felvezetett a padlásra . Ott voltam legalább két óra hosszat, de szerencsére 
az arab nem jött oda , akkor az öreg lehívott, és óvatosan elindultam haza, de 
másfelé, nem az Orgonás úton. 

Otthon a szüleimnek nem mertem elmesélni a kalandot , de azután , ha arab 
lovast láttam ; már messziről elkerültem vagy elbújtam el őle. 

De nemsokára egy még szörnyűbb , életveszélyes kalandon estem keresztül, 
amiből csodával határas módon sértetlenül kerültem ki. 

Amint már említettem, mindig kint voltunk á sz őlőben és az erd őben, csak 
ebédre és aludni mentünk haza . A magyarországi francia megszálló csapatok Sze-
gedről katonai tehergépkocsikkal jöttek-mentek Horgosra , Szabadkára vagy vissza 
Szegedre . A szőlőnk előtti vasútátjárónál volt egy útszéli csárda (az épület, úgy 
tudom , ma is megvan ), amely el őtt a gépkocsik sűrűn megálltak , és mi gyerekek 
sokszor ott nézel ődtünk, bámészkodtunk , voltunk néha a környékbeli gyerekekkel 
15-20-an is. 

Egy alkalommal sz egyik gépkocsi defektben volt, közvetlen a köves mellett 
javították , nem akart gyújtani. Végül mikor gyújtott , erősen túráztatták a motort, 
és én ezt egy es•amó gyerekkel együtt néztem . Horgos felől megjelent egy másik 
ilyen tehergépkocsi , amelyet ennek a zúgásától nem hallottam , és mivel pont a 
köves közepén álltám ; elütött és átment rajtam , de szerencsémre úgy estem alá, 
hogy a kerekek nem mentek rajtam keresztül : Az akkori tehergépkocsiknak na- 
gyobb kerekeik voltak , így a ,- kocsi alja sem sértett - meg; úgyhogy mikor átment 
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velem. A kocsi ternvészetesen azonnal megállt, és gyorsan kiugráltak hárman a 
vezetöfülkgből, odarohantak hozzám, és elkezdtek tapogatni, valamit kérdeztek 
franciául, de еn csak a vállam vonogattam. MLkór látták, hogy nincs semmi ba-
jem, szinte m,egkönnyebbültek. Emlékszem, a tábori lelkész, mert hármuk közül 
egyikük tábori lelkész volt, felnézett az égre, és keresztet vetett, kézen fogott és be-
vezetett a kocsmába, ahol mind a négyen egy asztalhoz ültünk, italt rendeltek, és 
nekem is velük kellett innom. Mielőtt elmentlek, megsimogatták a fejem, megvere-
gették a vállam, lekezeltek velem, •beültek az autóba, és eihajwttak Szeged felé. 

Ezt a kalandot sem mertem otthon elmóndani, így szüleim nem is tudták 
meg. Kb. 55 éves lehettem már, mikor elmeséltem az anyámnak, aki elképedve 
hallgatda, és csodálkozott, hogy senki sem mondta el nekik. 

Az apám nemsokára eladta a szőlő  feliét, 6 holdat, mert az öreg t őkék már 
keveset teremtek, és 3 holdat újra ültetett, ez néhány év múlva kezdett rendesen 
teremni. Akkor kezdődött el nálunk a szegénység, folyton csak azt hallottam, 
hogy  nines  pénz, de az anyám engem azért tovább taníttatott Kanizsán. Emlékszem, 
eladta a hosszú aranyláncát és aranyóráját, amit Szegeden vettek, mikor 1912-ben 
azt a sok pénzt nyerték, és így valahogy tovább pénzelte a kanizsai iskoláztatá-
som. Az apám sokszor veszekedett vele, hogy miért er őlteti a tanáttatásomat, de 
az anyám mindig csak azt mondta: »Nem akarom, hogy a fiaim is úgy túrják 
a szőlőt, mint te, és a végén sehol semmi«. Az Imre öcsémet is beiratta jóanyám 
1919 őszén a kanizsai polgáriba, de nem akart tanulni, éjjel folyton sírt, hogy ő  
haza akar menni, egy napon aztán megszökött, és gyalog hazament Horgosra. 

Én maradtam és tovább tanultam, tetszett ott Kanizsán az élet, csak az a 
szigoгú fegyelem nem volt ínyemre, ott a Franz családban, de kés őbb rájöttem, hogy 
azzal csak jót akartak nekem is. 

Így jött el 120 tavasza, mikor sürgönyt kaptam otthonról, hogy Etelka hú-
gom meghalt 12 éves +korában, tüd őgyuladást kapott, •és a dr. Rennich nem tudta 
kigyógyítani, emlékszem, az anyam sokáig szidta és átkozta ezért. 

1921 júniusában elvégeztem a polgári iskola negyedik asztá]yát, de itt már 
bevezették a szerb nyelvet is, hetenként négy óránk volt, ott tanultam meg cirill 
betűkkel írni és olvasni, de a nyelvtan igen nehezen ment, mert szerbül semmit 
se tudtam, de azért végül valahogy mégiscsak átcsúsztam. 

Utána nagy probléma lett, hogy hova, merre tovább? En Szabadkára szeret-
tem volna menni mechanikus ínasnak, • de  erről szó sem lehetett, mert tovább már 
nem bírt az anyám finanszírozni, maradt tehát Horgos, de milyen szakma? Jó-
anyámnak az az ötlete támadt, hogy odaad órásinasnak a Reisz mesterhez, mert 
Szegeden a Brauswetter órás-ékszerész is hagy meggazdagodott ebb ől a szakmá-
ból, tehát ez egy finom és jó szakma lehet, .de nekem ez nemigen tetszett, •mert 
a fantáziám csak a motorokon és gépeken járt. 

tóanyám •mégis elment a Reisz mesterhez, és megérdekl ődte, hogy szüksége 
volna-e inasra. Elmondta neki, hogy négy polgárit уegeztem, szófogadó vagyok 
stb., mire a mester azt mondta, hogy mivel magasabb .iskoláim vannak, vezessen 
be, és majd meglátjuk. Másnap tényleg bementünk az anyámmal, bemucatout neki, 
és ő  többek között azt is megkérdezte, hogy volna-e kedvem erre a szakmára, 
mert ide sok türelem kell, ha rendesen ki akarom tanulni. Persze mit mást mond-
hattam volna, mint hogy van. Akkor megegyezett jóanyámmal, hogy el őször próba-
időre menjek, 14 napra, és ha tetszünk egymásnak, vagyis ha megfelelek, akkor 
november 1-én leszerz ődtet két évre, mivel már akkor 16 éves elmйіtam. Nagy izga-
lommal vártam a napot, október 15-ét, mikor el őször kellett bemennem, emlék-
szem, az asztal, amelyen dolgozni fogok, már oda volt keszítve, és egynéhány leg-
szükségesebb szerszám is void már rajta. El őször a szerszámok neveit kellett meg-
tariuinóm, persze némettil, mert ebben a szakmában a szerszámok és alkatrészek 
nevét németül kell tudni. Ezeket le is kellett írnom, hogy el ne felejtsem, azután 
jött a szerszámokkal való bánásmód: hogy kell őket kézbe fogni, használni stb. 

Egypár  nap  múlva a mester egy öreg Sehotden órát (régi lantos falióra) vett 
le a falról, és azt mondta, most jól figyelj ide, hogy megtanuld, hogyan kell szét-
szedni. Minden figyelmem összpontosítottam, és igyekeztem megfigyelni minden 
mozdulatát, azután jött az alkatrészek tisztítása, javítása és a nevük németül való 
leírása, utána pedig az összeállítás, ami már jóval bonyolultabb m űvelet volt. Mikor 
ezzel kész volt, levett egy másik ilyen faliórát, .odaadta, és azt mondta: »Na, most pró-
báld te, ha valamit nem tudsz, kérdezz csak bátran.« Azután elméleti dolgok is 
jöttek. Mi az óra? (Az id ő  mérésére szolgáló mechanikus szerkezet.) Milyen fémek-
ből készülnek az órák alkatrészei? Hol gyártják a Schotten órákat? Hányféle óra 
van? Hogy mérték az emberek az időt régebben, mikor még nem voltak mecha-
nikai órák? (Homokóra, vízóra, napóra, de .a legrégibb id őmérő  egy majomfajta 
volt.) 

Igy kezdődött. A 14 napi próbaidđ  lejártával megint bejött az anyám, és •érdek-
lődött, hogy mi a véleménye a mesternek, leszerz ődtet-e? Emlékszem, a Reisz úr 
(így szólitottam) valami ürüggyel elküldött valahova, és az anyámnak a legjobb 
véleményét fejezte ki rólam, vagyis meg volt elégedve a kezdettel, és november 
l»én az ipartestületben leszerz ődtetett két évre. A munkaid ő  reggel 6-tól 12-ig, 
délután pedig 2-től 7-ig tartott, tehát 11 óra hosszat kellett dolgoznom. 

Külön meg kell említenem, hogy az üzletet nem kellett takarítanom, sem a 
kályhába begyújtanom, kizárólag a szakmát tanultam, mivel •a Reisz úr akkor még 
nőtlen volt, és két fiatal lány (a Lénert lányok) jártak be takarítani, tüzelni stb. 

Inasiskolába sem kellett járnom, mert volt négy polgárim, a többi inas va-
lósággal irigykedett reám, elneveztek »úri inas«-nak, amire még büszke is voltam. 
Mivel a Reisz úr vállalkozó szellemű  ember volt, 1922 őszén Erdélyi Károly gép-
lakatos mestertől megvette a mozit, amely az akkori nagykocsmában m űködött, és 
megkérdezett engem, hogy volna-e kedvem megtanulni a mozigépészetet, amire 
nagy örömmel igennel válaszoltam. Mivel akkor még Horgoson nem volt villany, 
az áramot egy kis szívógázmotor termelte, amelyet ő  kezelt. Mikor már tudtam 
önállóan vetíteni, reám bízta, ő  csak az áramot biztosította, a felesége pedig a 
jegyeket adta. 

Ilyen munkamegosztásban működött a mozi, két nagy film rímére most is 
emlékszem, az egyik az Atlantida volt, 5 részben, a másik Vörös keszty ű, szintén 
5 részben, hetenként három elđadást adtunk, szombaton este, vasárnap délután és 
este. 626 



A boldogult Zádori Fekete Antal borbélymestert is meg kell említenem, 
mert tőle tanultam meg hegedülni. đ  járt ki hozzánk az apámat borotválni, és 
mindig elhozta a hegedúj'ét is, amelyen szép magyar nótákat játszott, és énekelt 
hozzá, ami nekem nagyon tetszett. Mivel jó hallásom volt, vettünk egy öreg he-
gedűt, és elkezdett engem tanítani, csak úgy kotta nélkül, hallásból. Komolyan 
hozzáfogtam a tanuláshoz, j•óanyám többször rám kiabilt: »Hagyd már abba azt 
a cincogást!« A Zádor mester azonban csak biztatott, mert látta, hogy van ked-
vem hozzá és szívvel-lélekkel csinálom. 

Ekkorra már kialakult Horgoson egy jó labdarúgócsapat, amelynek a Reisz 
úr volt az intézője és a centerhalfja. A csapat neve rövidítve HAC volt (Horgosi 
Atlétikai Club), kint Kamarásan volt a ;pálya. Mivel én is szerettem nézni a mér-
kőzéseket, egy alkalommal a Reisz úr kezdeményezte, hogy meg kellene alakí-
tani az ifjúsági csapatot, az utánpótlást. Az elgondolást tett követte, elkezdtük a 
szervezést, aránylag elég gyorsan megalakult az ifjúsági csapat, 11 lelkes legényke 
jelentkezett, akik már szerették rúgni a »:b őrt« (legtöbbjüknek emlékszem a nevére 
is, mert van egy fényképem a csapatról). 

Fülöp Laci, Hosszú Pubi, Kopasz Pisti, Steiner Imre, Pálinkás Feri, Vince 
Tmre, ,Mányi Feri és Jani, Bakos Jenő  és Feri és én. En lettem a csapat jobb-
sz'élsője és intézője, szabadkai, kanizsai és palicsi csapatokkal mérk őztürnk válta-
kozó szerencsével. 

Igy jött el 1923 nyara. Lassan közeledett a felszabadulásom ideje, de tud-
tam, hogy az órásszakmában nem fogok munkát kapni, ha nem lesznek meg a 
legszükségesebb szerszámaim, de azt is tudtam, hogy Szegeden olcsó pénzért be 
lehet szerezni ezeket a finom m űszereket (akkor a dinárnak nagy értéke volt). 
De hogy jussak .át a határon? Akkor csak a madaraknak és nyulaknak volt sza-
bad átjárni, viszont a esennpészet éjjelenként virágzott, sok mindent hoztak, min-
denen jól lehetett keresni. 

Az egyik szomszéd legény, a Varga Misi, aki már keresked ősegéd volt, szin-
tén ezzel foglalkozott, hetenként egyszer vagy kétszer is átment, és hozta a pezsg őt 
meg sok más egyéb árut. Mikor elmondtam neki, hogy szerszámokat kellene ven-
nem Szegeden, mindjárt ajánlotta, hogy menjek vele egy éjjel, mert ő  már jól 
ismeri az utat, és ne féljek, könnyen átjutunk, a szüleimet is megnyugtatta, hogy 
ne féljenek, ha ő  vezet, nem lesz baj. 

Eіhatározásunkat_ tett követte. Egy este úgy 9-10 óra körül elindultunk, a 
Rökk-majorig a vasút mellett mentünk, ott pedig letértünk a földekre, mert már 
közel volt a határ. Nagyon kellett figyelni, minden 50-60 méter után lefeküdtünk 
és hallgatóztunk, ha semmi gyanús neszt nem hallottunk, akkor óvatosan tovább-
mentünk, majd újra feküdj. Félelmes és ideg őrlő  .percek voltak ezek, állandoan 
azt képzeltem, hogy a határ őrök észrevesznek bennünket, és egyszerűen lelőnek. 
Legszívesebben visszamentem volna, de a Misi csók biztatott, hogy ne fénje к, most 
már egészen közel van az árok, ahol a határvonal húzódik. Nemsokára tényleg ott 
vontunk az árok szénén, kis ideig vártunk, azután óvatosan, csendben leereszkedtünk, 
majd éppen olyan óvatosan felmásztunk a másik oldalra — Magyarországra. 

Mikor eltávolodtunk az ároktól, mintha egy nagy kő  esett volna le a szí-
vemről, mert más biztonságban éreztük magunkat. Meggyorsítottuk lépteinket, ki-
értünk a kövesutra, .és irány Szeged. A Misi gyufát gyujtott, megnéztük az órá-
mat, fél egyet mutatott, kb. fél négyre értünk be Szegedre. 

A Misinek valami tavoli rokonaihoz mentünk, ahol alig vártam hogy lefeküd-
jek, de már ugy kilenc körül felkentünk, ettünk valamit, és elindultunk ki-ki a 
maga áruját beszerezni, megvásárolni. En már dél körül megvettem mindent, amit 
akartam, akkor megebédeltem és visszamentem a lakásunkra. Újra lefeküdtem, de 
nem jött álom a szememre, mert féltem a visszatérést ől. Később a Misi is haza-
jött az ő  áruival, és bejelentette, hogy este kilenckor indulunk, éjfélre a hatarra 
kell érnünk. A terv szerint pontosan oda is értünk, kozvetnen a határ el őtt le-
tettük hátizsákjainkat, és figyelni kezdtünk, mély csend honolt, csak itt-ott ugat-
tak a tanyai kutyák. Ekkor ugyanúgy, mint mikor mentünk, óvatosan leereszked-
tünk az árokba, lassan felkúszt"n;k, ѕ  elindultunk a veszélyes zónába. 

Akár az előző  éjjel, most is feküdj, figyelj. Majd egy órai idegőrlő  gyaloglás 
után újra a Rökk-rampához értünk, ahol fellélegeztem, megint biztonságban .érez-
tem magam. A vasúti töltés alatt elindultunk hazafelé, már közel jártunk a Ka-
marás erdői vasútállomáshoz, mikor egy út menti bokor mögül két rend őr ugrott 
elő, és revolvert szegezve ránk, szerbül állj-t kiáltott, mire mi megálltunk, és fel-
emeltük a kezeinket. Akkor az egyik, az id ősebb, magyarul kérdezte, hogy honnan 
jövünk, mit viszünk, rakjunk le mindent (persze ők jól tudták, hogy honnan jö-
vünk). Azután megparancsolták, hogy vigyük a bokor mögé a dolgainkat, és fe-
küdjünk le. Ők is odajöttek, szintén lehasaltak, és ránk parancsoltak, hogy csend-
ben legyünk. Ekkor vettük észre, hogy másra, illetve másokra várhatnak. Mivel 
senki nem jött, kb. egy óra múlva hazaengedtek bennünket, de el őbb megkérdezték, 
hogy hogy hívnak és melyik hátizsák kié, de a dolgainkat nem adták vissza. 

Szomorúan és kiábrándultan indultam haza, de a Misi csak vigasztalt, hogy 
ne féljek, visszakapjuk mi a dolgainkat, mert ő  már ezt tudja. Otthon, mikor en-
mondtam, hogy mi történt velünk, jóanyám elkezdett sírni: »Mondtam, hogy ne 
menj, mert megfognak benneteket, és most még majd be is zárnak.« 

Lefeküdtem, mert álmos és fáradt voltam, de már úgy hat óra körül fel-
ébresztett az anyám, hogy gyorsan öltözzek fel, mert itt van egy rend őr, engem 
keres. Bizony nem volt •mindegy, azt hittem, hogy most majd bekísér a község-
házára, és ott bezárnak. Mikor kimegyek, már az apám beszélgetett a rend őrrel, 
és a csomagot is látom a folxosó asztalán. A rend őr csak annyit mondott, hogy 
most az egyszer elengedtünk, de ha még egyszer megfogunk, dutyiba kerülsz. En 
Persze fogadkoztam, hogy soha többet. Mikor a rend őr elment, az apám mondta, 
hogy adott neki »borravalót«. Mindjárt átnéztem a csomagot, és megállapítottam, 
hogy semmi sem hiányzik. Ekkor aztán mindnyájan fellélegeztünk. Igy teljesedett 
be rajtam a közmondás: Minden jó, ha a vége jó. 

Később, átjött a Misi, és csak annyit mondott: »Ugye mondtam, hogy ne 
félj, visszakapunk mindent?« Úgy láttuk, hogy vele ez nem először fordult elő, 
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Később (bementem az üzletbe, bevittem 'a szerszámokat is, a Reisz úr átnézt е  
őket, és meg volt eiegedve.. Csak mikor elmdudtam, hogy mi történt velün ж, azt 
mondta: »r a tudtam, hogy ez veszeaelmes kiránaulás lesz, ne tedd meg meg 
egyszer.« 

A Reisz úr igen jó üzletember volt, :kerékpárokat és alkatrészeket is árult, 
vasárnaponжent peaig kerékpárokat adott ki berbe, óraszámra кellett érjük fizetni, 
többnyire fiatal legenyeknek, és mikor visszahozták őket, sokszor alaposan el vol-
tak rontva: gumi kiszarva, ktúlők kitörve, .kerek elgorbüive, iánc eLS ~aкadva stb. 
Másnap ezeket nekem kellett megjavítani , ami éppen nem volt az ínyemre. 

Az órák javítását igyekeztem tóemeletesen esa јátítani. tóanyám néha bejött 
érdeklődni tanulási eredmenyeim felől, és Reisz úr mindig a lehet ő  legjobb vele-
ménnyei volt rólam, amire szuleim büszkék voltak. 

igy jött el 1923. november 1-e, felszabadulásom napja. Már alig vártam, 
hagy »segéd úr« legyek, és fizetést kapjak. Munkakönyvet is кaptam, amelyet büsz-
kén mutogattam, a Reisz úr 700 dinárban áilapitotta meg a havi fizetésem, eoból 
minden 1-en 500  dinárt félretettem m űszerek beszerzésére. 

1924 tavaszán az apám útlevelet kert, es fe.u<azott Pestre a még hiányzó 
fontosabb műszerek beszerzése végett. Јí nius 1-éig dolgoztam még a Reisz úrnál, 
majd néhány napi pihenés után elindultam Obecsere munkát keresni. Elutazasom 
élőst az apám tanácsokkal látott ei: keressem fel az unokabátyját, a Vibok Andras 
bácsit, aki ott tímármester, három hasonló korú gyerme жe van, mint бn, egy leany 
és két fiú, biztosan pártfogásukba vesznek mint rókont, és végül a következ ő  sza-
vakkal fordult hozzám: »Fiam, felneveltünk, kitaníttattunk, kenyeret adtunk a ke-
zedbe, ezután a magad erejéb ől kell hagy élj, tovább reánk ne számíts, mert az 
alacsony bor- és gytimыуsárakból nem tudunk még neked is adni, ahogy dolgozol 
és keresel , úgy fogsz élni, be kell majd osztanod a fizetésedet , mert az én apám is 
annak idején (tiszai halász volt ) hasonló tanácsokkal bocsátott világgá, es azt 
is jól jegyezd meg, hogy lehetőleg mindig jobb mesterekhez menj dolgozni, mert 
csak igy .tudod majd szaktudásod b ővíteni, és mint jó szakember nagyobb fizetést 
fogsz elérni , бs könnyebben kapsz munkát is.« 

becsén a rokonak tényleg nagy szeretettel fogadtak, másnap már kaptam 
munkát is egy Hubert Izidor nevű  zsidó órás-ékszerész üzletében , az András bácsi 
ajánlatára , aid garantálta , hogy becsüietes, tisztességes családból származom , jól is-
mer bennünket , mert rokonok vagyunk . Fizetésem a főnök havi 700 dinárban ál-
lapította meg, ami csak a minimális létfenntartásra volt elég. Havonta 100 dinárom 
maradt szórakozásra és egyéb kiadásokra , de egyelőre örültem, hogy állást kaptam. 

Szerencsémre a hegedűmet is magammal vittem, amelyen már elég jól ját-
szottam magyar nótákat és csárdásokat. Nemsokára az tnokabátyám fia, a Misi, elvitt 
az »Iparos Legényegylet«-be, ott bemutatott, és mikor elmondta, hogy szépen tudok 
hegedülni, örömmel felvettek tagnak. S űrűn rendeztek műkedvelő  eióadásokat, 
és nem volt , aki a cigányprímás szerepeket játszotta volna. Ezzel mindjárt kezdet-
ben megoldódott a szórakozásom is, amely nem került pénzbe : próbákra járás, 
előadások, ingyen bankettek a szerepl ők részére stb. 

Ekkor kezdtem a hegedülést jobban forszírozni , egy zenetanárnál órákat 
vettem;  hogy megtanuljam a ko'taolvasást. Sokat gyakoroltam, különösen az ak-
kor divatos tangókat és keringőket kedveltem. 

El kell mondanom, hogy hogyan csináltattam még télikabátot is a kis fizeté-
semből a közelgő  télre. A régi már öreg volt , és szégyelltem benne járni. Elhatá-
roztam, hogy az ebéden és vacsorán fogok spórolni , két hónapig minden második 
héten »böjtöltem«, nem jártam vendéglőbe ebédelni, vacsorázni , hanem vettem egy 
dinárért kenyeret •és két dinárért töpörty űt vagy véres hurkát, vacsorára megma-
radt a •kenyér fele, vettem hozzá megint két dinárért kolbászt vagy szalonnát (a 
változatosság kedvéért), a' reggeli pedig két kiflib ől állt. Természetesen ezt a leg-
nagyobb titokban csináltam, nem dicsekedtem el vele senkinek, még a szüleim-
nek sem írtam róla , úgyhogy december 1-ére elkészült a szép télikabát, amely 
már méltó volt egy órássegédhez. Karácsonykor, mikor hazalátogattam, a szüieim-
nek is tetszett az új télikabátom, és csodálkoztak, hogy mib ől tellett. Hazudtam 
nekik valami elfogadhatót , az igazságot elhallgattam , szégyelltem .a dolgot, de ez 
is a kezdeti nehézségekhez tartozott. 

A főnököm nagyon meg volt elégedve a munkámmal, úgyhogy hat hónap 
után , újévkor önként felemelte a fizetésemet 900 dinárra , és ettől kezdve köny-
nyebben »lélegeztem«, mert most már 300 dinárom maradt havonta. 

A hegedülésbe is úgy belejöttem, úgyhogy többször mentem éjjeli zenét (sze-
renádot) adni valamelyik műkedvelő  barátom szerelmének, egy másik fiú gitár-
kfiséretével, amely olyan hatásos volt, hogy mindenütt lámpát gyújtottak, mikor 
felcsendült a »Csak egy kislány « az ablak alatt . De többször voltam ' hivatalos 
házimulatságokra is, ahova mindig magammal vittem a hegedűmet, és a gitáros ba-
rátommal olyan hangulatot teremtettünk , hogy néha reggel onnan mentem az 
üzletbe dolgozni. 

Néha a főnököm is meghívott hozzájuk hegedülni , mert az đ  fia; a Gyula 
is hegedűórákat vett, és mikor játszottam, azt mondta a fiának: »Látod, a segéd úr 
tatája nem költött zenetanárra , •és mégis milyen szépen hegedül, te pedig csak 
cincogsz , és már mennyit fizettem a tanárodnak.« 
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