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Az élet értelme senkinek sem
adatott meg el őre — választás dolga.

чагаду
tibor

31

Leszek Kolakowski
AMSZTERDAM

~
I

~

N

~
~
~
I

—

:

~

új symposion
( Folytatása a 2. oldalon)

A repülőgépen még nem tudom eldönteni (kés őbb sem),
hogy az ,err ől majd írok" tudatával szemlél ődni jó vagy
rossz. Mindent azonnal éles kontúrokban látok, a történések
fényképsorozattá merevednek, egy észrevétel, egy mondat az
utcán, fél füllel elkapott szavak színházi párbeszéddé n őnek.
Közben, persze, marad valami lelkiismeret-furdalás és nosztalgia a dolgok amorf, szemszög nélküli, inert teste után. Félek, hogy akaratlanul is túl hamar választok, mindent prejudikálok, a megállapítások, mint cigányútra szaladt falat a torkomban; öklendezem, éhes maradok.
Lehet, persze, azt is, hogy tulajdonképpen egészen mindegy, és csak id őpont kérdése az egész. Ha csak mozognék és
léteznék az emberek és városok közt, minden koncepció nélkül együtt élve az eseményekkel, és kés őbb egyszerre eszembe
jutna, hogy megírjam — semmi sem változna dönt ő en, mert
az írás is egyfajta kényszer ű éles beállítás. Pound tudott csak
talán magukkal a dolgokkal és nem a dolgok koncepcióival fogalmazni.
A repül őgép ablaka átveszi a rezgést, selyempapírnak tetszik. Leszállunk. A gép ajtajából folyosó vezet a várócsarnokba.
Még mindig nem léptem földre, s őt, aszfaltra se. Aztán végre
csomagelhelyezés, útlevél- és vámvizsgálat, utána kikerülök.
Esik az es ő . Ez Hollandiában egyébként természetes, de az
idén kivétel — mondják —, nem emlékeznek, mikor volt még
ilyen szép nyaruk.
A repül őtér el őtt autóbuszállomás és hatalmas parkolótér,
mindenfelé járókel ők. A provókat keresem, beatnikeket, holland hippyket. Amszterdam talán a leghipsterebb európai város. Egyelőre csak egy karikatúra jelez valamit — az autó-

szám
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buszban, újságot lapozva, bukkanok rá: INTERNATIONAL
LOVE-IN a felirata, a rajzon Johnon és Koszigin, hawaii
öltözetben, széles mosollyal, vörös szíveket rajzolnak egymás
meztelen hasára.
A múlt héten az hozta zavarba az amszterdami hippyket,
hogy a p o l g á r mis t e r rendezett lovi-int. A közönség meg
is jelent tógában, nyakfüzérekkel, esetleg régi t űzoltóuniformísban, hosszú hajjal vagy anélkül. Mászkáltak, hevertek, és
a love-in szabályai szerint mindenki kedves volt mindenkihez.
Szeretkezés ilyenkor nincs (akkor sem, ha nem a városatyák
a kezdeményezők), viszont állitólag mindenki nyugodtan szívhat marihuanát.

A beatnikek rendszeresen eljártak abba a váróterembe, ahol
az útnak induló matrózok búcsúzkodtak a feleségükt ől, menyasszonyuktól, szeretőjüktől, lányismerősüktől, és a matrózok távozása után vigasztalni igyekezték az elá гvultakat. A matró-

—o—

A városi park közelében, ahol holnap nagyméret ű love-in
lesz, egy mezítlábas egyetemista lány áll az utcasarkon. Egészen rövid mini-szoknyában, a nyakában hosszú virágfüzér.
Minden arra járónak ad egy szem mazsolát.
Csak egyet, derűs mosollyal, minden kísér őszöveg, minden propaganda vagy reklámfrázis nélkül.
Az utcán azonban megbomlik az egyensúly. Az emberek
megállnak, figyelik, kommentálják a jelenetet. A hangulat kohéziója erősбdik, az emberek részt vesznek valamiben, ami
történik vagy történni fog.

Este belülről gyertyával melegen tartott vasszerkezet áll
előttem az asztalon. Bali. Indonéz étterem. A pincérek turbánjára kötött különböz ő színű, számú, nagyságú csomókból
a hozzáért ők meg tudják állapítani, hogy az illet ő melyik törzshöz
tartozik. Hatvanhat különböz ő, nagyon finom valami áll el őttem — csak a kenyér hiányzik. Nem tudom, nem szentségtörés-e kérni, félek, hogy az egyik maláj pincér apró bambuszcsőből (akkorából, mint a halcsont fogpiszkáló, melyet szintén felszolgáltak) mérgezett nyilat fújna a fülembe. H.-tól tanácsot kérek. Azonnal hívatja a f őpincért, magyaráz. Az el őbb
döbbenten, majd elnézően mosolyog. Megkérdezi, honnan jövök. Jugoszláviából. Tehetetlenül széttárja karját. Csak hal-

csont-kenyerük van. De kárpótlásul kapok az asztalra egy
kis jugoszláv zászlót.
Este tízkor körülbelül olyan a város, mint a Terazije délután negyed háromkor. Majd minden sarkon tömörülés, sokszorosított röpiratokat osztogatnak. Ezerfélét. Egy sasorrú, beesett szemű, vállig ondolált hajú fiatalembert ől én is kapok
egyet. L O V E F O R V I E T N A M a címe. A „lovi beatsers"-ek lapja. (Nem tudom, van-e aki kiismeri magát a rengeteg különböző szekta és alszekta között. Az azonosítás Viszont vétek.) A lap beszédet hirdet vasárnap délután kett őre

a „szónok-sarkon".
Nézem a szöveget. Konstatálják, hogy Vietnamban immár
500 000 amerikai tanácsadó m űködik. Valamivel lejjebb kiszerkesztik a háború amerikai megindoklásait. A többi között:
„a világot megszabadítani a kommunizmustól". Utána zárójelben angolul a jelszó: „đii meg egy kommunistát Krisztusért;
mi Istennel az oldalunkon harcolunk." Lejjebb ugrom az oldalon. A vietnami választásakhoz kommentárként egy 1936. évi
náci parolát fűznek: Wer nicht zur Wahl erscheint, ist ein
Landesfeind! Aztán tovább szidják még vagy fél oldalon az
amerikaiak vietnami politikáját, majd a másik oldalon a röpirat meghirdeti a maga programját. A nagy októberi szocialista
forradalom 50. évfordulójának tiszteletére új forradalmat,
SZERETETFORRADALMAT (LIEVE REVOLUTIE) hirdet.
Egy holland forradalmi jelszót nem értek (a szabadságra vo-

natkozik), utána két jelszó angolul:
make love, not war
nurses, not napalm
A rđpirat végén szívek és virágok. A felirat: Ez a mi szimbólumunk. Majd az aláírás:

A SZERETET FORRADALMAT KEZDEMÉNYEZ đ
BIZOTTSAG
—0—

Az amszterdami hosszú hajúak szidnak mindent, ami burzsoá. Megvetik a polgári foglalkozásokat, s őt, nagyjából a munkát is általában. A háborút a végs őkig menően elvetik — 16zadnak tehát a katonakötelesség ellen is. Felháborodnak az
újságokon és a víkend-természetimádókon. Részletesen kidolgozott tervük v an , mellyel meg akarják reformálni az amszterdami forgalmat.
Az utcán felbukkan De Groot úr. Mijnheer de Groot aránylag felelősségteljes állást tölt be egy olajvállalatban, melynél
van valamennyi részvénye is. Hatvanéves, mozdulatai kimértek, járása méltóságteljes. Haja lenyalva. Nem érti, hagy ezek
a húszévesek miért gúnyolják, miért hívják „szenilis öreg csirkefogónak", „büdös kapitalistának". De Groot úr egészen biztos abban, senkinek sem adott okot arra, hogy gy űlölje. Lelkiismeretes életet élt. Diákkorában tagja volt néhány mérsékelt
konzervatív egyesületnek, munkahelyén szorgalmas, nem késett sohase, és amikor fontosabb beosztásba jutott, és valamennyi tőkét is szerzett, nem igyekezett visszaélni vele, úgyhogy még a titkárnőjét sem hívta meg soha vacsorára. Büszke
a holland nemzetgazdaságra, és együtt érez vele.
És a provók, egy teljesen konzekvens fonalat követve, parazitának és csirkefogónak nevezik. De Groot úr nem érti.
Nem érti, pedig ez a szokatlan id őben történő séta valamenynyire felfokozott, kissé ismeretlen tájakra is kiterjed ő nosztalgikus fogékonyságot ébreszt benne. De Groot úr annyira
nem érti, hogy nincs is megsértve, fel sincs háborodva.
—o—

Egy holland diák meséli, hogy nemrég valamelyik beatnikcsoport és az amszterdami matrózok alaposan hajba kaptak.

zok is szervezkedtek azonban, és egy délután búcsúzkodás belett verekedést rendeztek, melyen a beatnikek húzták a rövidebbet. Több kényszernyiratkozás is történt.
Erről jut eszembe, hogy néhány évvel ezel őtt az amszterdami alvilág felajánlotta segítségét a rend őrségnek a nosemek
ellen.

A lány nyugodtan osztogatja tovább nagy vászontáskájából
a mazsolát.
Nemsokára megjelenik egy rend őr. Energikusan, céltudatosan utat tör magának az esemény színhelyéhez, aztán tanácstalanul megáll. Nem tudja mire vélni az esetet, és lassan kételkedni kezd, hogy egyáltalán történik-e itt valami. A lány őt
is megkínálja mazsolával. Természetesen visszautasítja. Elmegy
beszámolni a látottakról.
A lány tovább kínálja, ártatlanul és kihívóan, a mazsolát.
Aztán ismét megjelenik a rend őr, ezúttal negyedmagával.
Egy darabig figyelik az egyre növekv ő csoportosulást, majd
határozott mozdulatokkal odaverekszik magukat a lányhoz.
Ott ismét haboznak, majd az egyik letartóztatja.
Érdekes a rendnek ez az irracionálisba is átfutó interciája. (Az is lehet, hogy valami egészen távoli rokon érzés vezette a rend őröket — a rend és a játék vonalai a meghoszszabbításban valószín űleg összeérnek.)
A lányt hamarosan kiengedik. Logikus, hogy nem követett
el semmit.
A provók boldogan tüntetnek, protestálnak. — Felültették

a rendőrséget.
—o—

Egészen véletlenül Danilo Kis jut eszembe. Valamelyik vasárnapi Politikából kijegyeztem egy mondatát. Egy újságírónak
válaszolt arra a kérdésre, hogy hogyan magyarázná meg a tájékozatlaл jugoszlávnak, mit jelent ma fiatal avantgardista
írónak lenni.
„Imaš trideset godina, a osećaš se star, ne veruješ da si
pisac, sumnjaš da si avangardan, me veruješ u taj svoj
»novi talas«, fi voliš svoje knjige, strah te od budu ćnosti
knjiga, pitaš da li се ih biti, kada i kakvih, osećaš se dužan nekome, fi znaš komi, ne možeš da sagledaš dušu
svog čitaoca, jer ti liči na fantoma, imaš utisak da si pro
mašio svoju mladost, da se — baš dok si se spremao zq
zanat spisateljski i pisai — nešto dogodilo tih dana i tih
noći, nešto veliko što te ii jednostavno mimoišlo . . ."
Azt hiszem, a provók, hippyk, nosemek ebben is mások.
Egzisztálásukkal maradéktalanul befogják a jelent, és nem érezhetik, hogy ugyanakkor, míg léteznek, v a l a m i más is
történik, „valami nagy, ami egyszer űen elkerüli őket". Ez
legteljesebben talán a provókra igaz, kik akkor, amikor
a r ö g z ő d i s, a múlt megjelenésének ez az els ő szimptómája, szükségszer ű létezésformájukká vált volna, elvetették a
létezést, hogy megtarthassák a teljes j e 1 e n t. (A provók, kik'nek központi eszméje a mozgalom- és koncepció-ellenesség, megszűntüket deklarálták, mert önmaguk is „koncepció"-vá, mozgalommá váltak.)
A provók egzisztálás-attit űdje szorosan kapcsolódik individualizmusukhoz. Ez persze központi kategóriája és értelemadó

büszkesége minden provónak és hippynek. Néha úgy tűnik,
indokoltan. Mert sokkal inkább egyéni nem o 1 v a s n i, mint
esti lapokat böngészni és sztrip-olvasónak lenni. Több individualizmus van a zenében is, amit hallgatnak, mint pl. a slágerfesztiválokéban. A slágerszöveg- és melódia-szerz ők, e modern — esetleg szocialista — Courts-Mahler-ok számára (lásd
San Remo, Opatija, Eurovízió-fesztivál, Beogradsko prole će stb.,
stb.) az egyetlen reménysugár, kibontakozási lehet őség, azt hiszem, abban rejlik, hogy alkotásaik annyira koncentráltan és
annyira túlcsordulón kispolgáriak már, hogy egy kis fokozással talán elérnék a karikatúra szintjét.
Zavaró tény azonban a lázongóknál az individualizmus csoportos, k 011 e k t í v keresése, és ebb ől a szemszögb ől nézve,
kissé pótkávé-individualizmus az egész, melyb ől valahol kimaradt egy sorsdönt ő árnyalat, egy olyasfajta fluidum, mely
nélkül a j 6 t é k, mondjuk, h o b b y v á degradálódik.
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A provókról, hippykrđl, lázongókról még csak annyit, hogy
amikor turisztikai attrakcióként megtekintettük a vöröslámpás
utcát is, a csatorna két oldalan sétáló, és az ablakokba kiállított lányokat bámuló, nagyszámú (legnagyobbrészt csak néz ő)közönségben nem láttam egyetlen hosszú hajút sem.
—o—

Másnap reggel süt a nap, a város fényl ően tiszta, kivéve
talán a kanálisokat. Viszont ez sem zavar, mert a ragyogó,
optimista délelőtti megvilágításban a dinnyehéj kellemesen zöldell a vízben, a paradicsomok olyan pirosak, mint valami Cezanne-csendéleten, a part mentén vízbe süllyesztett kiszolgált
biciklik kimeredő kormánya vagy hátsó kereke pedig egy absztrakt
momentummal toldja meg a képet. (Amszterdamban egyébkent
kb. annyi a bicikli, ahány lakos, beleszámítva a csecsem őket,
véneket, bénákat, luxuskocsi-tulajdonosokat.) A lassan haladó
sétahajón egy német turista eredeti motívumot pillant meg (két
csendesen úszó kacsát, és boldog izgalommal fényképez. Néhány
pillanat múlva ismét el őrantja a filmfelvev đ gépet —ismét
kacsák. ÍTjabb ötven méter után legalább tíz kacsa. Most már,
azt hiszem, inkább elvb ől filmez. A legközelebbi kacsacsoportnál a víz alá bukó és cs őrüket rázó szárnyasok mellé ravaszul
odafényképezi a hidat is. A hajó orrában egy selyemsálas fiatalember egymás után négy nyelven hadarja el a nevezetességeket. Nem felejt el azonban bemutatkozni a turistáknak, és
hozzáteszi, hogy tulajdonképpen egyetemista, s tanulmányait
csak úgy tudja folytatni, ha nyáron keres, és hogy keresete elsősorban a megértő utasok adományaiból áll. Peter Stuyvesant
háza mellett haladunk el. A ház olyan, mint a többi vörös
téglás, csatorna menti holland ház. Nehéz innen a történelmet előrevetíteni (Stuyvesant, a falábú tirannus alapította New
Yorkot — akkor Nieuwe Amsterdamot).
Befordulunk az (Tri csatornára (Heerengracht). Nemsokára
ismét egy házérdekesség. Három-négy emeletes, nyugodt, sokablakos, vörös házak közé észrevétlen beékelt „legkisebb ház".
A legkisebb ház is háromemeletes, de egészen valószín űtlenül

keskeny. Akár az ajtó vagy az ablak. Furcsaságát tulajdonképpen csak akkor veszi észre az em ber, ha a tetejét nézi. Az ablakban egy szakállas hollandus. Magabiztosan pipázik — az az
érzésem, hogy csak a hecc kedvéért lakik itt.

A csatorna-hajókázás végén, a kikötőben, mindenki megveheti a saját fényképét. Ezt az invesztíciót kihagyom.
—o—

Déltájban érkezünk a Stedelijk museum elé. A múzeum
előtt kis park, néhány paddal. Egy lány a Doktor Zsivágó film
főslágerét hallgatja tranzisztoron. (Elutazásom el őtt állandósult
ez a szám a Belgrádi Rádió du. fél ötös reklámm űsorában is,
Larina pesma címen.) Holland jogászismer ősöm megjegyzi, hogy
nagyon tetszett neki a film, kétszer is megnézte. Mindig télisportokra emlékezteti, mondja. .
Paszternákra gondolok, Szinyavszkijra, Danielre, Szolzsenyicinre. És eszembe jut Daniel véd őbeszéde is:
„... A közvádlóság azt mondja: ítéljétek meg munkáitokat
magatok, és ismerjétek be, hogy züllöttek, rágalmazók. De mi
ezt nem mondhatjuk. Nézeteink vannak a történtekr ől, és
ezekkel a nézetekkel összhangban írtunk. Nem hallottunk
semmilyen más alternatív nézetet: nekünk senki sem mondta,
hogy a bűnöket elkövették-e, vagy sem; senki sem mondta,
hogy nem igaz, hogy az emberek felel ősek egymásért és a
társadalomért, melyben élnek. M i n d ezek m é l y c s e n dben maradtak, semmit, de semmit nem
mondtak róluk. Minden magyarázatunk és

minden írásunk úgyszintén a leveg ő ben
lógott, nem vették figyelembe

ő ket..."

—o—

A múzeum bejárata el őtt egy kislány megkérdezi: „Ez
templom?" Intelligens szemei vannak, igyekszem koncentrálni,
és nem banalitással felelni, hogy „igen, templom, a modern festészet temploma". Nem templom, múzeum — mondom. A kislány, úgy látszik, nem tart lépést a m űvészet létezési módozatainak Malraux által megfogalmazott evolúciójával, mert elfintorodik és továbbmegy. Neki templom kell. A fintor emlékeztet a szürrealista Rene Magritte (most van kiállítása Rotterdamban) egyik képére: Az éjszaka múzeuma cím űre. Magritte
bitzosan olvasta Malraux Imaginárius múzeumát. És elkapta a
malraux-i gondolatnak egy rejtett dinamikus vetületét — a
„múzeumizálás" attit űdjét. Ezt a mozgást sikerül é l v e tartania a képen — Az éjszaka múzeuma ugyanúgy lehet az é j-.
szaka mint múzeum, mint ahogy lehet múzeumba
z á r t é j s z a k a. Próbálkozás az imaginárius pillanattal. Csupán valami enyhe groteszk íz köti a képet a reális id őhöz.
Magritte-nek egyébként nincsen képe a Stedelijk museumban. A múzeum igazgatója (a napokban vonult nyugdíjba),
kinek nagyrészt személyes érdeme a fantasztikus gy űjtemény
összehozása, nem szereti a szürrealistákat.
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UTRECHT
Amszterdamból Utrechtbe C. kis piros sportkocsiján megyek.
A körülbelül egyórás út sem elegend ő, hogy végigkérdezzem,
miit jelent a rengeteg óra, gomb, kar, amit beszerelt a kocsijába. Egy gombot véletlenül megnyomok, mire a h á t s ó ablakon ablaktörlő lép működésbe. Utrechtben C. nagy izgalommal áll meg egy fekete sportkocsi el őtt. Ez is zsúfolva van
mindenféle utólag beszerelt rafinált szerkezetekkel. C. csalódott.
Semmi újat sem fedezett fel. Úgy látszik, mindketten ( ő és a
másik kocsi tulajdonosa) ott járnak a m űfaj végső határainál.
A holland városok nagyon hasonlítanak egymásra. Utrechtben is a vörös téglás házak, a nagy, kirakatszer ű ablakok mögötti otthonok, csatornák adják meg a város hangulatát, csak

mintha minden egy árnyalattal nyugodtabb, zárkózottabb lenne.
Az utcákon valamivel kevesebb az ember, és az az érzésem,
hogy itt valamivel s űrűbben gondolnak vissza Oгб niai Vilmosra,
valamivel több nosztalgiával nézik a Frans Hals-képeket, a
protestáns templomokban valamivel inkább jelen vannak a spanyolok ellen edző dött protestantizmus gesztusai.

C. lakása a Nachtegaalstraaton. A fél méter magas márványasztal felett hosszú zsinóron leengedett lámpa, majdnem

az asztallapot súrolja. A szekrény tetején egy lócsontváz részletei. Felesége francia bort hoz. Az az érzésem, valami el őadás
indul, várom, hogy felgördüljön a függöny.

Escher grafikáival kezdi.
Aztán hirtelen átvált a nacionálszocializmusra. C. nagy Hitler-szakért ő. Magnetofonszalagról Hitler-beszédet hallgatunk. C.
szerint komikusak. Én is csak groteszk rikácsolást hallak. (Pedig Fromm és sokan mások szerint Hitlerben rengeteg szuggesztivitás volt — igaz persze, hogy ehhez óriási mértékben
hozzájárult a környezet, az id őpont, a felcsigázott indulatok.)
Aztán fotokópiák kerülnek el ő, a III. Reich „kultúrpolitikájának" dokumentumai. Írók, zenészek, fest ők „feketelistái". A
dokumentumokat aláíró náci vezérek nevei közt С. kaján izgalommal mutat azokra, kik ma sem jelentéktelen állást töltenek be a nyugatnémet államapparátusban.
Ki akarok jegyezni egypár elrettent ő szólamot C -nek ehhez
nincs türelme. Egy másik könyvet ránt el đ. Kuncogva mutatja.
Hivatalosan elismert és támogatott náci fest ők reprodukciói, a
harmincas évek derekáról. Csupa dús búzatábla, dagadó izmú
munkások, rettenthetetlen, szinte eszel ős tekintetű katonák. Nacionálszocialista realizmus!
Házigazdám ismét elt űnik a kapcsolók, .magnetofontekercsek
között, ezúttal valamivel huzamosabb magyarázkodással motoz
köztük — most a saját m űvei következnek. Nem mondja meg
előre, hogy mi van a tekercsen, ki kell találnom. Már hallom
is a hangját, nem tudom egészen pontosan megállapítani, hogy
milyen nyelven szónokol. Kétségtelenül valami latin nyelv, magamban úgy döntök, hogy portugál (err ől tudok a legkevesebbet). Meglep azonban, hogy valamennyire követni tudom a szöveget — valami politikus patetikus üdvözl ő beszédének a karikatúrája —, spanyol lenne vagy olasz?, akkor talán ráismertem volna... Megmondom, hogy a szellemességét csak féligmeddig tudom követni, és megkérdezem, hogy milyen nyelven
beszél. C. boldog — itt volt a poén. Semmilyen nyelven. Egy
kitalált nyelven, melyet latin nyelvek mintájára improvizált.
C. nyelvtehetségét és tudását el őző találkozásainkkor is bámultam (mint ahogy bamulom a hollandok nyelvtudását általában
is; Hollandiában egyetlen trafikossal vagy autóbuszsof őrrel sem
találkoztam, aki ne tudott volna angolul vagy franciául).
A produkció folytatódik. Most egy holland diplomata emelkedik szólásra (C. egyik barátja), és C. fordítja a beszédet a
kitalált nyelvre. Majd egy új nyelv következik, melyb ől egy
szót sem értek. Нбzigazdám felesége segít zavaromban, meg-.

„ nyugtat, hogy ezt a nyelvet nem is kell érteni, ebben csak az
á poén, hogy olyan koherensen hangzik, mintha v aló d i
nyelv lenne. A következő pohárköszöntőt C. a nem l é t e z ő
érthetetlen nyelvr ől fordítja a nem létez ő érthet ő re.
Itt talán, jóbb, ha abba is hagyom... Karinthyra és Gulliverre
gondolok, "azt hiszem, mindketten szívesen barátkoztak volna.
C.-vel:
A bábeli epizód után teljesen gúzsba vagyunk kötve mindnyájan, fogalmam sincs, hogy mir ől lehetne például most be-,
szélgetni. C. megtalálja a megoldást, zene következik. M űsoron: egy barátja, TON BRUYNEL szerzeménye: RELIEF 1964
ORGONÁRA ÉS 4 MAGNETOFONRA.
Partitúrát nyom a kezembe, hogy kövessem. Hangjegy persze
kevés van, inkább vonalak, csíkok. C. meg valamivel lejjebb
húzza a lámрбt.° Csak az asztal márványlapja világos, a plafon teljésen sotét. Hosszú orgonazúgással kezd ődik a zene, melyet aztán feler ősít két magnetofon sistergése. C. felesége figyelmeztet. Elfelejtettem lapozni (nem is tudom ugyan nagygn
követni a, partitúrát). Megszólalt a másik két .magnetofon is,
most már teljesen tömör a hang, mint hatalmas k ődarab áll
a szobában. Aztán csak egy .magnetofon sziszegése.
.Meglep, hogy mennyire egyszerű ez a-zene. Úgy éizem,
végzetes hiba az elektronikus vagy . a . konkrét , zenét is egy
komplikált kor komplikált, ,túlcsigázott , produktumának tekünteni. Mindez inkább valahogy prototípuša-a zenének.
Bruynel zenéje egésžen egyszer ű le-fel mozgásokból áll'
Nem ennyire egyszer ű azonban játszani. Templomban fel-

vételezték, az orgona fenn a karzaton, a négy magnetofon,
akusztikai meggondolásból, a templom négy sarkában, és a
fő interpretátor tulajdonképpen nem az orgonista, hanem egy
rövidtávfutó, ki telefonutasításokat követve az egyik magnetofontól a másikig rohant.
Jóval éjfél után járunk már. C. még egy különösen jó
sztereofon Bartók-felvételt akar bemutatni. Igazgatja a mikrofonszekrénykéket, fülhallgatókat hoz. Érdekes, sohase hittem
volna, az egész tényleg d ö n t ő e n más, mint egyszerű lemezjátszón. Ezt a Bartók-koncertet sokat hallgattuk otthon is,
de sohase volt számomra ennyire tiszta, ennyire magától értetődő. C. tölt, egy kevés lecsöppent bor élesen csillog az asztalon. Magasan á lámpa felett a sötét plafonon a celesta hangjai mintha előre kivésett résekbe csapódnának, hajszálpontosan
beleilleszkedve.
Alvás előtt C. megjegyzi, hogy sok mindenről kellett volna
még beszélnünk. Mégis másnap Utrecht és Hága közt majdnem
egész úton hallgattunk.
HÁGA —SZELLEMI MAGYARORSZAG
Rokonaimnál, újságok közt turkálva, találom ezt a címet
egy emigráns lapban. B. különösebb lelkesedés nélkül adja
kezembe a lapot. Szomorú, hogy csak ez van. De ki más venné
a lapot. Ezt mondja körülbelül. A KERESZT NÉPE a címe.
(Tizedik évfolyam, 1967 augusztus, 8. szám). A lap formátuma
és a nyomástechnika a Vándorbotra emlékeztet. A Szellemi
Magyarország írást olvasom: „... a szellemi Magyarország, a
magyar lélek által teremtett él ő valóság a művészet különböz ő
ágainak tükrében, mely valamennyi magyarnak, magyar származású, a nemzeti kultúrát magáénak valló egyérmek, elidegeníthetetlen öröksége.”
Az írás vége felé kijegyzek még egy lendületes mondatot:
„Nem vagyunk varázslók, hogy muskátlis ablakokat teremtsünk a modern betonpaloták ablakai helyére, sem hivatásos
múltsiratók, férfiasan kell hogy viseljük osztályrészünket, de
a szellemi Magyarország polgárai vagyunk, s nincs távolság
e birodalomban Zebegény—Párizs—Toronto között."
A „muskátlis ablakok" hangulattól való mentességr ől nem
vagyok egészen meggyőződve. A cikkíró Pilisi Pál verseskötetéről ezt olvasom egy másik emigráns lapban:
„A jóindulatú olvasó már csak ezért is sajnálattal vallhatja
be, hogy nagy kedve lenne becsukni a könyvet, mikor ilyen
kifejezésekbe botlik: bús pesti ősz, lázas ifjú nyár, zord telek,
dalolva búcsúzik egy vén diák, hallgatom a bús melódiát

stb...."
Több „élces megjegyzést" azonban nem vagyok képes leírni. Inkább valami szorongást érzek, keser űséget. Forgatom a
lapot. Szent Istvánról szóló írások: „A bölcs és er ős király",
„Szent István király intelmeib ől — Szent Imre herceghez és
minden igaz magyarhoz", még egy Szent Istvánnal kapcsolatos
írás ... Majd „Új Mikes Kelemen levele" ....
Az utolsó előtti oldalon hirdetések: MAGYAROK FIGYELEM. Minden rendelést házhoz szállit ... stb.; MAGYAR VIZVEZETÉK-SZERELÓ. Megbízható munka. Antennaszerelés. szolid arak! .. .
Most, amikor írni akarok az egészr ől, valahogy nehéz hozzálátni. Legegyszer űbb lett volna talán meg sem említeni az
emigráns lapokat. Ez viszont nem lenne egészen őszinte .. .
— Itt Hollandiában, az Északi-tenger mellett, mégiscsak anynyira különleges tünemény ez az i d e tart o z ó magyar gondolkodás, hogy az ember nem mehet el egészen közömbösen

mellette.

Egyszerű lenne persze logikusan, konzekvensen, haladó szemszögből bírálni az írásokat —, de valahogy deplasszált is lenne,
amolyan stгéberkedésféle. "Szidjam azt, hogy egy katolikus
emigráns lap Szent Istvánról ír?. Vagy fogadjam..el? Fogadjam
el, hogy ma, 1967-ben konkrét útmutatásul még
mindig a Szent István-i koncepciók szolgáljanak?
Próbálom magamban megnevezni valahogy a szorongást.
Provincializmus?
A hangulat csakugyan emlékeztet valamelyest a novemberi
kisvárosi kávéházak légkörére, csakhogy itt a lesz űkülés még
sokkal vitálisabb jelent őségű, .a ,korlátok sokkal nyomasztóbbak, és azt hiszem, a provincializmus sohasem képes ennyire
realitássá válni.
Mesélni kezdek B. nek az 56-os écskai, Bela Crkva-i menekülttáborról, a 16-18 évesekr ől, kik szombat és vasárnap
esténként bejártak a városba táncra, kissé színpadi szenvtelenséggel meséltek, bámultuk, hogy nálunknál szebben beszélnek magyarul, lelkesedve vették át a Come Mister Talimant,
és esténként a táborkerítés körül ; nagy csoportokba ver ődve,
versenyszerűen próbálták fölsorolni, hogyan következnek a pesti
utcákon a házak — valamelyik könyvesbolt után mindjárt a
Közért következik-e, vagy egy 1-akóhaz el őbb.
AMSZTERDAM — NEW YORK
A repülőtéren megdöbbent egy színes hirdetésfelirat: YANKEE GO HOME.
Ezt a parolát valahogy mindig zajos tüntet őkkel képzelem
el, magasba emelt öklök között nagy, szabálytalan bet űkkel,

deszkadarabra vagy egyszer ű papírra mázolva — nem pedig
szőnyeges váróteremben, kényelmes .nagy fotelek fölött, finom
technikai kidolgozásban, halk szórakoztató zene mellett.
A következő sor azonban mindent megmagyaráz: AND FLY
PAN-AMERICAN.
Veszek egypár újságot. A párizsi L'Equipe-ben megtalálom
az otthoni futballeredményeket. Becskereken a 75. percben
megszakadt a mérkő zés. Fejbe vágták a partjelz őt.
A repülőtéren a stewardessek megmutatják, hogyan kell
a' légzőmaszkot használni: (A stewardessek már elkerülhetetlenül Weöres Sándori és Tolnai Ottót juttatják eszembe.)
Mire elolvasom az életmentési útmutatásokat, már London
felett vagyunk.
J. mesélte, még elutazásom el őtt, hogy Londonban az egyetemi tanárak el őre köszönnek az utcán a diakoknak. Illetlenség lenne, ha a diák köszönne el őre, hátha a tanár az utcán
is teljesen egyedül akar maradni gondolataival. Vasárnap délután a parkokban majdnem mindenki sárkányt ereget. Egy
ember — egy sárkány. Kivéve talán a házaspárokat, akiknek
közös sárkányuk van.
A stewardessek frissít őkkel rohangálnak, mindenféle kérdésekre válaszolnak. Egyre inkább az a meggy őződésem, hogy
egészen komoly és fárasztó munka, amit csinálnak.
Ebéd után lassan feloldódik minden félelem, belefáradok a
felhők vizsgálásába, ütitársaimat kezdem nézni. Két üléssorral
elő ttem egy amerikai néni fehér kabátban, kék-fehér kuglóf-

szerű kalappal a fején, két darab jeget csúsztat a szájába, aztan
kisvártatva óvatosan visszaereszti őket a pohárba. Majd ismét
a szájához emeli a poharat — a két jégdarab odasiklik. Nemsokára ismét vissza. Most már nem érdekli annyira a környezet esetleges reagálása, belefelejtkezik a játékba, a jégdarabokat bátran lövi a pohárba, nem tör ődve a koppanással.
Labrador felett haladunk.
Megkezdődik a televízióműsor. Egy kémfilmet mutatnak
Romy Schneiderrel és Yul Brynnerrel. A készülékek az ülés felett, a csomagtartóban vannak. Csak a képet látom. A hangot
külön fülhallgatóval lehet csak fogni — 2,5 $. A fülhallgatókkal rádióadást is lehet követni. Mindenki nyomtatott гбdiómű sort kap. Ha lenne fülhallgatóm, választhatnék: zene, szórakoztató zene, zene ábrándozásra, klasszikus zene, vagy pedig
francia és német nyelvleckék között. (Az utóbbiak Berlitz-módszer szerint.)
„Relax!" — mondja mellettem egy amerikai asszony a , kislányanak. „Én is azt csinálom." — Most is, mint mindig, kissé
zavarba hoz a „relax" szó. Van benne valami hamisság, olyasféle, mint amilyet néha a k u l t u r no ponašanje kifejezésben

érzek.
A kapitany bemondja a New York-i id őt. Hat órával hátraigazítom az órámat. Késünk, ezért sokáig kell majd keringeni
a repülőtér felett — nincs hely a leszállásra. (A J.F.Kennedy
repülőtérre minden tizenvalahány másodpercben érkezik egy
gép.)
Leszállás után (akármennyire sablonos is Amerikát a reklámoknál kezdeni) egy nagy falragasz az, amit legel őször figyelmesen végigolvasok:
NINCS SZEX,
AMIG NEM KAP GYÚR Ű T?
Sajnos, a lány álláspontján nem változtathatunk,
DE GYÚR Ű T AJANLANI TUDUNK!!
FORDULJON A KIMBERLY DIAMOND & CO. NAGYKERESKEDÉSHEZ
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Befejeztem a futamot, lecsuktam a zongora födelét, és hallgatóim felé fordultam. „Nemsokára állásba léphetsz ismét" —
mondta szinte ujjongva a feleségem húga, aki egy inget varrt
számomra, a feleségem nem szólt semmit, felállt, lik őröspoharakat szedett el ő a falisžekrényb ől, és az asztalra rakta őket. Tudtam, hogy van még egy kis maradék pálinka valahol a házban,
kutattam is utána, sikertelenül, s most kiderült, hogy a zongora
alatt állt egész idő alatt egy régi ládában, mely kottákkal volt
tele. „Hát igen" — mondtam a feleségemnek —, „nem is tudom,
hogyan született meg fejemben annak a regénynek a gondolata."
A regény szót kissé halkabban mondtam, mert a feleségem anyja
a szomszédos szobában ült, és könnyen meghallhatta volna. A
feleségem az ajkára tette ujját, jelezve, hogy csöndesebben beszéljek. ,;Jó, jp" — mondtam neki halkabban —, „tudom, hogy
mit ígértem." Két hónappal elöbb ugyanis, mikor a házban végre
mindenki megértette, hogy a regényemb ől, melyet másfél éven át
írtam, még ,egyetlen sor sem sok, de annyi se kész, szent ígéretet
tettem, hogy ebben a házban, mely anyósomé volt, egyszer sem
ejtem ki töibbet azt a szót, hogy :regény, meg azt a másikat, hogy
irodalom. >s tényleg nem is mondtam én kés őbb, hogy regény
egyszer sem, meg azt se, hogy regényíró vagy regényínas, de
a házban mégis közkeletwbbek lettek ezek a szavak, mint bármikor. „Hol az a regényíró már megint?" — kérdezte napjában
többször is a feleségemt ő l az anyósom, és a feleségem könnyeit
törölgetve lépett be a szobánkba, ahol az ágyon hevertem papírral a hasamon és töltő tollal ujjaim között. Mi több, az anyósom
akkor sem kímélt, amikor vendégek voltak a házban, a barátn ői,
akiknek másfél éven át kórusban beszéltünk készül ő regényemről,
és akik most sehogyan sem érthették, mit is jelent az, ha anyósom
éjfél körül, látva, hogy mennyire ásítozom, hogy szemeim mármár leragadnak, váratlanul azt mondja felém fordulva, szemüvegét feltolva az orrán: „No, jól van, jól, látom; hogy írhatnékod
van, menjél csak, menjél!" De ez m.ég mind kevés amellett, amit
négy nappal ezelő tt vitt végbe ez az asszony, akivel a házába
kerülésünk után fél éjszakákat általbeszélgettünk a Michelangeloszonettek nyelvezetér ől anélkül, hogy egyikünk is olvasott volna
ettől a nagy :festőtő l valamit. Annak ellenére, hagy a házban
már senki sem számitott rám mint <komoly regényíróra, és ezért
nem kényszerültem titkolózásra, mégsem tudtam lemondani arról
az élvezetemről, hagy a vécébe zárkózva képes divatlapokat iivassak, detektívtörténeteket, ifjúsági regényeket és gyermekmeséket. Aznap az Ezeregyéjszaka meséit vittem magammal, és olvasásába merültem, egyszer csók zörögnek az ajtón. Majdnem halálra váltam. Anyósom házában, mint minden régi hátiban, íratlan törvények uralkodtak, ezek közé tartozott az is, hogy a vécén
senkit sem szabad hálba гgatni, de ezzel nemigen lehetett visszaélni, mert a falon, pontosan az ember orrával egy vonalban, egy
szövetdarabkára hímzett figyelmeztetés állt:
(71jé1 hosszan
>rezd jól magad
De ne feledd hogy a házban
Nem vagy egymagad.
„Ki az?" — •szóltam ki az ajtón zavaromban, nem tudva hirtelen, mitévő legyek a könyvvel. Valaki elkáromkodta magát,
és a hangjáról felismertem az anyósomat. „Ki lenne" — 1iiá1totta oly hangosan, hogy a feleségem is meghallhassa, aki a
szobánkban olvasott —, ,;ki lenne más, ha nem a kiadó, aki azt
üzeni, hogy tegyél pontot a fejezet végére."

„0 — mondtam a pálinkát lehajtva, s megfogtam a feleségem
kezét —, sohasem tudom ezt a szégyent lemosni magamról, még
ha sikerül is állást találnom mint zongoristának, ebben a házban
engem már mindenki csak regényírónak fog nevezni a síromig,
és nem lesz nyugtom, és nem lesz nyugodalmam, tíz évet odaadnék az életemb ől, hogyha azt az asszonyt feledni tudnám
örökre." „Melyik asszonyt?" — kapta fel fejét a feleségem. Mióta
egybekeltünk, ez volt az els ő alkalom, hogy jelenlétében más
asszonyról szóltam. Zattam, eljött a kedvez ő pillanat, hogy mesélésbe fogjak. Az emberek figyelmét ki kell provakálni, ennyit
már tudtam. ;,Hogy melyik asszonyt? Hát azt, aki miatt a regény
ötlete megszületett a fejemben." Kiittam a pálinkát a pohár
fenekéről, és egy vállmozdulattal jeleztem a feleségem ,húgának,
hogy öntse ismét tele. A két n ő türelmetlenségét látva, teleszívtam a tüdőm levegővel, és a legnagyobb hazugságokra is
készen voltam. )ltem az alkalommal, és hamarjában leöntöttem
még két pálinkát. A két n ő ezúttal nem tiltakozótt. Az üveg
fenekén maradt még egy a јjnyira való, ezért halogattam a kezdést, kinyúltam az üvegért, de a feleségem észbe kapott, elkapta előlem. „Mondjad csak, Rudi, el őbb, nem szeretem, ha
beszéd közben akadozik a nyelved." Ezen aztán лnegsértődtem.
„Renáta, kérlek, hogy ne ..." — elakadtam, a düh majd szétvetett —, „te nagyon is jól tudod, hogy mire voltam én képes
annak idején, hogy csak azt az esetet említsem, amikor, hát az
nagy hecc volt, mondom én Reménynek úgy reggel felé ...''
Majdnem sírhatnékom támadt olyankor, amikor a régi napok
eszembe jutottak, napokon át heverésztem a szobámban zenészek nevét ismételgetve, akikkel egyszer együtt jártam az országot, bárokat és kávéházakat, egyszer, nem is olyan régen, a baгátokét, akikről semmit vagy jóformán semmit sem tudtam már,
elég volt egy nevet félhangosan kiejtenem, és máris hatalmas
tömbökben szakadt le múltamból az a néhány hónap, melyet
vele töltöttem, egyszerre mindenre emlékeztem, de anyósom házában a legszigorítbban meg volt tiltva számomra, hogy azokról
az évekről meséljek, amikor „szégyenben és ,gyalázatban" éltem,
abban a házban nekem egy másik múltam volt, mely könyvek
között, .n:épkönyvtára Кban és az egyetemen zajlott le, s melyet
időről időre úijabb részletekkel gazdagítottam hires írók életrajzát olvasva a le хikonból. , Ha a cigányaidról akarsz mesélni,
akkor inkább hagyd abba az egészet, miel őtt elkezdenéd" —
mondta erélyesen a feleségem; szavai hallatára összeszo гult a szívem, felnyitottam a zongora fedelét, és öklömmel nagyot vágtam
a billentyűkre. A zajra kilépett anyósom a szobájából. „Mi tö гténik itt?" — :kérdezte. Közel jött hozzám, végigmért, és aztán
hozzátette: „Majd ha a maga hazaban lesz, akkor ütheti a saját
zongoráját" — mondta élesen, és visszaindult a szobájába. Melegem lett, úgy éreztem, hagy valami borzasztót kell tennem,
különben elfakadok. Felnyitottam a zongora fedelét, és öklömmel még egyszer rávágtam a billenty űkre. Mire anyósom lassan
felénk fordult, addigra már mind a négyen megértettük, hogy
valaminek vége szakadt, és hogy valami иj kezdődik ezután.
„Helyеs, jöjjön csak közelebb" — mondtam az anyósomnak —,
„éppen mesélni készültem, foglaljon csak helyet." Felálltam, hogy
átadjam neki a helyem, .de meginogtam, és gyorsan visszaültem.
„Sohasem szerettem azt az asszonyt" — mondtam a feleségem
felé fordulva. „Melyik asszonyt?" — kapta fel a fejét az anyósom
is. Egyszeriben ő is benne volt a kelepcében. Kin иztem az ablakon, uraltam a helyzetet. „Húsz évvel volt id ősebb nálam" —
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mondtam , és vártam a hatást. A feleségemre néztem diadalittasan, rna$ a húgára , legvégül az anyósomra . Mindhárman hallgattak, a kertet nézve az ablakon át , mintha legalábbis azt mondtam volna , hogy hullani kezdtek a levelek , vagy azt, hogy a
varjak hоіхіtј k a diót . No várjatok csak — mondtam magam»
b an —, ez még csak a kezdet. ,, ;Olyan hű voltain hozzá egész
nyáron , mint amilyen a feleségemhez vagyok." „Hm ... " —
mondta a feleségen a nyugtalanság legkisebb jele nélkül. „ ;Esténként : ott ült az asztalunknál , a zenészek asztalánál, dupla
pálinkával araaga előtt, ugyanannál az •asztalnál , melynél a 1ányát eljegyeztem" — fordultam az anyósom felé. „Mi lenne, ha
engem kiihagynál a meséboб 1?" — kérdezte ásítva a feleségem.
Az anyósom c]garettára gyújtott , de nem kínált meg se engem,
se •a feleségem húgát. „ Nem hagyhatlak ki, mert a feleségem
vagy , mint ahogy az anyósomat se, mert ő •viszont az anyósom,
és a húgadat sem, mert a húgod ... Szóval, a ;5zünetekben mindig odaültem meilgje, és megkérdeztem , hogy drágám , megiszol
még agy pálinkát ? Igen , .drágám , mondta ő rendszerint, megsimogatva a fejem . Ott ültem mellette , és a +körmeimmel játszadoztam, meg a gyufásdobozzal . Negyvenhét éves volt azon a nyáron. Annyira természetesnek tartottam a viszonyunkat, hogy
nem igyekeztem titkolni senki előtt, hagytam, hogy ő fizessen
mindenütt, a bárban, .az üzletben, még az újságosnál is, nem
törбdve a megjegyzésekkel . Sohasem vettem el t őle előre a pénzt
még a szolbájában, ahogy azt a pincérek tették, miel őtt a városba
indultak idus barátnđjükkel a szigetr ől . Azt sem titko]•tam,
hogy fe]dárok a szobáj , ába (nem hittem a fiile]mnek , az anyasom
cigarettáját elnyomva, halkan azt mondta, „disznó", az arca
azonban továbbra Is közömbös maradt ) ... nem másztam az erkélyeket , mint barátaim , a zenészek , karon fogva vezettem a szobájába a f&bejáraton keresztül , a kulcsát magam kértem el a
portástól . Sejtettem , hogy az az idős német asszony visszáél
a helyzetével olyankor, amikor ittasan megyek fel szobájába,
másnaponként azonban : semmire sem emlékeztem , a reggel radírgumija mindent kitörölt a homlokom mögül ." „ Persze, persze,
mindent rés örökre" — mondta az anyósom újabib cigarettára
gyújtva. Nem válaszoltam neki , a feleségemre néztem , aki már
néhány perce azzal .volt elfoglalva , hogy félbeszakítson, de engem már semmivel sem lehetett volna elnémítani. „A sirályok
jajgatására emlékszem az ablakuk alatt és szeles napokon a :tenger hullámainak vad morajára , melyek visszadobták a partra
mindazt a szennyet , amit az emberek beledobáltak , ugyanúgy,
mint az író, amikor az ihlet vihara végigsöpör szellemén." Legszívesebben meg]smételtem volna a mondatomat , annyira tetszett.
Lassú mozdulattal végigsimítottana homlokomon, és kigomboltam
mellemen az inget. Szünetet tartottam , hogy idбt adjak ihallgatóimnak arra , hogy megjegyezzék' a mondatot . Az anyosomra
néztem , azt .kérdezve magamiban , megértette - e, hagy mire vonatkozik a tengerbe dobált szenny , és hogy kikre az „emberek",
és hogy +ki is az az író. „Barátn őm gywrött arcára emlékszem
reggelenként , amikor kilépett a fürd őszobából , az arcára, mely
anyám aг cánál is megviseltebb volt, meg üde kislányos combjaira , melyeken kövér vízcseppek rezegtek , meg arra a mondására , hogy a szerelemben minden lehetséges , mint a háborúb an , meg arra, hogy sohasem használtunk fogamzásgátló szereket." Amikor befejeztem a mondatot , hirtelen megéréztem, hogy
túl sókat mondtam egyszerre , egy mondatban . Megbántam, hogy
a гészleteket nem tartogattam kés őbbre. A feleségem sírva fakadt. Anyásom hallgatott, hallgatása fenyeget ő volt. Bármennyire
Igyekeztem titkolni magam el őtt , egyre nyilvánvalábbá lett, hogy
hallgatása befolyásolja a meséléssel kapcsolatos terveimet. Míg
egy újabb pálinkát töltöttem magamnak, gondolatban már megkezdtem átrendezni a mese anyagát , tisztában voltam , hogy nyesnem kell, hogy meg kell fékeznem a nyelvem , hogy az elkövetkező részletekkel valahogyan ellensúlyoznom kell az elább]eket, a már elmondottakat . De miért — kérdeztem aztán magamtól —, mire ibefejezem, addigra úgyis minden mindegy lesz?! S
folytattam . „ A forró hasú sziklákra emlékszem , melyeken hevertünk, miközben a távolban vitorlás man őverezett , s míg barátnőm aludt (szája nyitva volt, és a fogaiban meg-megcsillant a
tömés ), a fiatal lányokat néztem körülöttem , az arcúkat , melyen
fényes és feszes volt a b őr, napbarnított combjukat , és arra gondoltain , milyen kár, hogy mire nyújtani tudnának valamit a férfinak, addigra тegбгΡegszenek , közben jól tudtam , hogy ez nem
így van ; barátnđm aszott testét simogatva egyre gyakrabban
gondoltam rájuk, akik elérhetetlennek t űntek számomra, egyre
gyakrabban gondoltam arra, hogy hogyan szabadulhatnék meg
barátnőmtđl, aki mintha csak megérezte volna, miben sántikálok,
állandóan a nyomomban volt . Délelőttönként ott ült a dohányzóban,
szobám ajtaját szemlélve , lefizette a pin ćéreket, hagy kémkedjenek
utánam , csónakot fogadott , és utánam jött a városba is, amikor fél
árára .beugrottam újságot venni. Egy alkalommal az ablakon
keresztül hagytam el a .szobám , attól kezdve minden fél órában
felküldött egy pincért , hogy leellenőriztesse , a szobámban vagyok-e még. Reménytelennek láttam a helyzetem , feljártam még
ugyan a szabójába éjjelente , di. már csak a legnagyobb er őfeszítések árán, szinte az ájulat határán tudtam megközelíteni testét, mely a lámpafényben nem tűnt oly megviseltnek , mint a napon. Délelő ttönként a fáradtságtól nem tudtam aludni, szörny ű
álmok gyötörtek , s az egyik újra és újra visszatért . Sohasem
tudom elfelejteni azt az álmot. Rendszerint azzal kezd бdött,
hogy elindultam egy .széles utcán , mely mind keskenyebb lett, . az
ég meg mind alacsonyabb , úgyhogy a végén már hason fekve
kellett másznom a :házak közén egy alagútban , mint a vakondok,
és az utca végén egy meztelen n ő hevert , akin , hogy továbbjut-
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hassak , át kellett másznom , de amikor hozzáértem , nyálkás
anyaggá változott, és egyszeriben tele lett vele a szám, az orrom
és a fülem , nem láttam , nem hallottam , és fuldokoltam. Felébredve egy Ilyen álom után, elhatároztam, nem fogok válogatni
az észközökben, hogy ba гбtnбmtől megszabaduljak Bevallom,
meggyilkolása is eszembe jutott. Mennyib ől állna lenyomni a víz
alá, morfondíroztam , de szerencsére egy reggel .váratlan ötletem támadt. Borzasztó fejfájásra ébredtem ,_ és remegő kézzel
húztam ki az éjjelszekrény fiókját , azt remélve , hogy találok
benne aszpirint, ide a .fiókban csak egy könyvre bukkantam,
melyet уalószínűleg egy korábbi vendég felejtett ott. A könyv
fedele sárga volt, és e sárga alapon zöld bet űs cím állt, melyet
elfelejtettem . Felütöttem a fed őlapot , a következő lapon a cím
megismétlбdött, alatta meg jóval kisebb bet űkkel azt írta: regény. A könyv roppant súlyos volt , vastag, a mellemre engedtem,
és .éreztem , hogy bizonyára megfulladnék alatta, ha elnyomna
az álom , mert még Igy ébren is gátolt abban, hogy teleszívjam
a tüdőm levegővel . Annak , aki ezt a könyvet írta — mondtam
magamban —, nyomós oka lehetett rá, hogy megírja, és találgatni kezdtem , mi is lehetett az a nyomós ók. Talán nyomorék
volt az illető? •kérdeztem, és tényleg úgy éreztem, hogy még
sokkal vastagabb könyv megírására .is képes lennék, ha mondjuk,
hiányozna az egyik szemem vagy lábam, ,de aztán eszembe jutott, hogy egyszer láttam •egy írót, aki teljesen olyan volt, mint
a többi ember a teremben , akiknek magyarázótt , még csak szakálla sem volt . Mi az ördög viszi rá az ilyent, gondoltam magamban, az talán, hogy mérhetetlenül boldog, de akkor a boldogság nem j elent többet számára egy hiányzó lábnál , vagy boldogtalan, akkor meg nyugodtan boldognak mondhatja magát, ha
a célt ní zük , vagyis a könyvet. Eszembe jutott, mily sokáig
kínlódtam néha - néha egy - egy levéllel. Atkoztam mindent és mindenkit, míg írtam, és a .végén mégsem úgy sikerült, ahogy akartam. Mármost hány ilyen levél terjedelme foglaltatik ebben a regényben? — kérdeztem az ágamon heverészve , és levél marad-e
a levél, ha ily abnormális an fölfújják , mint ebben a könyvben,
mert ahhoz nem fér kétség, hogy minden könyv levél, az embert a terjedelem téveszti meg. Lapozgattam a könyvben fejezetről fejezetre , és csodálkozásom n őttön-nőtt . Betű betűt , szó szót
követett a végtelenségig. Ahhoz, hogy az ember ilyesmit véghezvihessen, le kell mondania legalább a fél életér ől, gondoltam, be kell zárkóznia valahová , ahol senki sem találhat гΡá,
és ki az, , aki ezt megtenné , ok nélkül, az ilyen ember iszonyodhat
az emberektől, vagy egy embertől , vagy pedig túl nagyon szeretheti őket. Gyűlöletével kell körülsáncolnia magát, vagy szerelme börtönébe kell húzódnia, :különben a dolog örökre leáll.
Azt kell elérnie , hogy megvessék , vagy mindenkivel megértetnie,
hogy az istenek szabták гΡá a feladatot, ha azt akarja, hogy senki
se háborgassa munkájában. A tervem tehát készen volt. Másnap, amikor a pincér nesztelenül bejött a szobámba ; hirtelen
felültem az ágyban, alaposan ráijesztve. „Ki küldött, hogy kémkedj utánam ? ... " — ordítottam rá. Ne, ne, nekem ne hazudj,
mindent tudok! Most szépen lemész az ebédl őbe, és a kávetkező-
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kit mondod annak, aki ide küldött: Ébren van (ezt kétszer
megismételed), és .ha ezután azt kérdezi, hogy unit csinálok,
azt fogod mondani, hogy a regényemen dolgozom." Még elo"z ő
este szereztem egy jegyzetfüzetet, mely méreteivel ijeszt ően hatott rám, most elővettem, és úgy tettem, mintha írnék, persze
nem írtam se akkor, se azután egy sort sem, de acélom elértem,
a szobámban senki sem háborgatott tovább. Barátn őm felküldözgette az ebédeket, és az egyetlen dolog, ami után érdekl ődött
esténként, az volt, hogy hogyan haladok a regényemmel. Ha láttam, hogy a pálinka feloldotta a nyelvét, elég volt azt mondanom
neki, hogy ha azt akarja, - hogy a következő fejezetet sohasem
írjam meg, akkor csak beszéljen, vagyis beszéltessen. „Minden
szavam drága" — mondtam neki „épp еnséggel mindegyik.
Azok, akik a •beszélgetésiben örömüket lelik, sohasem írnak
könyvet." Ha meg célzásokat tett, hogy játszás után felmenjek
a szobájába, még hozzátettem : „ Aki az életben keresi az örömöket, az előbb-utóbb meg is találja őket, jóllehet neon azon a fokon, melyen óhajtotta volt, de megtalálja őket, és akkor nem
marad hátra miért írni, ha meg lenyúlt, és a combom kezdte
markolászni az asztal alatt, felálltam, és azt mondtam neki, hogy
az igazi regényírónak csak akkor van jó véleménye bizonyos dolgokról, ha elérhetetlennek látszanak számára". Néha megkérdezte,
hogy miről írok a könyvemben. „Nézd" — mondtam neki ásítva
—, „gondold csak meg, mir ől is írhatna egy magamkorú fiatalember másról, ha nem a szerelemr ől, hacsak nem valami fantasztikus legény megiгбsбгa szánta el magát, egyikére azoknak
a könyveknek, melyekben a föld lakosai olyan .planétára •érkeznek, melyet emberi szem araég nem látott; olyankor aztán azt
írhat az ember, amit csak akar, az én feladatom viszont jóval
összetettebb, mert arra kényszerülök, hogy milliók és milliárdok tapasztalatát vegyem figyelembe, él őkét és holtakét, de még
akkor is kilencvenkilenc százaléka annak, amit az ember leír,
nem az övé, ha rajta van is a vérnyoma. Jó éjszakát!" Arra számítottam, hogy barátn őm nini bírja ki .sokáig a megváltozott
körülmények között, de az a tény, hogy a harmadik hónap végén

még mindig a szigeten volt, .végül is meggy đzött, hagy szerelmes
belém. Elhatároztam hogy még szigorúbb leszek és sikerült elhitetnem, hogy nem vele, hanem önmagammal vagyok szigorú.
Barátnőm sírt áldozatorcn láttán azért a könyvért, melyet titokban
megvethetett. Már éppen azon gondolkodtam, hogy mégiscsak
visszatérek eredeti tervemhez, mármint hogy vízbe fiullasztom
valamиképp, vagy legalábbis ráijesztek, amikor egy napon részegen láttam meg a parkban, és ez megnyugtatott. Tudtam, hogy
győztem. Barátnőm araég egy hétig maradt utána a szigeten, .és ez
idő alatt jóformán ki sem józanodott. Egy •este nem ült ott az
asztalunknál, másnap este sem, és akkor nyilvánvalóvá vált
számomra, hogy elutazott. Ismét szabad voltam tehát, terveket
szövögettem. Igen, szögeztem le magamban, eljött az ideje, hogy
felkeressem a lányokat, megfogadtam, hogy sohasem engedem
odáig fejlődni a dolgokat, hogy a regényírásra hvatkozva kelljen megszabadulnom t őlük Nem szí~У esen emlékeztem a szobában töltött napjaimra, jegyzetfüzettel a hasamon és ceruzával
az ujjaim között. Egy kicsit sajnáltam magam." Elhallgattam.
„Ez a vége?" — kérdezte meglepetten a feleségem. Bólintottam.
„1✓n nem értettem" — mondta közelebb húzva a széket hozzám.
Ránéztem. „ln sem értem, hidd el, Renáta, én sem értem az
egészet" — mondtam.
Az anyósom nem szólt semmit, felállt, és szobájába lépve,
becsukta maga mögött az ajtót.
Másnap, amikor a taxi megállt a ház el őtt, felvettem a földről kis kofferomat, melybe azokat a ruhadarabjaimat csomagoltam, melyeket anyósom az reggel kidobált a garderóbból a feleségemmel a .padlóra, a szobánk elé. Csak a feleségem húgától búcsúztam el, aztán lesétáltam a széles lépcs đkön, kinyitottam
a bejárati ajtót, .és .kiléptem a kertbe, még egyszer visszanézve
a házra, melyben másfél évet töltöttem, azt remélve, hogy majdcsak megszeretem a feleségem id ővel.
„Hova?" — ,kérdezte a taxisof őr, és kérdése ezúttal nem
lepett meg, most, hogy végre ismét nem volt hova mennem.
,

,

.

juhász
erzsébet

Négyéves koromig anyámmal éltem, aztán eljött értem apám,
és magával vitt délre. Egyáltalán nem ellenkeztem, s őt, valahogy tetszett, hogy én most elmegyek délre. Mindenekel đtt tetszett az apám, barna b đrével, hosszú lobogó barna hajával, tüzes
szemével. Vonzott a nevetése is. Csodálatosan tudott nevetni:
harsányan, megállíthatatlanul.
Apámnak .nagy háza volt délen. Bolondos, .nagy, régi ház,
a lehető legkezdetlegesebb ajtókkal, ablakokkal. Különösen a kilincsek voltak furcsák. Olyan formájuk volt, mintha abban az
időben, mikor apóara először megfogta őket, még valami pépszerű halmazállapotban lettek volna, s az ő keze nyoma mintázta
volna őket ilyenné. A ház minden ablakából láthattam a +köréje sorakozó hegyvonulatokat. Bútor nemigen volt az egész
házlban. Ezért még elevenebben siklott a hang faltól falig, ha
belépve elkiabáltam magam, hogy ÁRON. Az á-t nagyon hosszan
kiáltottam, s őt a hangszínét is változtatgattam. Apámat csak

hosszú á-val lehetett hívni. đ épp egy olyan Aááron. Hazaindulásom előtt m,ég kinéztem az ablakon, s meg őrizve az élményt,
ahogy onnan ki-kibámultam, most újra fölszakadnak bennem
déli életünk szenvedélyei. Koraérett ifjú voltam, talán tizennégyöt éves, mikor •hajnalonként apámmal az erd őt jártuk, tiportuk
a harmatot, vagy megfürösztöttük benne testünket. Félmeztelenül gurultunk a füvön, a lejt őn lefelé, máskor csúcsokat másztunk meg. Élet-halál közt lebegve kaptattunk fel a magasba,
s ilyenkor .éjjel szomjasan csókoltuk a nőket, tüzes, ég ő bőrű
nőket, s magunk is szénné égtünk a vágytól. Apám öröksége
most, ríg maj•zolonn ezt a papírt, újra kigyúl bennem. A vér
zakatol agyamban, tombolnak a vágyak, a n ők, a csókok, a meztelenségek , a meztelenségünk . Egy percre újraélik sejtjeim a pillanatot, azt a hajnali pillanatot, mikor a harmattal szeretkeztek
gurulva-görögve végiig a ftiveken, lejt đkön. Egy percre felvillan
apám égő szeme, húsos .ajkai, és érzem: ilyen szemekkel lehet
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meglátni a világot, ilyen ajkakkal falni az életet, felérni a magas csúcsokig, és csikorogva beleharapni harsogón, .jóíz űen; nevetőn az égbe. E percben emlékszem a tüzekre is, melyeket
éjfélkor gyújtottunk az összegy űjtött száraz ágakból és a kid đlt
fák törz5töredékeib ől. Apám arca izzón fénylett, s a t űz fénye
megtört osillogó fehér fogain. Ittuk a ,bort, mely s űrű volt, mint
a méz, s báлгultunk az éjszakába. Természetes, hogy nem beszéltünk. Egyszerre csak apám ujjai megmozdultak, s mint
a kasztanyetta, különleges tomboló ritmust kezdtek pengeni
fokozódó ütemben. A távolban nđk táncoltak hívogatón, ringva.
Apám .pengő ujjakkal, én dalolva-táncolva közeledtem f еlбјd k.
Egy .nб .szemébe néztem, fekete volt. Közeledtem. Jobban; rég
jobban. Úvöltеttem a vágytól. đ távolodott, hátrált valam&z'e.
đrült vonzás. Egy iperc, s mi ketten egy szakadék alján feküdtünk, szétdobált végtagokkal. Délel őtt volt.
2, ;percrészecskék elt űntek, és ,világosan .látom, mintha csak
most néznék tükörbe, hogy nekem szürke a szemem, fakósz őke
a hajam, és alacsony vagyok. Az emlékezés visszavitt hirtelen,
és milyen teljességgel! De alapjában véve csak alkotóelemeinket
tudjuk ennyire átélni — következésképp emlékezés nem is létezik, csak alkatrészeink vannak. Hisz apám öröksége neon égett
ki bennem ott délen. De anyám kimondatlan hívó parancsa mardosni kezdett. Mert elkezdtem az anyám homlokára gondolni. Еs
gondoltam a kis hegedésre, melyet mindig gondosan eltakart
a hajával. Еs .kitapogattam, hogy nekem is van olyan. Aztán
mindennap megnéztem, hogy •ott van-e még. Nehéz volt eljönni
délrđl, de az idő múltával egyre reszket őbb kézzel emeltem le
reggelenként a tükröt a szekrény tetejér ől: ott van-e még a
hegedés? Hasonlítok-e .anyámra? Ha elmúlik, akkor nem mehetek már. Meg sem ismer. De ez itt a homlokomon anyám parancsa. Jel, melyre eddig fel sem figyeltem. Itt a jel! Itt a jel!
Vagy hívás, parancs, mindegy. Hiába éreztem, hogy apám harsányan nevet ő száját hordom a képemen. Hiába volt déli, napbarnított a b őröm, a jel anyámé, s a jel fehéren virít ki sötét
homlokomból. Mennem ke ll . Hívás volt, melyet nem lehet elfelejteni, mely beszorul a b őr alá s feszít. Testemen ott izzott még a
déli nap, szememben ott táncolt a vágy, s csodálatos hegyek és
völgyek vízióit vetítette elém. De anyám hívása űzte már testemet hazafelé.
A föld csikorgott, emelkedett és bukott a labam alatt, ahogy
megindultam. Érdes !kövek tépdesték a szoknyámat. Hegyek s
völgyek váltogatták rég egymást, aztán egyre halványultak mögбttem. Lábam alatt mindinkább kisimult a talaj, s messzebb
lett az ég. Szoknyám foszlányai békésen csúsztak utánam a porban. Már sik volt a táj. Néztem a földet és az eget: valahol
messze összeér, szabályosan, szükségszer űen, nem önkényesen,
ahogy a hegy találkozik az éggel. Biztos talaj.. Itt épülnek a nagy,
leromlbolhatatlan templomok. A madarak.is alacsonyan röpülnek,
s a fészkük is alacsonyan van. A faluban egyforma, sz űk szemű
kis házak kuporogtak egymás araellett, el őttük alacsony, poros
dundi fák.
Anyám .a virágai közt ült pici kis kertjében. Homloka hófehéren, sima nyugodtsággal intett felém. Ott volt a hegedés.
Megvaџ. Megérkeztem. Aztán odakuporodtam anyám mellé. Hajam szőkén és göndören takarta be ölét. Szoknyám ,tépett darabjai a lábához simultak. Sírtunk. Különben is, mit csinálhat
két nő, mint lekuporodik, és sir.
Lehet, hogy nem .is történt semmi. Születésem áta itt kuporgok anyám mellett. Mindegy.
Később sétálni menteorr, és belevertem a fejem egy ágba,
mert szörnyű alacsonyan lógott. Találkoztam Péterrel. (Azért
Péterrel, mert ez a név nekem nagyon tetszik.) Többször beszélgettünk Péterrel, s e beszélgetésekb ől szinte szertartást csináltunk. Mindannyiszor elmentünk egy hülye kis cukrászdába,
szertartáshoz ill ően szótlanul. Aztán kávét rendeltünk. A cukrászda falán istentelen képek lógtak. Nagy kék folt (tó szerepében), és a folton hattyúk ültek. Röhögtünk. Mikor a kávé g őze
megcsapta arcunkat, megeredt a nyelvünk. Távoli utazásunkról
beszéltünk.

Azt mondtam Adriannának,
hogy a vil а g jó lehet még,
de ő
ki Tevetett engem

végel і .SzI б

Péter elmesélte, hogy jó ideig egy nagyon messzi városban
élt. Sokat dolgozott, egy hídon volt épít őmunkás. Este, mikor
hazatért, bekapcsolta a lemezjátszót, leült a lakás lépcs őjére, az
ajtót nyitva hagyta, s a zene áradni kezdett, egye biztosabb
hömpölygéssel, szeméten, füstön, millió lakás ételb űzén keresztül,
átfonódva falba húzott krétacsíkokon, és elánt haza. Évekig csinálta ezt. Én is meséltem neki az utazásaimról, de el őször is
közöltem vele, hogy ne lepjék meg tárgyi tévedéseim, mert én
csak egyetlenegyszer utaztam igazán,, a többit ki fagaras találni.
Elmeséltem neki, hogy egyszer elmentem egy nagyon messzi
városba, sokáig nézelődtem. A városban cs ődület mindenfelé.
Egy múzeumból csak annyit jegyeztem meg, hogy a pénztárosn đ
a legaszottabb n ő volt, .akit életemben 1•áttam. És olyan büszke
volt ennek ellenére, hegy attól lehetett tartani, ő a múzeum
tulajdonosa. Szörnyű ráncos kezei voltak, máris muzeálisak. Sokáig nézel ődtem. Mindent megnéztem. Aztán ott a hotelszobában
éreztem, hogy egyedül vagyok. Erre nem szoktam gondolni, de
azok az S :bet űk .a törülközőkön! Nem bLrtam elviselni. Mi közöm hozzá? Volt ott még egy nagy hülye sz бnyeg és egy beteg
rádió, melyet még jobban elrontottam, csak úgy, a rombolás
öröméért. Távozásom el őtt pedig a szoba falára felírtam, hogy
itt voltunk: a szemem meg én, nem történt semmi, a szemem
máshogy éli .át itt az id őt, mert mást lát, de én nem, mert én
itt is csak én vagyok. Többet nem utaztam.
Máskor meg, ahogy ültünk az asztalnál, szemben egymással, meg kellett néznem a kezét. Hosszú ideig csak a kezét nézegettem. Megállapítottam; hogy szép keze van. Az ujjai hosszúak,
hihetetlenül hosszúak és vékonyak is. A körme szabályos. De
hisz van-e egyáltalán a körmökre szabály? Tény, hogy csakugyan finoman fejezték be hosszú ujjait. Nem is ismertem Pétert, sohasem láttam másként, csak amint ;beszélget •és issza
a іkavét, de ahogy néztem, el tudtam képzelni, micsoda esztétikai élvezetet jelenthet ilyen tiszta, szép és fehér kezekkel hozzányúlni valamihez. Akkoriban sokat gondolkoztam azon is, hogy
hogyan lehet nőt szeretni ilyen kézzel. Örült :könnyed lehet
az ölelése. Elképzeltem azt is, hogyan fogja a ceruzát — valahogy úgy, ahogy a tanító nénik tanítják az iskolában. De Péter
ezt sokkal könnyedébben csinálja, természetesen úgy, ahogy
őt soha senki nem tanította.
Aztán somban minden beszélgetésünkön megnéztem .rajta
valamit, de hogy mit, már elfelejtettem. És különben is csak
a kezeket szoktam megfigyelni, mert van egy ilyen szokásom.
Azt hiszem, ő is megfigyelt engem, de ez megint csak semmiség.
Hát persze, megfigyelt, hisz emlékeztettem valakire. De ez is
roppant nagy semmiség. Ha nagyon átélném az egészet, akkor
valószínűleg tudnám, hogy ő is hasonlít nekem valakire, de
ez már megint ugyanaz.
Mindegy.
Olyan cigit szűok, mint Péter, de ez nagyon lényegtelen.
Akkor megyek abba az utcába, ha tudom, hogy találkozhatok
Péterrel. Az utcán Pétert vélem felismerni minden zöld pulóveres
fiúban. Valami rezdül bennem, ha összetalálkozunk, aztán szavakká hanyatlik. Nem is Péternek hívják, de nekem ez a név
nagyon tetszik, s megillettem vele.
Aztán elköltöztem abból a negyedb ől, ahol sűrűn találkozhattam Péterrel. Pedig nagyon sajnálom, mert ott magasabbra
nőttek a fák, és sikerült valamivel nagyobb rést támasztaniuk
az ég és a föld kozött, mint itt. raj lakásomtól messze esett
arrafelé a járás. Említettem ugyan Péternek, hogy elköltözöm,
de ez nagyon hétköznapi dolog, minek firtattuk volna tovább.
Egyszer, igaz, meglógtam a munkahelyemr ől, hogy időben érjek
abba a ;,magasabb" utcába, ahol Pétert láthatom. Egész úton rohantam id đs nénik lábát tapostam le, bottal járó öreg bácsikat
löktem fel. Az utca sarkára érve viszont elmagyaráztam magamnak, hagy nagyon jól tettem, hogy kiszöktem a négy fal közül,
az utcán mégis más a levegő, és az elmulasztott reggeli tornát
is bepótoltam legalább.
Aztán hazamentem anyám mellé kuporodni.

Már azt gondoltam, hogy végképp elvesztem Andriannát
a szemem el ől, amikor tegnap este megpillantottam az autóbuszmegálló előtt. Úgy látszik, hazafelé kéšzül őd бtt már. Először
csak a fejét pillantottam meg, és hosszú haját. Egy kicsit hasonlít Anna Karinára, s ő — ravaszul — igyekszik ezt a hasonlóságot még jobban kiemelni. Úgy fésüli a haját, mint Anna
Karina, és a szemét is olyan ártatlanul tudja kinyitni. Mintha
gazella ugrana el a forró k őszikláról. Csodálkozva pillantottam
a tár nagy villanyórájára: mindössze hét ára volt. Nem tudtam
elképzelni, miért megy ilyen korán haza. Mert. Adrianna nagyon
érdekes lány, és tudom biztosan, hogy sokan rosszat is gondolnak róla. Én azonban nem. Most már biztos vagyok benne,
hagy a legbecsületesebb lányok egyike. Mert akármit csinál is
az ember, az a fontos, hogy becsületesen viselje el a sorsát.
De most nem .is őt akarom igazolni annyira, mert nem hiszem,
hogy valakinek is szüksége volna ebben a világban igazolásra.
Sőt, már nevetségesnek tartom azt is, hogy felötlött bennem,
milyen ő. Inkább még egyszer az órára pillantottam, majd néhány ugrással mellette termettem. Az autóbusz megérkezett,
Adrianna már éppen föl akart lépni a lépcs őre, amikor hirtelen
megfogtam a kezét, és magam felé rántottam Mindjárt észrevettem, megörült, hogy lát. Mondtam neki, hogy menjünk valahová. Bólintott. bnkéntelenül is a Duna-park felé indultunk.
Mondtam neki, hogy már kerestem és nagyon örülök, bogy 16-
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tora. De nem nagyon figyelt rám. Erre fogtam magam, és egyszerűen átkaroltam, magamhoz szorítottam. Hirtelen kihúzta magát a kezem :közül. „Tudod, hogy megláthatják. Tudod, hogy
a fiúm tele van ismerőssel." Elnevettem magam. „Jól van" —
mondtam. Amikor befordultam a parkba, újra átöleltem. Neue
tiltakozott. „Keressünk egy padot" — mondta. A parkban alig
volt .néhány lélek. Rámutattam az egyik padra. Azt mondta, hogy
ez nem jó hely. „Közel vagyunk a fényhež, 'és felismerhetnek
bennünket" — mondta. „Hol van most a fiúd?" — kérdeztem
kissé .ingerülten. Megfogta a kezem, és az egyik padhoz húzott.
Igazán sötét volt, körcös-,körül. „Csehszlovákiában" — mondta
nevetve, mintha a .kérdésemen nevetett volna. Közelebb húzódott
hozzám. Mвgcsákolta az arcomat, a nyakamat, aztán a vállamra
hajtotta fejét. „Tudod-e, mi újság?" — kérdezte. Közel . volt
hozzáđn; a bőrömön éreztem a leheletét. „Mi?" — kérdeztem, és
óvatosan a szoknyája alá nyúltam. Idegesen gondoltam arra,
hogy most legalább fél óra hosszat kell majd beszélnem, hogy
jöjjön el hozzám. „Tanárnő leszek" — mondta, „rajztanárn ő."
„Hol?" „Közvetlenül a város mellett, az egyik faluban. Aaztótól" — mondtam. „Te mit gondolsz? Nem lesz baj, ha rövid
busszal 10-15 ,perc." „Jó, hogy nem kerültél messze a városszoknyában megyek munkára? 1 n nem tudom, mi lesz, igazán
nincs hosszabb szoknyám. Én nem tudom, hogy történt, de hiaba
futkostam le-föl a régi boltok között, nincs." „Nem rövid ez" —
mondtam neki nevetve. „De rövid" — válaszolta tárgyilagosan.
„Nyolc centiméterrel a térdem fölött" „Nem rövid" — jelentettem ki kiss•é ingerültebben. De ő fisak makacskodott. Felállt, •és elébem lépett. „Látod, milyen rövid?" — kérdezte. Nevetni kezdtem. Mondtam neki, hogy sötét van, és nem láthatok
semmit. Lehajolt, és megfogta a csuklómat. Tenyeremet a térdéhez szorította. „Most érzed?" —kérdezte. Er ősen átszorítottam
a térdét, majd ujjaim lassan kapaszkodni kezdtek fel a combjain.
Ovatosak voltak, mintha ismer ős országiban meglepetést várnának. Kissé összeszorította a combját, fejemre hajolt, két kis rugalmas mellbimbóját a szemeimhez szorította. Csákolgatni kezdtem a testét. Ujjaimmal a nyirkos •bőr leheletét éreztem. A hajamm.al játszadozott, majd nyakszirtemen éreztem apró kis egérfogait. „Szeretem, ha simogatnak" — mondta. „Ilyenkor azt
gondolóm, hogy még gyerek vagyok. Te nem?" — kérdezte csodálkozva. „Nem tudom" — mondtam.
s

Alig sikerült rábes¢élnem, hogy jöjjön el hozzám. El őször azt
mondta, hogy várják otthon. Aztán pedig .kijelentette, hogy
szégyenli magát a háziasszonyomtól. Magamban elnevettem magam. Kicsit gúnyosan gondoltam utóbbi ötletére. Hogy mi mindent össze nem beszél néha az ember. De egy kicsit meg is értettem Andriannát. Hisz az ő szemében legalább romantikus
dolog .itt ülni a parkban, s mondhatom, hogy őt nem nagyon
nevelték romantikára. De istenem, kit is neveltek erre. Ha tudná
valaki a titkunkat, jaj, ha tudná. Mert megismertük mi az életben a ,praktikus dolgokat, de olyan messzire kerültünk mindentől, ami égy kicsit is, hülyén is bolondos, vagy pedig csöndesen
pihentet ő. Igen. Mindannyiunknak minden percben küzdeni kellett valamiért, az öndög tudja, miért. Valami apróságért, valami
csekélységért, valami ilyesmiért. Vagy egyszer űen azért, hogy
igazoljuk magunkat. Igen, azért. Hisz mindenütt azt mondják, hogy
igazoljuk magunkat. Andrianna biztosan érzi ezt. Emlékszem, pár
évvel ezelőtt ,egyszer rém idegesen találtam rá az utcán. Tavasz
volt. .S azt hiszem, bögy akkor még szerelmes voltam belé. Amint
találkoztunk, mindjárt azt javasolta, hogy menjünk a lakásomra.
Amikor beléptünk a szobába, azonnal az ágyra vetette magát.
„Akarom" — mondta, és széttárta a lábát. Igen. fagy feküdt le
velem. Dacból. Tiltakozásból. Aztán azt mondta, hogy akkor aludt
először férfival. Másnap este találkoznia kellett a tanárival.
„Legalább csak a második lesz" — mondta. „De hát nem kötelező" — mondtam neki idegesen. „Akkor pedig sohasem diplomátok" — mondta gúnyosan. $ most már belátom, hogy igaza
volt. Igen. Az önzők könnyen prédikálnak, hisz az önzés nagyon
könnyen szüli meg a morált. Istenem, milyen könnyen! Ha az
embernek tele van a hasa és v an pénz a zsebében, akkor
mindjárt nagyon szereti a rendet. tgy van ez. Andrianna sokat
tudna mesélni. De érdekes, mégis hallgat. Az égvilágon mindent természetesnek talál. Emlékszem, amikor munkát kezdett
keresni. Nyár volt. D.élel őttönként munka után ment, délután
pedig Gidet olvasott a strandon. Néha •talált egy-két hónapra
valami ideiglenes munkát, de aztán újra vándorútra kényszerült.
Még tisztvisel ő is volt. És azóta is csodálkozok azon, hogy hogyan
történhet az, hagy apáink ilyen gyorsan feltalálják a szegény
kis Lolitákat. Ezért is értem meg az ilyen lányokat, akik annyira
szépek és ennyire .nyugtalanok. S tudom jól, hogy szeretnék
egy kicsit átengedni magukat valaminek, ami nem rabolja ki
őket, de nem •tehetik meg, mert az egész világ titokban kergeti,
űzi valahova őket. Nincs idejük. Néha talán a zené ad nekik egy
kis életet, a ritmus valóban önzetjen veliik szemben. S hálásak
is a lányok neki, :odaadnák mindenüket érte. De nem :kell gondolkodni ezen. Hisz a gondolat megszünteti a távolságot. Ha pedig
az ember messze van, akkor, még minden szép lehet. Rágyújtottam egy cigarettára, és elindultunk a lakásomra. Adrianna

egész úton azon tanakodott, hogy mi lesz, ha rövid szoknyában
megy munkára. „Legalább el őbb kíván meg az igazgatód" —
jegyeztem meg. Bólintott. „Tudom" — mondta. „Már felkészül-
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tern rá" — tette hozzá. Aztán kijelentette: „De nekem már
elegem van." „De mit tehetsz ellene?" — kérdeztem. „Tudod-e,
mennyi szép fiatal lány van még dbben az országban, :és mind
élni akar" — mondtam neki, és hangommal könnyedséget színleltem, mintha csak tréfálkoznék. „Ha a. fiúm befejezi az egyetemet, akkor elvesz feleségül. A szülei már .bele is egyeztek.
Csak az a baj, hogy i гtó nehezen vizsgázik: Mindig csak rám
gondol, betegesen mindig csak rám gondol: Most is mindennap
megírja, hogy szeret" „De addig is ki kell tartani" — mondtam neki halkan. „Igen" — válaszolta. „Meg azután is. Olyan
ügyetlen és unalmas, hogy ha nem lenne pénze, rá sem néznék"
— mondta, miközben kinyitottam a szobám ajtaját. „De jó így
is, és mindenhogy jó lesz" — mondta, és lefeküdt az ágyra.

Lefeküdt az ágyra, és a blúza gombjaival kezdett játszadozni.
Száját haragosan összecsücsörítette. Szép volt. Nagyon szép.
Egy pillanatra elhagyott a szenvtelenségem, és arra gondoltam,
hogy talán mégis érdemes lenne idelejes dühvel, tíz körömmel
a bűnösökre rohanni. Talán érdemes lenne, akárhányan
vannak is. Talán érdemes lenne szobából szóbába; irodából irodóba rohanni, és keresni a b űnösöket. Ha vesztene is az ember,
legalább a lelkiismerete tiszta maradna. Istenem, talán érdemes
lenne. S ereje is lenne az embernek, mert egy és sok, sok,

nagyon sok szép lány teste lenne a tanúja, és van-e nagyobb
igazság ennél? S hogy tolja tovább Sziszüposz kövét. Még egyszer az ágyra. pillantottam, szoknyája egészen felcsúszott a combjaira, csak egészen fenn, a lábak között volt még némi sötétség.
Igyekeztem mindent elfelejteni, amikor felléptem az ágyra, megfogtam a térdét, unegcsákoltam a combját, a számban éreztem
a b őr tiszta ízét, kezemmel vég:igsimitottam testének karcsú vonalán, térdemre emelkedtem, és lassan az arcára hajoltam. 1reztem, hogy teljes erejéb ől átszorít, mint a fuldokló, de karjaiban
újra csak ugyanazt a dacot, tiltakozást tapasztaltam, amit els ő
ízben is, amikor itt feküdt ezen az ágyon. Ez most újra zavart
kissé, de figyelmemet a blúz gond űző ;gombjaira tereltem; mintha
ezen és ebiben a pillanatban fordulna meg a világ; csak a pillanatot éreztem, nem volt szükségem semmi többre, mert most is,
mint régen, a lány minden felesleges mozdulatáérf ártatlannak
éreztem magam.

Még a testemben éreztem a testét, amikor rágyújtottam egy
cigarettára. Adriannára pillantottam, szorosan magára húzta a
takarót, és a jobb karját a fejem alá tette. Kezével átölelt, és
kivette számból a cigarettát. Kifújtam a füstöt. ÍTjra a számba
tette a cigarettát, jó mélyre leszívtam a füstöt. Elnevette magát,
és újra a cigaretta után nyúlt. „Játszol?" — kérdeztem t őle.
„Igen" — és kuncogni kezdett. Olyan volt, mint egy tizennégy
éves kislány. Pedig már betöltötte a húszat. Emlékszem, virágot
küldtem neki. „Adrianna" — mondtam —, „akarok valamit mondani." Hallgatott. „Valamit akarók mesélni. Egy szép történetet
akarok mesélni." „Jó" — mondta halkan. „Heteken át egy Idegen lánnyal kóborogtam a városban. Amit mesélni akarok, az
még az els ő napokban történt. Reggel korán felébredtünk, a lány
elé léptem, és megkérdeztem, hogy mit szeretne reggelizni. Minden szavát ünnepélyesen felijegyeztem, mint egy pincér. Aztán
elindultunk a városba, hogy találjunk egy éttermet, ahol minden
megvan, amit kíván. Más egy órája kóboroltunk egyik étteremből a másikba, amikor megpillantottam, hogy a lány cip őjére
vékony porréteg rakódott. Megfogtam a :kezét, és a cip őtisztítóhoz vezettem. Mondtam az öregnek, hogy tisztítsa ki .jól a cip őket. Intett, hogy rendben van. S valami félreértés miatt (a lány
nem értette ami nyelvünket) ahelyett, hogy a lábát a cip őtisztítóládára tette volna, levetette az egyik oip őj.ét. Szétnéztem a téren,
éppen a legnagyobb volt a forgalom. Gyorsan az egyik rikkancshoz futottam, és vettem egy esti lapot. Lehajoltam, és az újságot
a lány lábai elé tettem az aszfaltra. Közben a lány levetette
a másik cip őjét .is, és az újságra lépett S amíg az öreg a cip őket
tisztogatta, addig én fél szemmel szép térdét, tisztán megvillanó
combjait vizsgálgattam (szintén rövid szoknyát hordott, akárcsak te), szán lábszárának tiszta és határozott ívelését néztem
megilletődve. Majd hirtelen az aszfaltra pillantottam. ÚJ REMÉNNYEL NÉZHETÜNK A JÖV ŐBE —írta nagy bet űkkel az
első oldalon. Figyelmesen olvastam a szöveget. A lány ,karcsú,
napsütötte lábfeje jó néhány nagybet űt eltakart, pedig a lány
betűtengerbe kapaszkodott. S tudod mit, Andrianna? Jólesett
néznem ezt a képet. Istenem, .gondoltam, most ott van az egész
világ a lány talpa alatt az aszfalton. Ott van mindenestül. És élveztem, és igazán örültem, mint egy gyerek, mert gyerekesen
arra gondoltam, hogy a legjobb helyen van.
Andrianna felemelkedett, kihúzta kezét a fejem alól, és rám
hajolt. „Nem értem pontosan" — mondta. „Nem értem, miért
mesélted ezt?" — tette hozzá. Egészen rám hajolt. A hajától
nem láttam semmit. Elmozdultam. „Nem tudom magam sem,
miért meséltem" — mondtam halkan. „S nehéz is lenne megmagyarázni.Szeretném, ha megértenéd. Ha egész testeddel, húsoddal éreznéd azt az újságot az aszfalton, hogy mindig gondolj
erre a képre. Szeretném, .ha te is azt gondolnád, hogy a világ
valóban ott van lenn, s •te pedig fenn. Akkor az ember szaba-
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dabb. Gondolom úgy szabadabb , hogy nem kell neki semmi
onnan , mert kívül van. Nincs semmije . Nem kérnek tőle semmit.
Még azt sem , hogy feküdjék le." .
Adrianna hangosan felnevetett . „ Istenem" — mondta —,
„nem értem az egészet . Bizonyisten nem értem. Te olyan vagy,
mint egy gyerek. Hisz az ilyesmit ném lehet megcsinálni. Ezt
csak úgy el lehet képzelni. Es butaság . Hallgass rám." 8 nevetni
kezdett. „Mondom, butaság. Úgy mondom, mintha anyád len-

nék." Kuncogott , amikor átölelt . „ Hisz így is rendben van minden. Nem? " — kérdezte. „]gen " — mondtam neki, és a karomra
emelkedtem. Ereztem, hogy a lány teste alám csu žik. Éreztem
meleg testének erejét . liájёttem, hogy hallgatnom kell. Magáiba
szorított , mintha mondani akarná , istenem, ha a világ nem is
jó nekünk, az ember mindig szép , ma így , holnap úgy . Es ennyi
is elég.
Zágráb , 1967 március

megkért csípjem el, vigyem vissza neki a pincsit . Estefelé, mire
megfogtam az ebet, pinncsist ől együtt beemelt ablakán ...
Az esküvő napján későn keltem , felöltöttem frakkomat, felhúztam fehér keszty űmet , cip őmbe léptem — cipőm piszkos volt.
Cipőpasztás dobozom , tudtam , tökéletesen üres, valamelyik nap
törölgettem ki belőle a maradékot , legfelбdљ zsebtükörnek használhatom . Kissé összezavarodtam. Sokáig gondolkodtam, hogyan
kerüihettem ilyen anattpozí вiába . Jól tudtam , éppen az ilyen
apróságok végzetesek számomra. Borsnyi nagyságú csomó képződik az agyamban , és az minden pillanatban parа7іz~1hat. Valahogy mégis feltaláltam magam, a függöny sarkába figyelmesen letö гöltem a port, és szinte seflexszer űen , szerény reggelimből maradt szalonnadarabka után nyúltam, és átkentem vele
a cipőm . Meg voltam elégedve leleményességemmel , sőt, munka
közben fel is vidultam , ,pillanatra meg is feledkeztem, hova készülök , de ez a szokatlan cip őtisztítási mód mégis meglehetősen
kizдКkentett .. .
Szórakozottan vezettem menyasszonyomat a fiáker kopott,
piros lépcsőjéhez ( a¢ egész fiáker ,kártyavárra , zsíros kártyákból épített várra emlékeztetett), engedtem magam el őtt felugrani a pincsit . Gyerekkorom nagy csizmatisztításaira emlékeztem ... Menyasszonyom , természetesen, szebb volt, mint máskar.
Magamban kissé sokalltam , túlméretezettnek véltem a fátylát,
alig kaptunk tőle levegőt, .és a pincsi sem látszott . De nem szóltam, mert ahogy leültem , kis zairfoltot fedeztem fel a keszty űmön. Kénytelen voltam ,inzárca kulcsolni kezeimet. Meglehet,
örültem is, hogy a selyem , a tüll eltakarja zsíros cip őmet.
Alighogy elindult a fiáker , menyasszonyom halkan köhintett. Köhintése , igaz, sikolyra emlékeztetett , mégsem tanúsítottain neki különösebb figyelmet, éppen csak feléje emeltem a
fejem . Köhintésekor szájából kis, könny ű, fehér labdaszer űség
hullott alá. A labda megjelenése annyira váratlan volt, ,tulajdönképlien nemi is regisztráltam : a halott láthatja így saját,
fehér ' šzemgolyóját. Fáztam. Próbáltam gyorsan valami összefüggést találni a szalonnával kent nehéz csizmák é s gyerekkorom istentelen telei között. Gondoltam, hószakadékba zuhantam,
a szomszéd cukrász nádrétegekkel fedett jégvermébe csuktak

barátaim az egész várod a cukrásznak vágta a jeget — ó a nya(

Máris látom , meglehetösen pontatlan e cím, mit nagy kecsesen petyegtettem ide a selyempapiros (selyenp . apiros! —
toalettpapír ?, papvrszalvéta ?) bal sarkiba, pontatlan még akkor
is, ha jól tudom , eleve pontatlan minden, . amit petyegtetünk, sőt,
még akkor is , ha ez a cím egyik kedvenc regényem címének
átírása csapon, ugyanis: Egyik menyasszonyom története, így
kellene hangoznia : egyik..., de már semmi kedvem kihúzni a
gépből a hártyaszer ű papirost , amit — jaj! — minden egyes
betű átszakít , mert netalán durvább papiros kerülne kezembe,
és durvább papiroson természetesen valamelyik másik menyaszszonyom történetét kezdeném mesélni . đnöknek ... Mert igen,
menyasszonyaim ... No .de hát biztosan nem én vagyok az
egyetlen halandó, akinek hosszú, pontosabban , rövidke életében
számtalan menyasszonya volt . Azt hiszem , felesleges emiltenem, ez alkalommal nem házasságszédelg őkről beszélek . Ártatlan, együgyű emberke voltam mindig — ezt végső ideje bevallani magamnak is. Egyszer űen : sok volt ( ahogy másoknak. sok
a szép nyakkendője , kalapja).
Most, hogy szobám sarkában hátramaradt id őmet grafomániámnak engedve töltöm, ,gyakran pillantok a feszület alatti kainpósszegen lógó jegygyűrűfüzérre. Korbács . Arannyal , rézzel
(hülzni-rézzel ) ;. aiuив ninimmal vert korbács . Gondolatban néha
leemelem, és görnyedt, maholnap mondhatom, púpos hátamra
csapkodok vele . Ilyenkor vagyok boldog ... Legtöbb gyűrű mtiár
zöld , azt hihetnék , a temetőkben kapartam öѕ"ize őket, öreg
mekrofil ... Ez a gyűrű , amit az előbb kikerestem , és remeg ő
uJjamra húztam : fehérarany.
Mai magamról még csak ennyit : hosszú fehér hajam van, és
amikor végi cі•mí tom összeгezzenek , azt hiszem , angóranyúl ül
fejemen... Kis, fehér pincsikutya szaladt át el őttem az úton, követtem tekintetemmel , és egy szép lányt pillantottam meg. Hogy
ez pontosan melyik városban történt, már nem tudnám megmondani . Azt még kevésbé , miért tűnt nekem szépnek a lány.
Csak egy gipszdíszei alatt roskadozó házra emlékszem; a díszekről lepergett a festék , a ház valami óriás állat cso пtvá7áma
emlékeztetett , a kapun ki -be futkározó emberek az óriás állat
belsвјj t széthordó férgekre , rovarokra . A szép lány , aki néhány
hónap múlva menyasszonyom lett , az ablakban könyökölt, és
,

rak tömérdek fagylaltja !). Vagy csak egy pillanatra elhomályosodott előttem a világ , megszédültem?
Hogy leplezze zavarát, vihogni kezdett, de ahogy ismét felnyitotta ajkát , akár a fehér egerek '( atyaúristen , sokat talál=
tarn .inni —egész éjszaka a csillogó sarkon könyököltem , könyököm 'hatalmasra dagadt, mint a forró aszfaltot lekvárként ken ő
mјцлkások térde, a poharakat mosó kislánynak udvaroltam rendületlénül), könnyű , kis fehér gomolyagok hagyták el a száját.
Egyáltalán nem értettem , miről is van szó . Meg akartam neki
mondani, mint ahogy az ügyetlen szean£ ényvasztőknek szokták,
csak. Meg azt is, hogy most tessék szépen visszarakni szájába
a pingponglabdáikat , biliárdgolyókat , és hajasunk tovább, mintha
mi sem történt volna . Természetesen én is kitörlöm fejemb ől
a cipőtisztítást.
Közeledtünk a templomhoz. Már láttam a papot, a városelöljárát , a rokonokat , az ismerősöket . Csínytevéseimen mosolyogtak, erdemeimet méltatták , an én érdemeimet ...
Kiszóltam a fiákerosnak, csak hajtson tovább.
Már vagy tíz hablabda sorakozott a tüllhegyeken . Ha a kocsi
megzökkent , a kócos labdák a hóval teli völgyekbe gurultak.
Megállás nélkül vihogott, megállás nélkül ömlött a szivárványszínben játszó hab. Most araár jól megfigyelhettem , a. tenger hullámai játszanak hasonló hablabdákkal . A tenger és az ég habbal,
felhővel játszik ... Egyetlen ringása még a fiákernak , és tengeribetegséget kapok . Honnan e tisztaság menyasszonyomban? Talán
a szüzesség utolsó orgiája ez a gyenge testben . A labdák mind
nagyobbak lettek . Egy hatalmas gomolyag a fiáikeras maszatos,
kis ablakára tapadt, a könnyebbek a leveg őben lebegtek, a menynyezetre szorultak . Gyopárszín bársonnyal lehetett eredetileg
bélelve a fiáker, de már csak a rozsdáš szögek mélyedésében
látszott belőle valami . A sarokba húzódtam ; próbáltam felmérni
a helyzetet . Bennfulladunk mind a hárman, villant át agyamon.
Akkor ibukkant fel a fátyolrétegek alól a pincsi: az ő szája
is habzott.
Ismét kiszóltain a fiákerosnak, csak hajtóón tovább.
Láttam, amint elhaladunk a pap az elöljáró a rokonok, az
ismerősök előtt Néhányan a fiáker után iramodtak Egyikük legyintett Mindig is különc volt mondta Ha jól megnézzük csínytevései nem is annyira ártatlanok mondta másikuk Semmire
sem becsült bennünket mondta a pap és a városelöljáró.
Mindjobban ömlött a hab menyasszonyom száján Igy tűnt,
menyasszonyom száján folyik a selyem a tüll, és ha egyszer
vége szakad, menyasszonyomból nem marad semmi. Lassan már
csak az orrunk hegye volt ki a habból Kezdtem megérteni az
eltévedt Eszaki sark-kutatókat Gyerekkoromban egyszer f еl * ,
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tak a tollszedő zsidó padlására, és téves irányban feltételeztem
az ajtót. A selyem, a tüli, a hab alatt a pincsi lábamnak ugrott
(gondoltam, a szalonna, de nem), meg akart harapni, csak sajnos,
arra nem számított, hogy én nyáron is vastag, hosszú a]sónaidrág ~ ban járok. Meglehet ősen csodálkoztam ezen a fordulaton,
hiszen addig kitűnő diplomáciai kapcsolataim voltak a pincsiivel.
De nem tétovázhattam, lenyúltam érte, a grabancánál fogva magam elé emeltem, mellényzsebemb ől előhúztam csöpp, nikkelezett browningomat, homlokához nyomtam, és kétszer, gyorsan
egymás után, meghúztam a ravaszt. Könny ű labdaként hullott
a labdák közé.
Már terjesen betemetett bennünket a fehérség. Úgy éreztem, a levegővel nagy, sós vattadarabokat nyelek. A vihogás

csak erősödött. Képtelen voltam megállapítani, merre haladunk,
merre az ajtó. Tökéletesen el voltunk szigetelve. Pokoli nász,
nyögtem fuldokolva, és a menyasszonyom felé kezdtem fúrni.
Elő ször, nincs kizárva, arra gondoltam, ha már meg kell fuUadnunk, hát fulladjunk meg együtt, egymás karjában; ölelésünk
szebb lesz a pompeji szerelmesek ölelésénél... Magamhoz szorítottam, próbáltam, úgy vakon, megcsókolni, beléfojtani az őrjítő,
habzó vihogást. De hiába, mind nagyobb labdákat nyomott át
számba kis nyelvével.
Kitapogattam lüktet ő halántékát. A kagylónyi csontra nyomtam csöppnyi, nikkelezett browningomat, és kétszer, gyorsan
egymás után, meghúztam a ravaszt. Menyasszonyom :is habbá
változott, mint a pincsi.

fogjuk múlni, vagy legalábbis egyikünk. Am mint általában
minden ilyen próbálkozása, ez is megbukott. Valósággal megrémültünk Bálint szokatlan ügyetlenkedését ől, olyannyira, hogy
a már amúgy is erősen meglazult bizalmunk most teljesen megbénult. Kétségbeesetten verg ődtünk, páni félelemmel, tehetetlenül kapartuk testünket, borzalmas fájdalmakat okozva felszaggattuk sebeinket, de mégsem kockáztattuk meg, hogy el őhozakodjunk egy bármilyen jelentéktelen karcolással is. Nem is
gondoltunk erre, és képtelenség lett volna az ellenkez őjét tenni.
Mert azon túl, hogy ezzel nyilvánvalóan, feleslegesen és ostobán
kitennénk magunkat egy újabb tévedés és szerfölött kínos kudarc
veszélyének, felelőtlenül még azt a látszatot is keltettük volna,
hogy nem értékeljük kell őképp Bálint zsenialitását, s szemte-
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lenül kihasználva pillanatnyi zavarát,"elébe akarunk tolakodni.
Merő bárgyúság!

Úgyszólván mindig egyszerre ébredtünk, vagy legalábbis
gyors egymásutánban, anélkül, hogy keltettük volna egymást.
Még kábultan nyújtózkodtunk, forgolódtunk a nyöszörg ő matracokon, félálomban a tudatosodó ébredés el őtt, mikor kutatva,
kíváncsian tapogattunk végig megmerevedett, sajgó tagjainkon.
Bálint volt az örökös els ő. Bárhogy igyekeztünk is, egyszer sem
tudtuk megel őzni. Villámgyorsan, szinte már-már hihetetlen
ügyességgel fedezte fel az újabb és újabb serüléseket, biztosan,
tévedhetetlenül, míg velünk s űrűn megesett, olykar egymást
követően több ízben is el őfordult, hogy a régebbi s pillanatnyilag esetleg kiújult vagy a tisztító gennyesedés folyamatában
levő sebeket újnak véltük. Ilyenkor aztán szégyenkezve ismertük
eí tévedéseinket, melyek sok bizonytalanságot, kétkedést és határozatlanságot vontak maguk után, úgyhogy ez lényegesen megnehezítette további kutatásainkat. Mert er ősen kételkedtünk már
tapintásunk, érzékeink megbízhatóságában, s az egyes sérült részeket többször és többféleképpen is kénytelenek voltunk végigsimogatni, a kisebb karcolások és horzsolások, meg a bels ő keményszöveti és csonti fájások pedig már szinte teljesen egyformává váltak számunkra. Nagyfokú bizonytalanságunk Bádnt
megingathatatlan határozottságával és fürgeségével szemben természetesen kisebbségi érzetet keltett bennünk, mely olykor anynyira fokozódott, hogy Bálintot a végletekig men ő tisztelettel
bálványoztuk, és képtelen, istenségekhez ill ő magasságokba taszítottuk csodálatunkkal. Kikényszerítettük, hogy isten legyen.
Misztikus, legendás képességekkel ruháztuk fel, érzékeinek kifinomultságáról pedig valóságos bűvtörténeteket sz őttünk. đ
eleinte ellenkežett, szerénykedve szánalmas zavarban bizonygatta, hogy semmiség az egész, és hogy többnyire csak szerencsés véletlenekről lehet szó, melyek száma most — persze ostobán és megmagyarázhatatlanul a mi rovásunkra — rá nézve
kedvezően alakult, míg a mi szerencsénk, ugyancsak érthetetlen
(de ki is tudná a véletlenek szeszélyét megmagyarázni) okokból,
lényegesen kisebb. Ez azonban csak időleges állapot, mondogatta,
s biztos benne, s őt, a fejét adná rá, hogy számunkra hamarosan

kedvező fordulat fog bekövetkezni.
Hogy ezt bizonyítsa, kisebb csalásokkal is élt. Egyszer pél-

dául ravaszul erőlködve bizonytalanságot és kételkedést színlelt,
abban a reményben; hogy Péter és én legalább egyszer felül

A kínos és kellemetlen helyzetnek végül is az vetett véget,
hogy Báпnt keserűen felkacagott; s utána mindjárt beszámolt
első tapasztalatairól. Azonban ezt nem lelkesen tette, mint ahogy
jogosan elvártuk t őle, hanem inkább cinikus, fásult megadással.
Mégis boldogan, felszabadultan zokogtunk.
Máskor meg szándékosan régi, már ismert sebeket keresett,
s azok közül is a jelentéktelenebbeket, hogy aztán hosszabb
fejtegetések után diadalmasan „beismerje tévedését". Számunkra
ezek voltak a veszélytelenebb és könnyebben elviselhet ő kísérletek. Viszonylag csekély meger őltetéssel és hamar be tudtuk
bizonyítani, hogy bár igaz, a sérülések már nem ismeretlenek,
Bálint most mégis a rá, s csak őrá jellemző zsenialitással újszerű, izgalmas megvilágítósba helyezte őket, és egészen megdöbbentő s természetesen szerfelett értékes vonatkozásokat és

lehetőségeket tárt fel.
Igy, ha kínos körülmények között is, sorozatos kudarccal
végző dtek Bálint romboló szándékú próbálkozásai, úgyhogy később, mivel a részéről egész rövid időn belül kilátásba helyezett
változás csak nem akart bekövetkezni, s mind csekélyebbek lettek a remények, hogy valaha is bekövetkezik, hamarosan ` le
kellett mondania a további szerényked ő vigasztalásról és bižtatásról. A hosszú gyakorlat folyamán elérhetetlen és számunkra
hihetetlennek tűnő precízségre és gyorsaságra tett szert. Igy tiltakozása, mely egyre szárdabbá váló s őt tőlünk mindinkább
elkülönítő , iránta táplált rajongásunkra irányult, érzékelhet ően
megenyhült. Látszott rajta, hogy belefáradt az ellenállásba, s
hogy meglehet ősen kimerítette a kett ős ki zdélem. Mert míg nil
megingathatatlanul hittünk zseniadtásában, képességeinek rendkívüliségében, emberfeletti . mivoltában, és ebb ől kifolyólag már
teljesen elhanyagoltuk puffadó, b űzlő sebeinket, addig đ változatlanul éber maradt, és élénken reagált az újabb és újabb hasításokra, sajgásokra, gennyesedésekre, s őt, az utóbbi időben már
az egészen finom árnyalatokat is meglepő alapossággal elkülönítette. Sokszor elő fordult, hogy magyarázkodás, vitatkozás közben bukkant egy-egy új fert őkútra, vagy esetleg felfedezte
valamelyik már ismert seb nem tapasztalt tulajdonságait, s az
ezekb ől adódó lehetőségeket és lehetőségváltozatokat. Ilyenkor,
természetesen, minden tóvábbi nélkül meg kellett szakítania
többnyire értelmes és logikus érvelését. Még a legfontosabbat is,
úgyhogy azután már többe sohasem nyílt lehet őség érveinek
tökéletes kifejtésére, vagy ha netalán mégis, akkor már ellaposodtak a megfelelő helyzet és id őpont hiányában, bár csiszoltságukból és alaposságukból semmit sem veszítettek. Ezért
természetesnek és magától értet ődőnek vettük az azel őtt még
serényen megnyilvánuló szerénység és visszautasítás fokozatos
lankadását. Boldog önfeledtséggel bámultuk a túlfeszítettségig
ajzott szellemi koncentrációt, mely mindinkább érezhet ővé vált
Bálint környezetében. Magunkról közben teljesen megfeledkeztünk, izgatott tehetetlenséggel, mozdulatlanul csak az ő reflexeit
lestük. đ meg sugárzott mind tökéletesebb és tökéletesebb megfigyeléseivel. Hosszasan fejtegette az egyes kórok és tünetek
lényegbeli összefüggéseit, s az összefüggési variánsokat, tömör

és megrázó képeket festve rákfenénk bens ő vonatkožásairól.
Mert már csak az ő előadásáin keresztül tudtuk felismerni helyzetünket, de oly intenzíven és feltartóztathatatlanul, hogy olykor
hangosan nyüszítettünk, testünket tehetetlen, dühös mámorban
a bútorokhoz verdestük, melyeken fekete vér- és gennymocskok
maradtak. Utána sokáig zokogtunk.
Bálunt dühös volt (ilyenkor, mert egzav:axrtuk gondolatmenetét és ábrázolási kísérlatelit: Am ha mindez eselk késbb, beszéde
után vett rajtunk er őt, nylugoldt, fásuЖ közömbйss ggel vett tudarmást róla. Ő :sohasean tört ldi, benne meg uiladtak vagy életre
sem keltek az ilyen kátséglbeesett, már-m ár kéjelg ően kКl tásta-
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fan, öntépő :szellemi .és testi orgiák, іЅ ari ihi zеn , meg is vetett
m áttuk bitinket. Err đl аzјо vbaln soha még csak említáat esem
tett. Mi úgys ~inté л aaem beszéltcink kitö гéseikről,. s akárcsak ő,
igyekeztiink .nem itWdoanásul venni őket, mert bár sieanar шΡlyen
mádon sem védelketihettünk ellenük, alapjában :véve anlinden esetben megbántuk, és modáelett azégyenkeztiink ;gyengeségwnk és
kicsinyes korláto'ltságumk miatt.
Vágü1 is Bálint e'llenállása a minimálisra esökkent, mondhatnám, a dolgok do ikus rendjét követve sernnilita u оаdó, llemszerű szerénykedéssé satnyult„ szinte szerénytelen, kihívó ezeгénytelenséggé, Elmaradtak a kísértetek, amelyekkel azel őtt, anág
ha mind ritkábban s mind kevesebb reménnyel is, megtántorítani
igyekezett belé vetett hitcinket. мΡ4őt, mintha száadékosian növelte
volna az új felfledezések és megvliiágítasok számát, hogy aztán
gondolatnyi ideje !se maradjon !sadát fels őbba'endűségánek megi,n;gatására. A bakokat, hgddló .megjegyzéseiket és fergetegesáradnozásokat, melyeket töbfbn 1јге hisztériКus vanagláјslok közepette
zokogva és szűkölve adtunk elő, közömbösen fagadta, sokszor
úgy tett, mintha nem 7s figyelne fel rájuik, s ilyenkor leginkább
sebelivel toglalkozótt, vagy egyszer űen kifejezéste4enül csak a
mennyezetre ibámult. Ha . méigiis tett ,néha egy-egy kényszeredett
mentegetőző mвgj•egyzest, ókkor azt isziszegvi, színtelen hangon
közölte, s utólag mindig hozzáf űzte, hogy hülyeség, marhaság.
Persze, ez von ~ аtkozhatdtt !sajiát zsenialitásá тa is, de — s Iut&iag
ez valószeгtiíbbnek látszik — IWgyanúgy a mi Csodáló-tisztel ő
rohamainkra, ik z бѕaівknа 5s. kény .az, hogy mind kevesebbet
törődött veliink, s az ntdlsó napokban szű nte araár kizárólag csak
sebeiről ibeszélt.
Csak a halála el őtti reggelen iemiltett ismét b еnа únket, esőt,
ekkor látszólag csak velünk foglalkozott, amiben azonban, sajnos, tőbb okból itolyбlag Is kételkedni vagyok kémytslen. Az
aztdlsó napokban igyekeztüalk megel őzni az ébredésben, hogy
egyetlen mozdulla•tát Ise saisezuk el, és már-mr fizikai fájldal-

mat okozott .számunkra, ha ez Ivéletlemül ,nem aikerUlt. Azon a
reggelen a szokottnál sokkal ko ~táblban .ébгedt, amire m terméezetesen nem voltunk fe7készü цve, no meg a magг kád'tatá!solktól
túlzsíufro t el őző napok fis kimerítettek benninnket, í цΡgyhogy csak
élesen esengő . szavaira riadtnak tel 'ijedt a megszeppe в ésseű. Kínosan, nyugodtan és higgadtan bеszбit, olyam hasghordozáslsal,
mint aki már csak szokásból szól, de nem tart igényt a hallgatóságra. Ez megdöbbentett benntnfket.
— itvarosan nyiiz7sögtök testemen, furcsán és torz k аinWбlással. )rtelanetlenül. Mint ahogy értelmetlen minden el&bbi mozdulat egy új gesztust kivet ően. Ezért megnyugtató a gondolat,
hogy le fogtok hámllanfi málam, bogy megsemmisüil ők, s ti megseanдnnзiiltök. Mert valójáb аn csalk :kitalábtalak ,benneteket, akár
sebeimet — nem is volt ki'1 nbség köztetek s ötli báragyún
hagytátok. Mulatságoзan bárgyún.
— S hogy tiszteiitetek! Csak a vggls 1elg ostobák és ikorlátol5ak
csodálhatják így a másik asb оhát. Mert kéjelegve rv'gasat .akartatok és felo'јdádáslt, de mert nincs vigasz és nincs feloldád бs, egyszerűen ti sem •vagytok. Klit аláitam a sebeimet.
— Szórakoztun(k.
Mire fel martunk egyonesedmi. már nem élt. Teste Кibпakott
a vastag takaró alól, és majdnem felüvöltöttem a látványtól;
slima, egészséges test volt.
— Szép — mondta Péter.
— Szép — áliapítottam meg én iás, de elfoaclultam. Mind a
ketten elfordulltunk.
— Kttlönös!en a ebel.
— Azok kü'lönöseai.
— Az a rengeteg.

— Igen.
1;s nem mertük levetnd 'ruhánkat.

könnyűvé válik benne az üregesed ő csontozat. Egyszer a tengeren történt vele hasonló, amikor lábára kapaszkodott valami
megtanulhatatlan latin nev ű kacat, mely szorította, és nem engedte tovább lubickolni. Csak feje és két válla hintázott künn
a felszínen, :a víz súlya n őttön-nő tt, mint valami testre akasztott
szörnyű nehezéknek. Keresztbe szelte egy h űvös pallos, fejét
felfújt léggömbként eresztette szélnek, törzse pedig megmerült,
hogy ádáz harcot vívjon majd az életéért. Miután a többi fürdőzđ t ikimentették a partra, apró penészfoltokat véltek felfedezni
a hátán és az ágyékánál. Próbálták szivaccsal, nyállal meg kavicscsal ledörgölni, nem lehetett. Azt mondták, a „halál jele". Később magához tért, ide a penészfoltok nem t űntek el a b őréről.
Megnyitották a színházajtókat, fogatok gördültek a kijárathoz, hosszú vörös szőnyegеlokel borították el az utcat, melyek

göngyölődtek, göngyölődtek a városközökben, mint g őzölgő vér-
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Lépkedett lefelé a domboldalon.
Az óriási borostyánszín-díszletek alatt meggörnyedve cipelte
sötét vonalzóját és a 7rszor féltett személyes .aktákat.
A körönség tapsolt neki, mert hiba nélkül sikerült az utolsó
nagy monológ. A reflektorok elfordultak, csak a rejtett visszfény
parázslott; a;z izmok belefeküdtek a fekete köpenybe, a pasztellszínek elkomorodtak, a .domb felemelkedett, hagy .eltakarhassa
a várost, mely rikító fehér köveivel lekushadt a növeked ő ember
háta mögé.
Felkunkorodtak a sivatag dombjai, homoksz őnyeget dobtati
a vállára, összecsomózták kaffogó szakállát hiénáik farkcsavaró
dalaival, megmászták a villanypárnákkal égbe csúszott ten plomtornyok vasigás °ablakszörnyetegeit; leszaladtak a rázkódasok az
ujjai hegyébe, jeges cérnavonalban a földre sugárzottak, és
ezüstkarmos íróasztalához szegezték.
A vér hűtötte gubancos, öklel ő karjait. Ameddig az ing elfedte; ez a különös borogató nedv kisimította, megfeszítette b őrét,
betömködte a pórusokat, szétáztatta a sz őrtüszőket, és meghajlott emberhegy úgy érezte, elvékonyodik a mellkasa, ѕikoltásііyi

folyók a Ihéеkaszárnyák k őbe keményedett, végeláthatatlan során. Párok rebbentek fel a lépcs őházakba, megkondultak a félrevert harangok, és Herkules is eltolta magától a felketéslcsé5zét.
Felnyúlt. Az ablakkilincsen lógó naptár elny űtt . lapjait ;összefogta, és egyetlen rántással letépte a többir ől. Az üvegtáblán
villamosok nyargalásztak, tipegtek, kосorásztak az alkony elkésett vásárlói, megatett ё k a szemébe csapódó autólámpák.
Az irodahelyiség sötét volt. A folyosókról behallatszottak
a villogó színes :kacagások, a gépírón ők búcsúzkodtak; vödrök
koccantak, majd bamba duattet locsogtak a takarítók patkolatlan, nedves papucsai.. Felcsippentette szeret őjének parányi goanbostűfejét, körülnézett az üres szobában, halovány hártyát hajlított az arcából, lebélyegezte, és az elhajított papírgalacsinok

mellé ejtette.
Halántékomon kopogtatott egy berzenked ő ideggóc, és felmerengett szunnyadozó, kába vérem is. Leültem a kút csövére,
és meztelen lábaira araeredtem, amint fehérednek és oldódnak
a muzsikáló patakokban, mn lКözben alólam bőséggel és a mélység torkában többször öblögetve áramlott és zuhogott a világvágyó, születег dđ artézi víz. Vajúdott a kis oázis, fell ĐUkогбkoltak a kíméletlen gyomorkorgások és ránk bámultak a határok szgges kilométerei
Nem tudtam tinit megbánni.
Azt mondtam, hogy mennem kell, és ököllel az égboltra
csaptam, hogy csak úgy pattogtak és szerteröipködtek az összesűrűsödött csillagok.
Mintha szigonyt vágtak volna a horpaszába, felnyikkant, és
elejtette az aktákat. Oldalához kapott. Megrettent. Képtelen volt
felgyűrni az ing alját, er ősen, lefejthetetlenül tapadt b őrére
a kentaur mérgezett vére. Ujjai belemarkoltak .a varácsos ingbe,
rángatta, de mintha tulajdon gyomrát cibálta volna. Kis id ő múltán abbahagyta, mert .a tüzes fájdalomvillám kialudt, csak a zsigerei, távolodó mennyek dörgései morogtak, rángatóztak. Herkules nem sejtette, mi történt. Az Fuf гбtesztő l a Rajna-csatornáig
csörömpöltek a pléhегdб k levelei. Az ágakra felszúrva, amint megszállott szent јб nasbogarak, dilettánsok szívei világították az utat.
Fél térdre ereszkedtek a szaloncsillárok, sárba szagoltak a törött
kánnák. Lobot vetetteik Európa heged ű i és kéken izzottak az
összedobált húrok finom erezet ű rácsai:
A falakon körös-körül farsangi álarcok fityegtek.
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Enyém lesz a világ valamennyi menyasszonya! Kétsiégtelen,
akkor meég bíztam a gerincemben!
Csak mielőbib érne véget a forgás! Akasszuk fel kalapunkat...
0, madracok tánca, mandarinok játéka! Te, aki huszonkét
éves fejemet megkoronázo:d, aníg láibaim a pocsolyákban lubickolnak! Kapjuk el a leveg őben és fejtsüik meg a 'kollbrlkat!
De a imályvák áthajoltak a kerítéseken és pörköl ődni kezd-

tek összeenyvezett Ikarosz-szárnyaink.
A levegőiben sebhelyes szarkalábok úsztak, .kerget őztek .a szamovárok, karcsú csészék ,pityeregtek, hogy porcelán babaarcukon
végűgcsorog:tak a teacseppek.
A folyasákoл zsákmányolni indultak a szomszédos felh&karoolók árnyékai. A fordulókban ezüstszirmalkat nyújtogatták a
kitisztított hamutálcák. Az els ő :emelet nyitva hagyott iklozettajtaj.a felől a csellózó víz moraja hallatszott. Valaki a földön
felejtett egy cip őfűzőt, a kis vipera mélázott a szürkületben,
aztár rákapaszkodott a siet ő mokaszinra, és leutazott az utcáig.
Hideg kószénkockákon baktatott; az átlók átmetszették a szobakilincset, és beesett a terített asztal mellé. Az utca kiökrendte
magából.
— Holnap megcsinálom a cseng ő gombját. Jó? Akkor az
ember csak hozzáér, ilyen iri лyó-:p.irinyót, igy, és akkor ugorhatsz,
hogy beengedj, hogy megérkezhessek, mert most már végleg...
Rátoljuk a závárt, a nyakarcra :köré fonod a karjaidat, és .. .
— És kihűl a rántotta, ha még tovább szónokolsz!
A férfi erny őjie mellé állította lövell ő rajongását, vasalt
ingei közé simította lelkesedését, ábrándja űt nadrágjával együtt
tolta le és dobta mosásra váró szennyesei tetejére; maga pedig
lehajtott f ővel borult a kiábrándiultság négykez ű szobrához.
Senki nem maradt a szenderg ő kaporsában. Egerek majszolták a díszes szemfed őket, százlábú kapaszkodott fel .a zilált hajú
zsinórpadlásra, a próibababáklból szipogva folydogált a :betömött
fűrészpor és a kottatartók idegengkként fordultak ei egymástól.
A galambdúc összeomlott, a melódiák nem röppentettek ki maguhból az глуаІб, :szökkenő hangokat, az utolsó ólommadarak
lezuhantak (a cintányér behorpadt), a fényszórók kialudtak, és
a nézők összegyűrték a .belép őj,egyeket.
Herkules kinyújtotta a :kezét, megforgatta ökleit a sárgálló
korongban, .és rémülve tapasztalta, hogy csuklóinál láng lobban
fel a véres ingib ől. Ugyanebben a pillanatban langy bizsergés
lejtett át a testén, mintha lázroham .szállná meg, arca kipirosodott, szája pedig reszketni :kezdett. Tépni, szakítani próbálta
magáról az egyre inkább meleged ő és hevítő ajándékinget, megragadta saját bal karját, verte, rángatta, ;de képtelen volt akárcsak ujjaival, .körmével alávájni, a szörny ű ruhadarab ágybeforrott a húsával!
A vonat pedig •egyre rohant, múltaik az árék, és már kétszer álmodtam arról, hogy a peronon vársz; majd, amikor kiszállok, te vezetsz be ,a Nagy Városiba ... Rázu:hanta:m cserepes
ajkaidra, meфűllentünk, •és én ismételten nekilök ődtem a harmadosztály fapadjának, s fordulni voltam kénytelen, mert könyékig elzsibibadtak a karjaim. Aki nem jött •velem se a párizsi
hűd alá, ere csőlaekónak, se hittérít őnek, se önkéntes zsoldosnak
a vietnami frontra, annak a lánynak csodálatosan kerek mellei
voltak. Ha nem szégyelli magát, órákig elnézegetem, hogyan
selymesednek ki a hózna alól, mint dv :Vadnak, emelkednek egészen azokig a kis szederjés, leheletnyi dudorokig, melyek oly
árván és vágyódón tekingetnek a világba ... Furcsa, de ennek
a lánynak a keblein ekeresztül szerettem meg a szívét!
Amikor még egészséges voltam, bíztam abban, hagy nemcsak
a költők küldözgetik (sajnos, hasztalan) a frigyládát, hanem azok
az ismeretlen mások is hiunyorítanak ... Bizalmasan. A miénk
vagy, és mi igondoskodunk rólad. De a napi munka majonézt
kent a kolbászára. Igaz, elásta magát a házassagba — mondták,
de itt falun megszedheti magát az ember. >s ahogy az elnehezedő ártány jól érzi magát a pocsolyában, szortyogott és hoirtyogott, csak akkor ny.ikkant, mikor nyakába hasított és megfordult a kés.
Herkules felnyüszített, mintha kaptárt borítottak volna
a fejébe.
A metró kiszaladt a lábai közül. A felcsapódó meleg pára
beborította a vaskorlátos februári edélel őttöt. A Notre Dame elmetszett csücskér ől pattogzó napszűkrákat kös,.örült valami felh őturbános, borongó köször űs. Az Orion mozi elé fekete rend őrkocsi kanyarodott, és várta a matiné meggyötört h ősi halottait.
A borotvapenge jobbra-.balra billegett, majd sóhajtott, és
kék űvben kiröpült a nyitott ablakon.
Egy pillanat műve volt az egész. Hálót vetett rá a vörösl ő,
esztelen fájldalom. A buzogányos deli önbizalom halálra sújtva
bukott a gladiátorok bakacsinporondjára. Az ing szinte egymásba törte a hatalmas bordákat. Amint a bugris, virgonc halak
ki-kibukkannak a •víz öléb ől, a hegyes fehér csontok minden
feszítésre, er őlködésre kiröppentek az oldalából. Tüzet fogott
csapzott, barna haja, és fülei, mint 'két remeg ő olajmécses, lobot vetettek.
A Marseillaise-t dúdolta az a fiatal lány, aki kezd ődő tripperemmel együtt •rábízott szürke kontyos, karvaly nagynénjére.
Igy lett bel őlem igazi jókép ű kifutó. Én áldottam, csókoltam
szétrakott meztelen combjait, mert hiszen alattam lélegzett, velem •élt, lés velem izgult most már a meghodított Párizs. A katonazenekar most értem er őlködött —akkor .nem reméltem, hogy
egy év múlva a Vöröskereszt hordágyán utazom visszafelé.

A sorompókat megnyitottak, és a határ őrök félydköptek. Átdöcögött a mentőautónk. Az íróasztal újra öltggette jegyzetnyalábos
hosszú nyelveit. De a kéz ismeretlen volt, mely rancigálta
a fiákakat.
A hiány keservesen ugatott. Vonított.
Üres volt az éjszaka. A férfi azt hitte.
Libazsírszaga volt a harangszónak, mely megmerítette és
elaltatta a sivatagot.
Az arkangyal levette kalapját, és elébe tartotta.
Puha lángok sercegtek a hóna körül. Az üszkös, fekete test,
arccal a földre borulva, mozdulatlanul nyugodott.
Mutált-e, vagy elcsuklott a fiatal kántor hangja, nem merték eldönteni. Az viszont bizonyos, hogy sokan fintorogtak
a lelkes igyászmenetben, mert a pörkölt sz őrzet oirrfacsaró b űze
egy álló hétig dunsztban tartotta a tiszteletreméltó várast.
A színház köré akácokat ültettek, mire megvilágosodott.
Kövezték a kültelek utcáit. A tejes minden reggel kétszer
végigkopogott a lépcsőházban. A szalaman.dráek nem kívántak
többé feleség-tétbe bsiszonegyezni a hadsereggel, mise Chilét ől
Chicagóvg ,speciális bordélyházakat nyitottak az effajta szánlék minél igyorsabb tisztázására.
A színházak padsorai közé eredeti japán egérfogókat szereltek fel, s a ,macskáknak pedig meghagyták, hogy kilógatják
őket, ha neon kotródnak ősi lakhelyiúkre, a rogyadozó bécsi

háztetőkre.
—Elkéstem talán?
— Tedd ide a kezedet!
— Felcsúszott a szoknyád ... Ne, ne
A csengő !
— đ is meg 'akarta reperálni. Annak idején .. .
— Majd én!
— Ne most! Nézz ide... Igy! ... Te is gombold ki magad...
— A osen .. .
Ne! Majd! Holnap! Holnap magát is tanulmányútra küldik.
Magát, magát, aki úgy elbámult .. .
Erós? Az aijándékot nem szabad visszautasítania!

A gyerekek kiszaladtak az :iskolákból.
Hamlet lehajolt, és ,tenyerébe fogta a koponyát.
Az agronómusok pedig esküdöznek, hogy semmiféle Raszkol-

nyikov nevezet ű vetőgépet nem láttak a legutóbbi leningrádi
árumintavásáron.
Aztán eső :is bőven hullott.
Egy írót kormánykitüntetésben reszesítettek. Bizarr, új
árnyolású akvarellt mert festeni a megadott „alapszínek" nélkül.
Erre Herkules összeégett pernyeteste meg kívánt fordulni sírjában.
Képtelenül er őtlen volt benne már a vágy is, és felette súlyos, nagyon súlyоs a föld.
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Mivel mindannyian csak egy halom pénzt akartak összeszedni, és csak a kellő idđpontot várták, hogy mikor lesz együtt
az az összeg , ami tulajdonképpeni céljuk volt, hogy aztán szó
nélkül távozzanak — így nagyszerűen megfértek egymással. F őleg egyedülálló férfiak é s nđk voltak, mármint úgy egyedülállóak, hogy valahol családjuk volt , amelynek sem felelđsséggel,
sem más egyébbel nem tartoztak.
A magtárban aludtak . Senkinek sem volt olyan igénye, nevetséges igénye , hogy lakjon valahol . Altalában csak a munkáról
beszéltek , és csak annyit , amennyi elmulaszthatatlan volt ahhoz,

hogy eredményesen s jól elvégezzék.
Sötétedéskor tüzet raktak , ami eloszlatta a félhomályt a rendelkezésükre álló magtárrészben . A magtár széles, kétrészes ajtaját kitárták , az ajtón akár egy pótkocsis vontatójárm ű is befért volna , olyan széles volt , és magas , egészen fel a tet őig.
Sárga , terméketlen dombra épült a magtár, alacsony , favázas
tetővel, a tetőt palalemezekkel fedték be, amely belülr ől is éppolyan jégszürke volt, mint kívülről, és ha a napon áthevült, az
egész épület forrt a h őségtől. Az épület maga a megtestesült
biztonság volt , de egyáltalán nem illett a dombtet đre, ahol a
szikár s igénytelen növények nőttek, távol egymástól , hőségtől
rozsdásan.
Nem voltak barátok , az csak ritkán esett meg, hogy a csoporton belül valakiket valamilyen érdek f űzött egybe, s ha megesett is, ez még nem barátság . Mindenkinek megvolt a maga ki
jelölt munkája, ám néha megtörtént , hogy ketten cseréltek, ha
mindketten úgy találták , hogy a másik munkájához nagyobb
kedvük volt, mint a sajátjukhoz , és az többet is jövedelmezne.
tJj emberek érkeztek naponta , amint a régiek közül valaki
elment. A régiek helyét a magtárban az újak foglalták el, senkinek sem kellett nagyobb hely annál , amit az elsó napon, amikor idejött , kapott , és senkit sem érdekelt , ki lesz a szomszédja.
A változás mindennapos volt , de a létszám állandó, és nekik
viszonylag könnyű dolguk volt ahhoz képest , akinek a létszámot
mindig kikerekítve kellett tartania.
Ez az állandóan változó minőség igyekezett rendes és tiszta
életet élni , úgy, ahogy tudott : a verekedőket és az er đszakoskodókat kimarták maguk közül , a nők ruhástul aludtak , nehogy
túlságosan magukra vonják a" férfiak figyelmét, nem voltak udvariasak egymással , de az erősebb engedett a gyöngébbnek,
legalább addig , ameddig bírta cérnával.
Igy éltek . Dolgoztak , s amikor együtt volt az az összeg, ami
tulajdonképpeni céljuk volt , holmijukat csöndben ö sszecsomagolták, amit egyedül is könnyen elvittek ; elmentek — mintha meghalni mentek volna.

seket vittek , a lovak kényelmesen , de mégis keményen lépkedtek, és a szekérsor nyomán alacsony porfelh ő lengett.
Akik a szekereket hajtották , minden reggel felkiabáltak
valamit, és a szekereken ül ő asszonyok széjjelvetett lábbal na-

gyokat nevettek A kutyák marakodtak, a kocsisok ostorral
.

csaptak közéjük , és a gyeplőt szorosan s erősen tartották, ha a
lovak az ostorsuhintásoktól esetleg megriadnának. Aztán már

a beszédnek és az asszonyi nevetésnek csak egy sajátos törmeléke hallatszott, mintha a hangokat szél rostálná meg, miközben
ülepedni kezdett a por, a kerekek távolról feleseltek egymással,
egyre távolabbról, már jóformán semmi sem utalt a hosszú
szekérsorra, mely az imént haladt el az úton , és csak késő délután • jelenik meg majd ismét.
Most egy ideig csönd volt, a harkály két kopogása közé ékelđdő hallgatás . A szilvafák mozdulatlanul álltak , jobb felől szélesen terült el a répaföld, az úton túl pedig a kalászba szök ő
búzatáblák.
Ahogy kivilágosodott, a szorongás lejjebb szállt benne, súlyosan , akár a higany , csak mélyen, a gyomrát nyomta már; a
lányok még aludtak, a felesége a konyhában tett-vett, és közben
a reggelit készítette.
Ha biztos lett volna abban, hogy soha többé nem lesz éjszaka , hogy sem ma, sem holnap , sem soha többé nem indul meg
keletről széles hullámokban a sötétség , az égbolt már alig kivehető , szürke , ritkás felh ői alatt, ahol aztán néhány perc múlva
— szinte meg lehet figyelni — felvillannak az első csillagok,
távoli ostorpattogástól és marhab őgéstől kísérten, mely szenvtelenül s elnyújtva száll a mez ők felett, majd hirtelen megtorpan

a sötétség szakadékai el őtt, hogy egyre hevesebben gördülve le-

fáradtan futnak a szekerek hasa alatt az árnyékban A szekerek

felé , visszatarthatatlanul elt űnjön benne — akkor sem tudta
volna visszanyerni biztonságérzetét , mert, úgy vélte, túl alacsony
ár volt az, amit érte fizetett , tulajdonképpen nem fizetett érte
semmit, valójában a felesége rémülete ragadt át гб is, bár
csöppnyi lelkiismeret - furdalást sem érzett a gyávasága miatt,
talán megmagyarázhatta volna feleségének e gyávaság indítékait,
amennyiben egyáltalán talált volna olyan magyarázatot, amely
a legcsekélyebb mértékben is elfogadhatónak látszana — nem
akarta megsérteni az asszonyt azzal , hogy tisztára mossa magát
előtte , s ha holnap ismét bekövetkezik az egész , amiben úgyszólván biztos volt , újra gyávának fog felt űnni , mert ma éjjel
újra be kell következnie , ugyanúgy , mint tegnap , s hiába mondaná, hogy csupán az asszony félelme tartotta vissza , túlságosan
is kockázatos lett volna elhagynia az ágyat , a szobát , és általában az áporodott leveg őj ű családi fészket , hogy szembenézzen
a kiszámíthatatlan veszéllyel és bizonytalansággal , míg ő, az aszszony, fogvacogva várja visszajövetelét : s a veszélyt talán nem
is sikerült volna elhárítania , és most ott feküdne talán bevert
fejjel vagy lyukas tüdővel , mert azok ( kik, kik az istenért? —
ez az újabb bizonyíthatatlan tény újabb súlyt jelentett, az eddig
érzett szorongás magyarázat nélküli teljes súlyát) ugyanúgy,
ahogy jöttek , ugyanúgy sarkon fordulhattak volna anélkül, hogy
szóba álltak vele , persze , miután alaposan helybenhagyták, s
hiába a kutyák az udvaron , azokat a gyenge és elfajzott kuvaszokat egyetlen rúgással le tudnák teríteni , újra felb őgött volna
a kocsi motorja , valószínűleg nehéz terepjáró kocsi volt , a fényszórók felerősödő fénye áttűzött volna a lefüggönyözött ablakon,
néhány pillanatra fénybe vonva a szobát, csak addig; amíg a
kocsi kifarol az országútra — a körülmények egyáltalán nem
garantálták biztonságát, s ha egyszer gyávának t űnt is , hát istenem , mi van abban, ha az ember nem ismeri ki magát egy
ilyen , számára túlságosan is összetett helyzetben.
Hogy többen voltak, az is biztos , több egyszerre parázsló
cigarettát figyelhetett meg, s amikor az ablak üvegén kopogtak
(a kutyák szüntelen vonítása enyhítette a kopogás zaját , teljesen
betöltötte és kipárnázta a leveg őt), mintha halkan sugdostak

minden reggel erre haladtak el, különféle gazdasági felszerelé-

volna egymásnak rövid szavakat, indulatosan

A harkály újra kopogott a fán — függ őlegesen állt a fatörzsön, és a farkára támaszkodott . A kert három hosszú fasorral
az útra ereszkedett , az úton ilyenkor senki sem járt.
A szekerek még hajnalban elvonultak , kutyák csaholtak körülöttük , s amikor majd késđ délután visszafelé jönnek , a kutyák
.

;

ekkor újra ko-
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pogtak, ő színlelte az alvást, bár már azt is hallotta, hogy a
kocsi hirtelen fékez egy fa el őtt az udvaron, és a kutyak csaholva előrohannak, sőt azt is, hogy a járm ű lassít a kapu elđtt,
s aztán mintha tétovázna, hogy egyáltalán beforduljon-e, talán
a vezető rosszul ismerte ki magát a sötétben, már akkor is éppúgy félt, mint amikor az asszony átnyúlt az ágyon, és megrázta
a vállát, s ugyanúgy sugdosott, mint amazok az ablak el őtt, és
neki egyáltalán nem volt ínyére az ébredés, hogy mutassa is
ébrenlétét, morogva forgolódott az ágyban, míg a küszöb el őtt
és az ablaknál cipősarkak kopogtak, és elszorult a torka is a
gondolatra, hogy kiáltson s megkérdezze, ki az, kik vagytok, és
mit akartok.
Egy göröngyöt vett fel, és megcélozta vele a harkályt, mely
lassan kúszott felfelé a fa törzsén, és minduntalan kopogott a
félig levált kérgen, a kopogtatás megülte agyát, és vérével
áramlott széjjel tagjaiba, össze-összerázkódott, s arra gondolt,
sohasem volt jó dobó, s még csak el sem riaszthatja a harkályt;
ha innen elzavarja, egy távolabbi fa törzsére fog telepedni, függőlegesen, farkával támasztva alá magát — egyáltalán nincs kilátás arra, hogy el űzze.
Az asszonyt mindenesetre el fogja küldeni a gyerekekkel
valahová, nincs értelme, hogy itt rettegjen egész éjjel, várva a
hajnalban elvonuló szekereket, mint egy felment ő sereget, s ha
a szekerek estefelé elt űnnek a falu irányában, kutyákkal árnyé
kos hasuk alatt, itt rettegjen, ki tudja meddig, mert biztosan
visszajönnek még, s őt éjszakáról éjszakára vissza fognak járni,
mintha nélkülük nem múlhatna el éjszaka, mindaddig, míg csak
ő meg nem törik, míg csak önszántából ajtót nem nyit, s akkor
az ajtó előtt körülveszik, szótlanul, vagy csak ennyit mondanak:
— Jó estét, Táncos Mihály.
Ekkor ő tudni és érteni fog mindent, hogy mit jelent ez a
hajnali jó estét, ez a semmit sem jelent ő jó estét, ha még ma
ném érti is, akkor, abban a pillanatban érteni fogja, akkorra
mégérik benne.

Sohasem fogták fel teljes egészében e szerencsét, bár nem is
Igen törték rajta a fejüket, igaz, hiábavaló lett volna minden
fejtörés, mert senki sem találkozott még szerencsésebb embetekkel, mint ők voltak, Bethlehemék: a szerencse túlságosan is
enyhe kifejezés rá, ez egy határozott Bethlehem-szerencse volt,
iszonyatos szerencse —megvetéssel, a legjobb esetben kétkedéssel vette tudomásul mindenki, akinek csak módjában állt értesülni róla, együttérzés és irigység nélkül, közönyösen; maguk
Bethlehemék, akiket a szerencse ért, valójában nem is tudtak
pokoli szerencséjükr ől, vagy ha tudtak is róla, nem érdekelte
őket, ahogy minden bizonnyal az sem érdekelte volna őket túlságosan, hogy kezükön vagy lábukon öt helyett hat ujj n őtt,
mert azzal a hatodikkal úgysem tudtak volna mit kezdeni, hiába
is firtatta volna el őttük valaki azt a hatodik ujjat, ismerték
azt a tulajdonságukat, hogy szó nélkül hátat tudnak fordítani
az embernek, amikor épp kifejteni szándékozik valami életbe
vágóan fontos dolgot, és egyszer űen tovahaladnak lassú ökörfogatukkal, lépdelve a szekér mellett vagy az eke után a barázdában, csöndesen kalapot emelve, kissé alázatosan is, ahogy
egy bérlőhöz illik, aki sose vitte semmire, és sohasem is fogja
valamire vinni, aki szaporaságban fél falun túltesz, ám ennek
semmi jelentőséget nem tulajdonít.
A családnak több felnőtt tagja volt, néhányan meg is n ősültek már, vagy férjhez mentek közülük, és a környéken laktak
szintén bérelt tanyákon, de ez nem változtatott a család állapotán, mert az elköltözöttek helyébe újak születtek, egy helyébe
néha kettő is; a föld, amin éltek, hol ennek, hol annak a tulajdonában volt, de mivel bérlői kötelezettségüknek mindig pontosan eleget tudtak tenni, ami rendszerint a termények nagyobbik
hányadát jelentette, a tanyán maradhattak hosszú évekig, amíg
egy évben senki sem jött a bérletért —, de ez sem változtatott
valami sokat megszokott életmódjukon, ha csak annyit nem,
hogy kissé jobban kezdtek étkezni, kissé testesebbek lettek és
munkabíróbbak, és jóval többet dolgoztak, mint azel őtt. A kiöregedett ökröket, mivel nem volt kivel tanácskozni a sorsukról,
eladták, és fiatal, er ős állatokat vásároltak helyettük, juhokat
kezdtek tenyészteni, meg némi baromfit: erre a bérletre félretett terményeknek csak egy kis része ment rá, még nyugodt
lélekkel mondhatták, hogy megvan a bérlet, akár holnap át is
adhatják a tulajdonosnak, ám a tulajdonos sehogy sem akart
jelentkezni, így kénytelenek voltak hosszabb id őre tárolni azt
amennyiséget, ami, szerintük, értékben a bérletnek megfelel ő
pénzösszeget is jelenthette.
Mivel a fiúk közül is többen a családnak dolgoztak még, és
szálas, erő s fiúk voltak, akik nem ijedtek meg a munkától, bár
azért szívesebben lustálkodtak naphosszat, most egyszerre komolyan fogták fel kötelességüket, annak ellenére, hogy az egész

családnak volt egy hibája: túlságosan is szerettek italozni egy
bizonyos korhatáron felül, és ahogy öregedtek, egyre jobban
utánaadták magukat, minél öregebbek lettek, annál jobban; de
azért ha kissé imbolyogva is, annál keményebben álltak a lábukon, és nótaszó mellett falán jobban is halódtak a munkával,
mert jóravaló fiúk voltak valamennyien.
És azután a következ ő évben sem jött senki, hogy terményeiket elvigye, majd az arra következ őben sem; az ökröknek
új, de kisebb istállót kellett építeniük, mert a nagyobb és régi
istállót magtárrá alakították át, hogy mindinkább felhalmozódó
terményeiket biztonságban elhelyezhessék, hogy ha egy szép
napon beállít a tulajdonos, az elmaradott bérletet hiánytalanul
le tudják szállítani, és továbbra is a tanyán maradhassanak.
Hogy ki és hol lehet a tulajdonos, azt valóban nem tudták,
nem is néztek utána, mert azzal csak az id őt vesztegetnék, és
aztán meg miért is találjanak maguknak tulajdonost, akire
egyáltalán nincs szükségük, maguk is nagyszer űen boldogulnak,
az időjárás kedvez a vetéseknek, az ökrök egészségesek, a felszerelés t űrhető állapotban van, a ház lakható, a tet đt megjavították, a patkányokat egyedül is össze tudják fogdosni, a kutat
nem kell téglázni, egyszóval rendben megy minden — a kicsik
jól fejlődnek, nyomukban ott visongatnak a még kisebbek, sört
hordószámra lehet kapni a faluban: így hát mindennel nagyon
elégedettek lehetnek.
Végül egy napon, dél körül, hatalmas porfelh đ közeledett a
tanya felé, minél közelebb ért, annál nagyobb lett, és minél
nagyobb lett, annál jobban láthatóvá vált a nehéz tehergépkocsi,
amely a port kavarta, és amikor megállt a tanyával szemben,
munkaruhás férfiak ugráltak le róla és bújtak el ő a sofőrkabinból, különféle ládákat és hordókat dobáltak le, s mire a fiuk a
földekről a tanya elé értek, egész halom láda és hordó állt a
ház előtt, ők csak nagyokat néztek, és nem tudták mire vélni
e raktárnyi árut, a munkások már indultak is vissza a kocsi
irányába, a fiúk még mindig érkeztek a földekr ől, szüntelenül
érkeztek, a kisebbek is el őmerészkedtek, akkor az egyik munkaruhás megállt, visszafordult, kissé csodálkozva, szétterpesztett
lábbal, és csak annyit mondott:
„A nemjóját! Tulajdonképpen hányan vannak itt maguk?"
Akkor újabb ládákat hoztak, újabb hordókat gurítottak a
ház elé, számba vették a meglepett Bethlehemeket, a legkisebbtő l a legnagyobbig, semmiféle felvilágosítást nem adtak, semmit
nem kértek, semmit meg nem néztek, semmit szóvá nem tettek,
semmit nem tanácsoltak, hanem visszatelepedtek a gépkocsira
és elhajtottak. Apor leülepedett, és ismét messzire lehetett látni,
a fiúk a ládák feltörésével és a hordók csapra ütésével voltak
elfoglalva, eszük ágában sem volt aznap visszamenni a földekre
és folytatni a munkát, ahol abbahagyták; talán még boldogok is
voltak, de mindenesetre nagyon-nagyon elégedettek, ahogy ez
már az ilyen szű kszavú, de jóravaló fiúknak szokása.

Még délután elkezdtek válogatni az ócska cip ők között: egy
nem túl nagy számú, de az átlagosnál valamivel hosszabb, magas szárú cip ő kellett volna, amelynek a szára elég szoros, az
orra elég b ő, és a talpa elég vastag ahhoz, hogy gyalogolni lehessen benne, kilométereket gyalogolni, sötétben és rossz úton,
sđt, nem is úton, hanem keresztül-kasul a szántóföldeken, a göröngyös és hepehupás ugarokon, a kukoricatarlókon és a talpon
maradt kukoricásokon át.
Cipőre a fiatalabbnak volt szüksége, aki általában szakadt
bocskort és gyapjúzoknit viselt, nyáron csak szakadt bocskort,
ami őszig kilyukadt és teljesen szétmállott. Az id ősebb kenőolajjal átitatott, b ő szárú csizmát hordott, azonkívül volt gumicsizmája is, ami a kelleténél nagyobb volt ugyan, csakhogy az
idősebb alacsony termet ű ember volt, alacsony termet ű asszonynál is alacsonyabb.
Mire találtak cipőt — egy meglehetősen jó állapotban lev ő,
osszeszáradt bakancsot —, már sietni kellett: gyorsan és kapkodva szedelőzködtek, s azt latolgatták, mennyi id ő alatt tehetik
meg az utat, minden körülményt figyelembe véve, kevés tévely
gésre is számítva.
— Három óra, ha igyekszünk — mondta a fiatalabb.
— Nyáron, és a fele útja — mondta az id ősebb.
Mindketten a régi típusú ébreszt őórára néztek, amit az id ősebb vett fiatal korában, amikor még alig volt id ősebb a fiatalabbnál.
Az ég borús volt, sötétebb éjszakát aligha várhattak.
Január vége, s hó még nem esett — a föld fagyos volt, de
az éjszakák nem túl hidegek; az este hirtelen leszakadt, itt-ott
kolomp szólt, vagy a kutak lánca csörgött, mely a nedves kézhez
egy pillanat alatt odafagy ilyenkor; nyerítés hallatszott: mindenfelé most itatták a lovakat. A lovak feltartott fejjel, türelmesen
s hosszan bámultak a sötétedésbe a csupasz fák alatt, néha dob-
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bantottak, vagy mells đ lábukat lazán tartva ittak egy k.^.veret,
sörényüket rázták, és szájukat öblögétték, majd megfontoltan s
lassú lépésekkel mentek vissza jászluk elé.
Amikor a széles, egyrészes, deszkából ácsolt kapu`c behúzták
maguk után, amely már sarkaiban kilazult, amikor .a kapufélfán
átvetették a láncot, a lehelet már nem látszott a leveg őben, sőt,
egymás arcát is alig-alig tudták megkülönböztetni a sötét háttért ől. Elindultak, s mindkettőjüknek percekig úgy tűnt, hogy
lenn járnak, mélyen valami alatt, ami bár, mint a pehely,
könnyű, mégis szilárd és áthatolhatatlan, és mivel egymást sem
látták, a rájuk rakódó csöndben úgy érezhették, hogy egyesegyedül vannak, egyedül a fiatalabb, és egyedül az id ősebb,
annak ellenére, hogy tudnak egymásxól, nem tudják egymást
elérni, sem jelt adni egymásnak, kinyújtott kézzel tapogattak a
sötétben, amíg a fiatalabb keze az id ősebb vállát nem érintette
— most biztosak voltak benne, hogy egymás mellett haladnak,
egyik a másikkal lépést tartva, s ha az egyik véletlenül megbotlik valamiben és elesik, a másik is gondolkodás nélkül a
földre veti magát.
Gyalogoltak sokáig egymás mellett, szótlanul, amíg csak az
idősebb, aki jobban ismerte a járást, el őre nem sietett pár lepést. Csak sejteni lehetett rövid télikabátja és fekete, er ős
anyagból varrott csizmanadrágja körvonalait, amilyent a két
háború között vagy az els ő háború el őtt viseltek, s lám, még
mindig van belőlük.
Az idősebb tudta, hogy a fiatalabb fél, s a fiatalabb tudta,
hogy az idősebb nem fél annyira, mint ő.
Az idősebbnek sok minden járt a fejében, amivel eloszlathatná a fiatalabb félelmét, míg a fiatalabb azon gondolkozott,
megmondja-e, hogy fél. Az idősebb mondani akart valamit, és a
fiatalabb is mondani akart valamit. De aztán megfeledkeztek
róla, mint ahogy sok mindenről megfeledkezik az ember, ha
kettesben gyalogol éjszaka, a szántókon.

A gulyásnak több helyütt behorpadt katonakürtje volt, amelyen épp egy futamot gyakorolt, mert többek között ehhez is
értett. Szerette volna egy hosszú és cifra futammal meglepni a
falu lakóit, amikor este a faluba tereli a gulyát. A kürtöt a falu
illetékeseitől kapta használatra, amikor mint gulyás szolgálatba
állt, és tehenenként öt kiló kenyérlisztet, fél kiló szalonnát és
valamennyi készpénzt kapott. Sok tehene volt, de a legel ő széles
és hosszú, középen út metszette keresztbe. Volt két kút is a
legelőn, az egyiken a csordát itatták, a másikat deszkával borították be, és ezt nem használták. Tavasztól Péter-Pálig az
úttól jobbra, Péter-Pál napjától Kisasszony napjáig az úttól
balra, Kisasszony napjától pedig, míg az id őjárás engedi, ismét
az úttól jobbra kellett legeltetnie. Ha az erre következ ő évben
is megmarad gulyásnak, akkor a legeltetést meg kell fordítani,
tehát kezdi az úttól balra, és ennek megfelel ően változik a legeltetés menete.
A legeltetésen és azonkívül, hogy kürtön tudott játszani,
tudott még lószerszámot javítani, kemencét rakni, kutat ásni és
vályogot vetni.
Azóta, hogy egyszer egy sárral teli veder a kötélr ől leszakadt, amikor épp a veder útját követte tekintetével, vagy talán
épp az eget nézte, mert az ég a kút mélyér ől nézve nagyon kicsi
és nagyon kék, s a veder sebesen emelkedik a kötélen az ég
felé, s ő lenn áll bokáig a sárban, mezítláb, s ha cigarettára
gyújt, a füst nem száll fel, a sár felett lebeg, míg fentr ől, a
vederből, iszapos lé csorog vissza — nézte az eget és az ég felé
szökő vedret, amely egy pillanatban peremével visszafelé fordult, szemébe és szájába sár fröcsköl ődött, végigfolyt a mellén,
le egészen a térdéig, s feje mintha kettévált volna, mintha feje
lett volna a homlokától lefelé, s a homlokától felfelé még egy,
s ő örökre lenn maradna sárral beszórtan, a szólongatásokra
halkan felnyög, mind halkabban; a kút mélye széles, de nem
annyira, hogy az ember kinyújtózva lefekhessen ott, pillái közt
a sárral átsz űrt eget nézve, mely egyre messzebb, egyre kisebb,
és egyre jobban kéklik, és mindegyre elviselhetetlenebb: ennyi
kellett ahhoz, hogy soha többé ne szálljon mélyebbre annál a
pontnál, ahonnan körös-körül látszik az ég, igaz, szürkén és
porosan, de a kilátás biztonságos, és különféle kürtökön különféle futamokat lehet játszani.
A torzsig lerágott füvet a tehenek tovább rágták, s ahogy
szétfújtak a f ű között, csöppnyi porfelh ő lebbent fel, s ez a por
nyálkásan és fekete erekben csorgott vissza a tehenek orrából
— szarvukat néha egymás lágyékába vágták.
Háttal ült a napnak, keresztbe tett lábbal és izzadt; a futa m
rosszul sikerült, a hangok eltévelyedtek, túlságosan is meleg
volt. A kürtöt a lába közé eresztette, és tenyerébe verte a nyálat,
amivel egy pillanatig nem tudott mit kezdeni, majd tenyerét . a
fűbe törölte, ami puha és hajlékony t űkként csiklandozta. A te-

henek csoportba ver ődtek egy dombhajlat tetején, néhány kivált
a csoportból, másik kettő verekedett, lassan mozgatták fejüket,
s a szarvak hegye a nyak vékony b őrét érte.
Aztán a csoport a dombhajlaton szétriadt, kétfelé vált, az
egyik rész feléje, a másik az ellenkez ő irányba tartott, és elt űnt
az ereszked őn. Mezítlábas embert látott futni; a hajlat élén
futott végig, ott, ahol a tehenek kétfelé váltak, majd derékszögben jobbra fordult, és a friss szántáson futott tovább, amely
érthetetlen okokból mélyen benyúlt a legel őre, s azért szántották
újra a földet, mert valamilyen vetés nem sikerült benne, de
tulajdonképpen a legel őhöz tartozott még ez a terület is.
Az embert nem ismerte, az ügyet sem vetett rá, egyetlen
pillantásra sem méltatta.
Futás közben igyekezett levetni kabátját, amelybe már láthatóan beleizzadt — a kabát egyik ujja kifordult, de néhány
rántással sikerült leráznia a kezér ől éš messzire hajítani; majd
ingét is levetette —még mindig futott. Még talán száz méternyit, többet nem: a gulyás minden.. mozdulatát szemmel tartotta.
Oly váratlanul és oly hirtelen állt meg, de oly magabiztosan, és
látszott, hogy teljesen kifulladt már, hogy neki eszébe sem jutott,
hogy kiáltson; miel őtt felfogta volna, hogy hol áll, a mezítlábas
ember már el is tűnt, váratlanul elnyelte a föld, csak a nyílás
maradt utána, meg félrerúgott és kettétört deszkadarabok.
Egyszerűen hátat fordított a hirtelen támadt ürességnek,
mert ezzel kiürült az egész táj, még miel őtt biztos lett volna
benne, hogy amit látott, megtörtént, s helyénvalóbbnak látta a
megzavart tehenek után nézni, és „uramisten, szándékosan tette,
lehetetlen, hogy nem szándékosan. Olyan tisztességes, rendes,
meleg napnak tűnt ez a mai, ó, uramisten" — hajtogatta.

Minden héten, nem kijelölt napokon és bizonytalan id őben,
amikor sokan, vagy épp senki sem járt az utcán, egyszer csak
feltűnt az alakja, kissé görnyedten —mert nem volt már fiatal —, botját a hóna alatt szorongatva közeledett, haja a kalap
alól szemébe lógott, de valahogy mégis frissen és tiszteletet
ébresztően hatott, tiszteletet ébresztett mindannyiunkban, akik
különben nem tudtuk, mi a tisztesség, csak hopp: már egymás
torkának is estünk, mint a kutyák, kést vágtunk egymás arcába,
sokakat örökre elcsúfítottunk, nyomorékra vertünk — isten
legyen irgalmas hozzánk!
Nagyon idegen volt köztünk, nagyon messziről érkezett, észrevétlen és fiatalon — mert akkor még fiatal volt —, de már
akkor is köztudott volt, hogy nálunk idegen meg nem él, arra
mérget vehet, mikor magunk is alig élünk; igaz, kevesen vagyunk, de még kevesebb a föld, nincs legel őnk és nincs jószágunk, vizünk mélyen a föld alatt, és ihatatlan. .
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Ez mindenünk.
A lányok mifelénk, ha őszinte leszek, csúnyák és ösztövérek,
kezük mélyen lelóg, válluk csapott, horpadt mell űek: nehéz a
dolguk és nehéz munkát végeznek. Van, akire azt mondják:
ritka szép lány volt. Mit tehetünk? Nevetünk, hangosan és teli
szájjal, keserűen, megadással — a nevetésünk az messzi földön
híres.
Minden héten jött, többször is, elég jókedély ű volt, vagyis
mosolygott mindig, de gyanakodtunk; hogy otthon szemüveget
hord, és nem is lát bennünket, vagy legalábbis nem tud bennünket egymástól megkülönböztetni. A szemüveget meglehet,
hogy szégyenlette el őttünk, nem volt henceg ő természet, mert a
mi öregjeink közül egyik sem hordott szemüveget, aztán minden
lehető és lehetetlen árokba beleestek. Rengeteg baj érte az öregjeinket, mert még a székr ől is leestek vagy melléültek, mert
nem jól láttak; sok esetben meg a régi, faragott szekrényekbe
vizeltek éjszaka, az udvarra nyíló ajtónak vélvén a szekrényajtókat, meg azért is, mert öregember nemigen csatangol éjszaka, f őleg a rossz szeme miatt, elég, ha a reteszelt ajtót kinyitja.
Ő soha! Űgyesen megkerülte a kátyúkat, a libafalkákat, bár
soha senkinek nem köszönt, soha senkivel szóba nem állt; nem
is emlékezett senki, hogy valakinek valaha is köszönt volna,
vagy hogy valakivel egyszer is szóba állt volna — nem, csak
ment egyenest, szüntelen mosolyogva, mint akinek szent küldetése van, ment a templom felé, és azután a torony árnyékában
álldogált egy keveset, minduntalan az égre nézve, s mivel a nevét
senki sem tudta, Égbenézőnek nevezték el.
Mert idegen volt, nem lakhatott közöttünk, de elég közel
lakott, lehet, hogy ötszáz méternyire, de az is lehet, hogy öt
kilométernyire. Ez már nem játszott szerepet. De inkább öt kilométernyire lakott.
Egyszer egy fiatal katonatiszt összefogdosta a serdül ő fiúkat,
lehettek vagy húszan, több serdül ő fiú nemigen van mifelénk.
Fapuskákat osztott ki közöttük, és négyes sorba állította őket.
A fiúk hol azt nem tudták megjegyezni, hogy mennyi négy, hol
meg azt, hogy melyik a bal lábuk, szóval sok baja volt velük a
katonatisztnek. đ is ott volt, s már-már közéjük állította őt is,
de hát komplikációktól félt, mint az afféle fiatal tisztek. Mégsem mulasztotta el megkérdezni, és épp t őle, Égbenéz őtől kérdezte:
— Micsoda teremtmények maguk? Micsoda emberek? —
Talán mű velt fiatal tisztnek tartotta magát, azért kérdezte éppen így.
— Nem ember — ez volt a válasz. — Nem ember. Kutyaszar.
A tiszt talán zavarba jöhetett egy pillanatra, ördög tudja,
de mindjárt kiáltozni kezdett a kamaszokra:
— Énekelni! Énekelni!
Azok csak álltak a szemetes templomudvaron, zilált négyes
sorokban, kicsit rongyosan, s minél jobban akarta a tiszt énekeltetni őket, annál jobban behúzták a nyakukat, és egyre rémültebb arccal hallgattak.
Ő , Égbenéz ő, .a hóna alá csapta botját, lopva néhány pillantást vetett még az égre, mintha csak a torony magasságát
mérlegelné, majd a szokott úton elindult hazafelé.
A tiszt még egy ideig próbálkozott azzal, hogy szóra bírja a
fiúkat, ha már énekelni nem tudnak, de a fiúk beszélni sem
tudtak. Am a tisztnek, mint minden fiatal tisztnek, szüksége
volt fölényére.
— Oszolj! Oszolj a szentségit, istenverte kamaszai!
A tiszt kamaszai még életükben nem hallották ezt a szót,
hogy: oszolj. A többit már jól tudták, mit jelent. Hogy a tiszt
mérges — azt jelenti. És ha a tiszt mérges, abból baj lehet.
Hogy bajt hozhatnak apjukra, anyjukra, valamennyiünkre — és
kell még ide baj?

Az ablaknál ültek az imént, háttal az ablaknak, a nagy,
téglalap alakú teremnek azon a részén, ahonnan csak egy ablak
nyílik a kerítés nélküli udvarra, amely afféle gazdasági udvar,
egyáltalán nincs is szükség itt kerítésre. Az ablakkal szemben
alacsony, támpilléres fal látszik, jobbra beroskadt tetej ű jégverem, a tetőn a nádat finom moha lepte be, és egészen megszürkült, távolabb gyümölcsfák zöld lombja. A terem keskeny,
hosszú, deszkapadlós, az oldalán több ablakkal. Az ablakkal
szemben, ahol ültek, kitárva az ajtó, s az ajtótól a szemben
levő egyetlen ablakig csak annyi helyet hagytak, hogy ketten
egymás mellett elmehetnek a vöröshagyma-halmok, a krumpliés zöldséghalmok, anapraforgómag-halmok, az egymásra dobált
vízmentes ponyvák és liszteszsákok között.
Itt tanyáznak. Nem az istállókban, sem az udvaron; hanem
épp itt. Ha valami halaszthatatlan munkájuk akad, ide jönnek

értük. Akinek ,szüksége van rájuk, kitárja az ajtót, int nekik
vagy beszól, csak annyit mond:
— Jöhettek.
Most szürke, csuklyás es őköpeny van rajtuk, szolgálati köpeny esős idő esetére. Impregnált vászonból készült, és minden
év elején be kell mutatniuk feletteseiknél vagy a raktárépületben, és ott megállapítják, hagy használható-e még a köpeny.
Ha úgy találják, hogy nem lehet tovább viselni, akkor újat
kapnak, a régit meg visszaveszik. Ugyanígy a gumicsizmát meg
a munkaruhát is.
Egyszerre állnak fel, mintha szervesen is egymáshoz tartoznának, egyik sem előbb, egyik sem kés őbb, mindkettőjük egyforma mozdulattal, mintha egyik vezetné a másikat, aki vak, és
minden jelentéktelen mozdulatot már el őre ismer, tudja mi következik utána, de azt semmiképpen sem lehet megállapítani,
hogy melyik a vak és melyik a vezet ő.
Lassú léptekkel haladnak az ajtóig, a küszöbön egy pillanatig
tétováznak, tanácstalanul állnak, míg csak fel nem fedezik a
nyírott bajszú istállóst az eresz alatt, ahová az es ő elől húzódott,
mert neki nincs köpenye, az benti szolgálat, ahol az ember
nincs kitéve az elemeknek. Az elindul, ők ketten a nyomában,
megkerülik az épületet, az istállós megy elöl, ők követik, egymás mellett, és a fejükre húzzák a csuklyát.
Az alacsony, támpilléres falú fészer mellett mennek végig,
ahová a küls ő tanyákról belátogatók a lovaikat szokták kötni
fél vagy egy egész órára, amíg valami fontos dolgot nyélbe nem
ütnek, azután már sietnek is vissza, mert nemigen van vesztegetni való idejük, különösen akkor, ha a dolgot úgy sikerült
intézni, ahogy ők, még odahaza, előre eltervezték.
Már elhaladtak a lóistálló el őtt, tehát nem itt van dolguk,
akkor elhagyják a tehénistállót is, ahonnan külön erre a célra
épített biztonságos ketrecekb ől fehér szarvú bikák csodálkoznak
rájuk, döfködik a ketrec rácsát. A következ ő ajtón befordul az
istállós, ők is befordulnak ott, benn s űrű félhomály, egy pillanatig csak körvonalakban látnak mindent, az es őcsöppek észrevétlenül leperegnek róluk, a köpeny b ő alsó pereméig, onnan a
járda kopott tégláira.
A mennyezetet két sor faoszlop tartja, az istálló hosszú,
talán száz méter, az oszlopok között vezet a járda, az oszlopoktól jobbra és balra testes borjúk fekszenek és kér ődznek. Szemben, .a járda másik végén elmosódva újabb ajtó látszik, csak a
repedéseken hatol be fény, vékony, hosszú nyalabokban. A járdán egy borjú fekszik, ugyanúgy, mint a többiek az oszlopsor
mögött, így messzir ől hihetetlennek látszik, hogy ha a. közelébe
érnek, nem fog felugrani, s őt az is, hogy egészen hideg, és a
szőre nedves. Az istállós félreáll, az egyik oszlop árnyékába, és
kinyújtott kezével mutatja nekik a szabad utat.
— Ott van — vihetitek. Ez a masodik. Lesz még talán három. Akkor egyelőre készek is volnánk. No, ide írjatok alá!
Mindketten lassan és megfontoltan aláírják a nevüket, amivel igazolják, hogy átvették a borjút. Mindennap tízszer-tizenötször írják le a nevüket vagy itt, vagy más istállókban; néha
többször is. A borjú kiöltött nyelvvel fekszik, a nyelv kissé zöldes
is már, szemét, amely felakadt, legyek marják, mindig több a
légy, érkeznek és el űzik egymást, körbefutnak a szemhéjon,
megállnak, a szem fehérjébe csípnek, továbbfutnak, igyekeznek
egymást megzavarni, némelyek befutnak a szembe, megülnek a
szempillákon, vagy a zöldes nyelv felé veszik útjukat.
Köpenyüket végig begombolják, a zsebeikben lev ő holmit
eligazítják, akkor egyikük az ajtót nyitja, másikuk a borjút
fordítja a hátára. Nehéz, de nekik kell kivinni, és kettejüknek
kell a szekérre tenni, segítségre nem számíthatnak, az istállós
már el is oldalgott valamerre. Senki sem segít, iszonyattal fordulnak el a dögökt ől, hányni mennek, vagy úgy tesznek, mintha
hányni mennének.
— Akkor délben — mondja az egyik — alighogy megszólaltak a harangok, már jött a következ ő hullám. Köd volt, de néha
felszállt vagy kettéhasadt, ahogy a szél hajtotta, és lenn, nem
is nagyon messzire, birkanyájat láttunk, annyira volt, hogy a
birkákat egyenként is meg lehetett számolni. Húsz vagy huszonöt birka, juhász. Feküdtünk, fejjel lefelé a lejt őn, nem is
igen volt más választás. Szívesebben feküdtünk fejjel lefelé,
hogy semmit se lássunk. Hullámzik a föld, de úgy érzed, akkora
a csönd, mintha egyedül lennél. És amikor vége van, felállsz:
egyedül vagy. Akik veled voltak, mind ott maradnak körülötted,
és fekszenek tovább, fejjel lefelé a lejt őn, mikor a repülők már
rég elmentek. A legyek ott is ugyanígy ott vannak. Azok meg
csak fekszenek, és nem hajtják el magukról a legyeket.
— Nincsenek legyek — mondja a másik. — Egyet sem láttam. Legyek? Nevetséges! Fatelep se néz ki különben. Olyan
rend volt, hogy ésszel nem lehet felérni. Egyikünk alulról fogta,
a másikunk felülről. Kezét ha volt, vagy a vállát. Én mindig
ott tartottam. Akkor hórukk, fel a rakás tetejébe. Akár a fatelepen a fahasábokat, ölfát. És mindenki ép kellett hogy legyen. Ez volt a parancs. Csak ép hullákat! Akinek nem volt
feje, kerestünk neki fejet. Volt olyan is, akinek valamib ől több
jutott. De épek voltak, össze lehet úgy illeszteni. Amikor jól
kifagytak, azt mondták, seperjük fel az utat a rakások között.
Fel is sepertük.
— Ha kifagytak, akkor nincs légy. Télen nincs légy.
— Nincs. De nem mindegy?
Indultak a lovakért, egymás mellett mentek, ugyanarra,
amerről az istállós után jöttek, csak szürke es őköpenyük suhogott. Végigmenték a kér ődző borjak sora között, fejükön megigazították a csuklyát, kívül töretlen szálakban hullott az es ő .
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III. Felvonás

Szín: A kolostorudvaron nehéz tölgyfa asztal, körülötte néhány
pad. Az asztalon Barnabás ül, lábát játékosan himbálja,
odébb az egyik padon János és Agoston ül, szorosan egymás mellett. János fésülgeti bozontos, nagy haját, egy tükördarabban nézegeti magát. Agoston úgy tesz, mintha azt
várná, hogy sorra kerüljön.

János:

Barnabás: (hangsúlyozott iróniával)
Rendet teremteni
a koponyán kívül!
Rendet a gyom között,
mely szégyenében
évéken át visszafelé n őtt.

Barnabás: Еrdekes: a pokolban is
osztanak szárnyakat.

Еs nem érted,
látom.

Barnabás: Túlugrottad önmagad.
János:

János:

Megvolt hozzá a lendület.

Eleget járt
saruban ez a gömb,
amit fejnek csúfolunk.
Eleget járt sántítva,
s mindig a talpad alatt.

János barát,
ez enyhén szólva
stultitia, balgaság.

Barnabás: Mondd, János barát,
János:

Vigyázz, amit mondtál
kitüntetés!
Hisz a bölcsességnek —
mely belőlem árad,
s aminek hites tanúi vagytok —,
annak termelője
ezek szerint a hajam!
(Agoston és János nevet az élcen.)

tudod-e .te,

belőlünk nil maradt?
Bendő, amiiben az étel elrohad,

s ahonnan a eseгebomlás
felszabadít valami javat,
mely, ha lefelé távozik,
orrt facsar,
ha fölfelé téved,
szó fesz belőle,
gondolat.
S ha az imént az orgiát
valami szent nevére
kenem, ha sikerül,
azzal egyetlen célom,
hogy az emésztést segítsem,
náladnál valamivel

Agoston: Kinek volt még
ily derék szőrzete?
Rajtam sajna elkopott,
s ami maradt,

az szent!
Itt a hónom alatt!
(Nevetés)

ésszertiјbben.
Barnabás: Jó, hagyjuk ezt,
derék csatlósaim.
Azt hiszem,
bacchanáliát nem,
de processziót, égig ér őt,
csinálhatunk, ha kell.
Nem bánom .. .
De kinek jut eszébe
most valami alkalmi szent,
akihez szólhat ez a b űn,
akiért éghet ez a máglya,
nos, ötletet, patkányaim!

János:

Rémítgetsz?
Vagy hagyod, hagy vigyen

az öncélú beszéd?
Szark¢zmusodból ítélve,
felszínre ért az a buborék,
amit intellektusnak hittünk,
mi, lenn ott a fenéken.
De vegyük elölről,
járjunk ott, ahol az ék,
mely feszíti, repeszti
benned a sötét egységet:

közösségnek nevezted
János:

Mily körültekintés:
elkötelezni a falatot,
a kortyot, a bárdot,
mely a sült ökröt szabja...
Szemérem kérdése,
de főpapri prédikás zamat
leplezi, mitől már
a képzeletben ganévá válik a falat.
Barnabás!
Eladni akarsz?
Újból?
Űzletelni kalap alatt?
S ügyfeled:
egy fikció,

akivel elhiteted magad.
Többszörös ámítás az egész.
Oda-vissza: a képzelett ől —
amit kihelyeztél a térbe,
meghatározatlan —,
a képzelettől az agyig,
mely még kívül tűri a hajat —
és vissza, és oda és vissza ;
ezerszer így. Ez már a spiritizmussal halad
karöltve.
S végül is
kit lldézel meg?
đnmagad.
(János kirobbanása mind Barnabást, mind Ágostont
meglepte.)
Barnabás: Először hallom ezt.

néhányunk viszonyát.
Lehet, hogy az volt,
lehet, hagy több annál, vagy kevesebb,
s most reánk testálod
első rokkant gondolatod:
potrohos hüllőkké fokozol le minket;
bendőket látsz le-föl sétálni itten.
Számodra ez a jó, a veszélytelen:
ha megtömik őket, szuperálnak,
de lenn a genezis legalján!
Barnabás: Azt akarod mondani,
a vezér államcsínyt követett el.
Azt akarod mondani,
elvekkel, eszmékkel prostituál.
Vagy hogy intellektuális
onániát gyakorol,
mert a fizikai nehezére esik.
Idültek gyűrűs izmai,
ezt akarod mondani talán?
János:

(Tovább fésülködik, rá se hederít Agostonra, nézi
magát a övkörben.)
Jó, rendben van.

Bendők vagyunk,
bár engem nem fizgat annyira
maga a hovatartozás.

Bendők vagyunk,
mondod,
s ebből ered az a pampás,
az a remek igazság,
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összerakósdi az egész,

hogy az LTLAP
az, ahol az ember
hiteles nyomát hordja
világnézetének,
s tavább:
ha megerőltetem magam,
eszembe jut —

külön-kiilön pedig:

sok bosszús aggastyán.
Ambrus: Miről szólt
ez a kihagyott disputa?

János:

vagy szerinted:

(utánozza Barnabás hangját)
Bacchanáliát, éging ér őt!

EMLlк ZIK A HAJAIN! —
azzal a b űzzel kapcsolatban,
amivel sarkunkra vaktózunk néha,
azt hiszem,
Scaliger mondta

Csak processzió ürügyén!
Egy szentet kérek,
csatlósaim, akire
rákenjük
e pompás orgiát!

és — kedves Barnabás barát,
alád ad lóvat.
Így mondta az emutett úr:
ODOR DIVINA RES EST!
Tehát
ha már az illat,

Ambrus: Egy szent kell?
.
Meg processzió?

(Mindnyájan nevetnek, kivéve Györgyöt, ő a saját
gondolataival van elfoglalva.)

vagy profánul
János:

a szag,

(odaugrik Györgyhöz)
Egy szentet!
Gyorsan, fiatal titán!
Egy igazit!
Barnabás
testhez állót kíván.

isteni eredet ű,
akkor hát:

a magunkfajta szegény ördög
szellentése sem nélkülözheti
isteni mivoltát.
Barnabás: (Ámulva, mosolyogva hallgatja Jánost, közben le
száll .az asztalról. Az árkádok alatt .áll Ambrus és
György. Mindketten hallották János sziporkázásának
utolsó részét.)
Mit mondjak?
Talán azt, hogy

György: (fölocsúdik)

Szentet? Kinek?
János:

Ki vele gyorsan!
Vagy egy pogány istent,

akárkiét,
aki nekünk való,
aki megfelel most,
s akinek nevére csúszik a bor,
meg a sült tinó.

ezek szerint
e farkasveremben
mindenki más konyhán étkezik?
De én inkább

csak egyszerűen
György: (mosolyog)

levonom:

Védnököt?
Van olyan.
Nekünk való.

te tartasz igényt
különb collatióra,
János apostolom.
Enyhe schismád
mintha hazudtolná
kissé a bibliát.
(Mindnyájan nevetnek.)
Ambrus: ‚re, a jelentés:
Benedek alszik,
Péter barát szívja a. fogát.
György büntetése:
az út oda-vissza
meghozta magvát:
nem gyűlölet az,
amit táplálnak egymás iránt,
rögeszmévé vált bennük
a végső leszámolás.
Pál a tinó körül ügyel,
Györgyöt ott leltem
Simon sírjánál.
János:

János:

Ki vele!

Agoston:

Hadd halljuk!

Ambrus: Mondd már!
György:

Barnabás: Sohasem hallottam.

György: Pedig egyszer ű.
Használatos, gyakorlati isten!
Simon könyveiből tudom.
Igen: Deus Sterkutius!
A trágya, a dudva istene.

János:

(Tapsol, s példáját Agoston is követi.)
Agoston:

Barnabás: Benedek alszik ...
(Elgondolkozva, mélázva folytatja:)
Pál a tinót süti.
Péter bosszúját feni,
élezi,
György, a sárkányölő,
Simon sírját feszegeti,
János apostol
mintha lázadna,
s Agoston
tükrébe leselg,
Ambrus, a kopó,
fülel, sompolyog,

János:

Deus Sterkutius!
(Csend)

.

(ujJongnak)

Ambrus:
Barnabás: Györgytől mi mást vártatok?
Lám, ért a dludvákhoz is,
én meg lázaadk,
bolond fejjel,
asszonyos pírja ellen.
György: (Megretten, s ezt a többiek is észreveszik.)
Megáll bennem aszó,

az egyetlen,
az eretnek,

tudja, hogy a kapóké e század.

keresztbe fordul
itt a szívem alatt,

Helyben vagyunk!

és a riadt dobolás

Most még csak te hianyzol.

előtt elrekeszti az utat.
Többszörös értelme van
e pírnak,
de mondom
egész másként van, ami van,
mint ahogy hiszitek .. .

Barnabás: A, dehogy!
Ismered azt a pápai mondást:
Princeps legibus solutus est!

Se törvények, se átkok!
Se alázatosság, se er őszak.
Nem.
Semmi se köt.
Nem is kötelez.
Nem is fenyeget.
És meg nem dönthet.
Mert:

Princeps legibus solutus est!
És végtére:
egymás гészesei vagyunk;

János:

Bolond próbatétel
Vagy lép,

vagy ingovány ez a zagyvaság,
melybe csalogatsz,
s melyben —
mert nem érhj,ük —
olcsón elveszünk.
Agoston: (élcel ődve)

Törékeny vagy,
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a sziklakövön!
Ennyi az ügy.

kedves György barát,
s itt-ott enyhén dagadt...
Hol v an a sáгkányölő izmos kar?
Hol a keskeny csípő,
a tenyér, melytől
meglapult
a bárányát 'visszakövetel ő paraszt?
Agyaink vendége,
bőségünk értelmi szerz ője; te,
kedved és szenvedélyed töml ője gyorsan elapaszt.

Higgadtabb felcser
kezébe illik,

János barát!
György a mienk,
elejétől kezdve.
Emlékezetemben
örökké megmarad
az a riadt,
az a csodálkozó,
az a boldog jövevény arc.
És ahogy ment Pál után,
hogy majd kámzsát öltsön,

György: Eszembe jutott a legenda.
Hogy tagadtam volt...
Pálból a szükség teremtett kost.
(Mindannyian nevetnek.)
Nagy hecc volt,
azt hiszitek.
Az volt a fontos,
hogy megtörjek végre.
Nagy hecc volt,
sugdossátok;
és én most
egy igazi csodát hozok

kérdezte többször is,
minden lépés után:
hova visztek?
Szurokba mártott arany-e az,
amit majd rám adtok?
Nem, János barát!
đ még mindig ugyanaz,
aki volt,
s ahogyan jött
az imént,
fejemet adnám,
csak élcelődött.

a hazugért cserébe.
(Nagy kacaj.)
Emlékszem jól,

hogyne emlékeznék,
Pál meséjére.
Igy szólt:

Agoston

A tinó a tinó!
Ott kinn, a nyánson,
nagy unalmas tűzön
forgolódik s unja magát,
megyek segítek
Pál baráton .. .
(Kavarodás az egész disputa megszakad mindnyájan
elmennek csak Gyöngy marad. Lemondóan legyint.)

:

,

AZTÁN, MERT A ЂERMЕSZET
IS AZ ÚR KEZÉBEN VOLT,
A JUHOKAT MEDDđS)GTÖL }'ЁLТVЕ,
TESТЕМВ-F DÚS GYAPJI~TT PARANCSOLT.
(Még nagyobb kacaj . A mesét különben i s kuncogás-

,

,

,

sal követték.)
Nevettek.
De én valóban nem hittem,
mert sohasem hittem, hogy

György: Mint a böglyök,
ide-oda szállnak,

a csodának

s közben dongnak,

csapóajtaj•a van.
Most velem történt

Processziót rögtönöznek!

nyálasan prédikálлak.

az isteni csíny;

De a körmenet
ott meg is halt,
ott a szavak megettMily remek
krematórium
az emberi szó!
Eszmék ötletek
rendre összeállnák,
s ahogy tömörül a sor,
a'töltés kirobban:

napok óta változom
legbelül,
zsigereimben,
változik magvam,

lényegem,
értelmem,

,

szokásom,
lépésem,
változik minden mozdulatom.
Еs kérdezem naponta:

szó és szó és szó!

e döntő fordulat
hol esett?

Еs újra higgadt a világ,
a levegő kissé párás

Milyen váltókon?

és melegebb
— beszélt valaki tehát.
S ami szégyenné növeli
ezt a paradoxont,

Barnabás : Augusztus van,
valahol magtarban d ől a gabona,
s egy ember életében

az a tudat,

a beérés csodát példázna!?

hogy pontosan igy,
és ugyanígy,

Ne ámítsd magad , ifjú barát,
ez csupán a férfikar csodája.
György :

,

,

ezzel az esyközzel
kell tudtukra adni
a végzetes
nagy hibát!

A beérés, igen.
De milyen irányban?
A természet törvénye szerint-e, .

vagy ahogy adja

(A szín elsötétül, s ezzel a harmadik felvonás els ő
része befejeződik.)

egy ördögi apátság metafizikája?
Beérés, mondod.
Еgő napon is:

—o—

sötét éjszakában.
(A harmadik felvonás második része a nevezetes orgia, élőképpel kezdődik. Az asztal körül akár az
,

János:

(a többiekhez)
Mindig fenyegetett,
büntetést keresett,

[

úrvacsorán] ott ül a nyolc szerzetes, középen Barnabás, jobbról Ambrus, balról György és így tovább.
A fokozatos megvilágításban mozdulatlannak látszik
a csoport, de amikor a teljes megvilágításban egyszerre kellemetlen hangosan megszólal Carl Orff Car-

gondolatai közt
figyelem! Most kezdi!

Nagy dologban setteng!
Sohase szerettem

mina buranója *, mintegy varázsütésre megelevene-

fonák kedvességét,
sohase hittem
komoly derűjében,
ki tudná pontosan
ez ifjú kilétét?
Csak nevét ismerjük!.
Csak termetét láttuk!
Honnan jött s miért,

dik a kép. A dínomdánom már nagyban tart, az
asztal roskadásig megrakva
A zene lassan elhalkul.)
...

Pál:

Barnabás! Tudom, hogy evés közben
a kérd4s kényelmetlen vendég,
mégis, valid be,

a kegyszerek hol vannak?

sohase kérdeztük.
Sohase hittem sóvárgó szemének,
sohase hittem kimért örömében:
Ambrus: Csak délibáb,
és nem vízözön!

Csak üres szó,
csak fény és árnyék

(Kacaj.)

Barnabás : Eladtad.
Pál:

Ez igaz.
(Kacaj.)

Barnabás Gátlásaid vannak?
:

Žt
Pál:

Régi lakói e háznak
remek kegyszereket hagy h,.
s közben önmagukr đ рé dás
és hosszú :böjtöket is szabtak.
(Kacaj J

Barnabás: Megtért egy faun.
(Kacaj.)
Pál:

.

Azt mondod:. .
eladtam!
Lgaz: eladtam.

A kegyszereket sorban.

Agoston: (Feláll, er ősen illuminált.)
Mint az üveget, '
ha faggyúval kenuk,
olyan előttem a világ.
.
(Letel,) '
Uzováld csak,

öreg varangy,.
majdcsak lekopik
a homály.
Agoston:

Nem hallgat el,
csak szól,
csak kalimpál ez a harang.
(Senki se figyel rá )

Benedek: Nos, hol van ő,
akit a törvények nem kötnek:
Páter Barnabás!
Sok csodát és meglep đ rendet
vertél ököllel emlékezetünkbe.
No, most lássák, meddig
hat a varázs!
Péter:

Agoston: A harang, a harang.
(Fogja a fejét.)

..

Romlandó áru ne. álljon
a klastrom kincstárában
Bár szép volt a régi protokoll,
kegyszerek közt els đ a pávatoll.
(Kacaj.)

János:

(Vészjóslón fölет
il.kedik, kést ;tart' a kezében.)
Hava ölteni a t űt,
hogy szoros varrást
hagyjon a szádon? !

Ambrus: (n ~ egsžeppenve)_'
Hallgassak, ugye?
Könnyítene x đjtad?

(Iszik egy kancsóból.)

Barnabás.:.

Péter:

Mi marad belőlünk,
ha majd. az éjjel,
az ebek a terítéket leszedik?
Oszd be most,

hagy a bőség
a sírig elérjen.
(Rövid csend.)
Barnabás: ‚re, íme az ellenség,
az ádáz, a békélhetetlen,
szövetségessé hogy válik.

Rendben...
ha már így van,
s ha kéritek,
a kaplalá.ss.al együtt megprobálom
beosztani a b őséget.
Ambrus: (Mint akit kígyó csípett, felugrik.)
Elég! Mit beosztani?
Nincs mit beosztani!
Se halasztani!
Miféle bőség?

Barnabás: Láttam gyümölcsöt,,
.,,
mit sose rázott le az ág,
ott rohadt meg függve .. .
Ez is méltóság?
Most már nem csitítok senkit;
nem vállalom,
nem vállalhatom a stóla terhit,
György: Nem vállalod, ugye?
Mert nem tudod mekkora.

Еhes kanok közt
jóllakott paripa.
Péter;

György: Tudtad-e, vagy
álmodtad-e;

meddig tart a kimúlás processzusa?
Agoston: A harangok.
Ambrus: Sohase hallotta!
György: A születés percét ől
ollójában vagy,
s ami ellenáll,
az nem a puszta,
és legott feles aggodalom,
hagy kinek mekkora
és elégséges-e a potroha.
Igy könnyű itt a stóla,
levetni nem •istencsoda.

Pá1:

Mi jogon?!
Kitől a jel,
hogy szabadalmazd
ezt az ördögi jurisdictiót?

György: Mi jogon?!
(diihösen)
Mi jogon?
Itt ez a fekete kámzsa!
Itt az ököl,
mely nyitott tenyér volt,
s az isteni alamizsnát várta!
Nem tudtam,
hogy a belenyugvás
beletorkoll a legrémesebb átváltozásba.
Barnabás: Változás, változás!
Végül közhellyé lapítod.
János:

Mondom, hogy fenyeget!
György, te alattomos,
te isteni .véreb,

tedd le végre a fegyveredet,
csak hogy lássuk,

Ez mind kevés...
(Vészetten. halmozza maga elé az ételt.)
Ha ezt felfalnám,
ha sikerülne,
az éhség akkor se csillapulna.
Az éhség,
mely már rég nem a belek dolga...
Ez már nem is éhség,
valami temérdek nagy hiány,
egy rés,
mely itt belül szakadt,
de már rég
testünkön kívül tágul,
nő, növekszik,
s mit tesz itt egy falat.
Egy tinó ...
Hova öltenéd a t űt,
hova vinnéd a fonalat,
hogy e rést valahogy bevarrd?
Nem adom beosztani!
A szabály mást mond!
Nem esik jól a hús, a bor
ha nem civódunk rajta!!!
Nos: hol a kés, a tagló,
a gyilok,
a vért szakajtó?

Ez az!

csali hogy tudjuk,
mivel üssünk rajtad léket.
György: Most már nem!
Semnni sem fenyeget,
se téged,

se a többi derék pátert.
Hálót fontam köréd?
Ettől féltél?
János:

Tudom!

György: Csapdát állitottam?
János:

Tudtam.

György: Ingoványba vitt el
minden szavam útja?
János:

Еs mégis mentem!

György: Nem!

Ezerszer nagyobb az én büntetésem.
Nagyobb és még nagyabb,
mint gyűlölni
hizlalt képességem.
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S nem kéndezi senki tniéгt.
Majden megmondom:
Mert büntetésében
benne látja részét.
,

Barnabás Bújj ki,
de most már bí~j;j ki
a szavak háncsából,
mert itt gyorsan hervadnak a kegyek...
:

Gyöngy: Nektek tehát még mindig talány,
nem érzitek,
hogy mindent elvettem.
Nem érzitek,
mennyibe kerül
itt ez a konc,

János:

György: Várj csak!
Majd ha folytatom,
másként vélekedsz.
Barnabás: Folytasd! Parancsolom!

György:

Itt van előttetek.
Mennyi ez valóban?

ez a moslék.
:

Nem érezzük!

György: Kis híján
késre mentetek.

Ti gyatra,
telhetetlen szerzetesek.
S miért?
Nem utolsósorban,
mert én így akartam!

Ez is szerves része
az én győzelmemnek,
és a rémület,
amit ebben a két
vizsla szemben
összegyűjtöttetek.
(Agostonra mutat.)

És az éhség,
mely nem bennetek,
rajtatok kívül ásít.
Еs a gyűlölet,
mely pontosan időzített.
Mind, ez mind
az én sikerem!
János:

(Az asztalra csap.)
Ia tovabb nem mondod,
akkor is elég,

hogy karót húzzunk beléd!
De még azt mondd,

ha ugyan tudod,
ezt az ocsmányságot
mivel támogatod?
György: Elölről vegyük?
Adjunk róla számot?
S nem is a sajátom.
Barnabástól lopom
e kis példázatot.
Ezerszer mondta
kenetteij•es hangon:

đ TISZTA MÉG,
S EZ A TISZTASAG
AZ, AMI B ЕJ,đUtNK
EGYSZER MÉGIS MEGMARAD!
Péter:

Benedek:
Agoston:

Simon!
János:
Ambrus:
Pál:
György:

Igen: Simon.
És megmaradt?
Egyetlen szavamba került,

s nyakára hurkoltátok
a harangkötelet.

Barnabás: Ez gyalázat!
Hozzá se nyúltunk.
György: A bend ő ... az:
a bendő gondolkodott.
Nem közvetlen,
de közvetve öltétek meg,
s a ti tisztaságotok

torkán örökre
megszorult a hurok.
János:

Ő tovább él bennünk.

György: A tisztaság
szemétben reinkarnálódott!

(Végigsétál az asztal mögött, Ambrus remeg ő, kapzsi ujjai közül kitép egy koncot, s körülhordja. Mindenki nézi,)
Hús ez és nem áfonya.
A mohónak csupán egy falat.

Egy falat, de egy egész vacsora!

meg a kancsókban
Benedek

A helyzet változatlan,
csak őt vetted el,
de életünk változatlan!

János:

Le lehet mérni!

György: Ez az!!!
LE LEHET M1аNI!

PONTOSAN!
Еs mindent,
mindent ki lehet számítani mostan:
azt is,
hogy meddig elég,
amit egy megismételhetetlen

ötlettel
asztalunkra hoztam.
Nem érzitek?
Nem látjátok?
Elvettem örökre

és végérvényesen
az édes bizonytalanságot.
Most látjuk,
most tudjuk:
ennyi van,
eddig van!
Nos, elő az érvekkel!
Hallgattok?
Mert valóban nincs
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Pál esetén kezdem,
hogy érthető legyen.
Belőle az '(Jr
egy időre kost szabott.
Ez volt a rend
és az isteni csoda legott.
(A feszültség mindjobban érz ődik, nyilvánvaló, hogy
az elkövetkező szavak mögött veszély fenyegeti a
szerzeteseket.)
Bs a csoda folytatódott!
Férfiak közt a férfiszeret ő
vajon mi legyen?
Mivé faragja őt az ‚(Jr,
ha férfinak született,
de az ámítás az, hogy n ő.

Egyenes az út:
abból nő lesz.
Az '(Jr így akarja,
s mert a természetis
az isten uralma,
a férfiból nő lesz
előbb-utóbb.
Ellágyul a karja
a sok öleléstől,
megdagad itt-ott
a bő szeretett ől
np lesz a férfiból.
A sárkányölőből.
Barnabás: Ez hazugság!!!
Pimasz kölyök!!!
és nem is lesz
T đBB!!!
És az idő,
mint a homok,
kipereg alólunk.

János:

Előbb ócsárol,
aztán mindenkin röhög.

Pá1:

fegyveres őrjáratok.
És nincs több,

Ne folytasd!
Kérlek, ha ezt aszót érted.
Ne folytasd!
Most már parancsolom!

Ambrus:

csak ennyi,
és ez mind

Ez iszonyatos.

Benedek: Most az egyszer

Körös-körül
villás parasztok,

itt az asztalon.

elvétetted próbatételed.

(Feszült csend.)
György:
Pál:

De itt vagy te.
Itt vagy nekünk
ifjú, töretlen, egész,
bőségünk és életünk,
szerelmünk és szeretetünk!
Nem vehetsz el már semmi
többet tőlünk.
đnmagadat e vénektől
meg nem tagadhatod.
Mert mi vagy végtére is:

pars pro toto.

Asszony vagyok!
Nő !
S ez régi

klastromi törvények szerint
nem ízlik annak,
aki marad!!!
Benedek: Férfi vagy!
Tudom!
Keménykötésű legény.
Pál:

Egész helyett részlet,
s ha jól értегn,

Azért hoztalak,
hagy végig hím legyél. _

miért csaptad
ezt a nagy kegyetlenséget:
a szabadság, a szabadság —

György: Ezt is elvettem t őletek,
az ágyast, a kéjencet.

elfelejted —
hogy nem sokat érhet,
s nem is gyakorolhatnád,
ha a világon rajtad kívül

Benedek: Nem igaz!

(Egyre forróbb a hangulat.)
Ambrus: Tagadd le gyorsan!

mások nem léteznének.
György:

Egyedül vagyok.
Egyes-egyedül
s az istentől szerzett
kiváltsagos magány.

Ambrus: György, ez kihívás!!!
György: Akit az isten elutasít,
s akinek szeretetét
bűnre válthat] a hat szakadár öreg,
annak e pillanatban valóban
kiváltsága
és sért'hetetlen poga
a magány.
Pál:

De te itt vagy.
lrted?
S mi is itt vagyunk.
Ez a való.
Ezen kívül nem közlekedhetünk.

György: Itt vagyok: mondod.
l✓s hogy semmi többet
el nem vehetek tőletek .. .
Ezt valljátok?
Nos, rajta hát,

folytassuk!

György: Ha tagadom,
akkor is igaz!
Barnabás: (Dübörögve szól, s újból .a Carmina burona!)
A kámzsa sötét gondolat.
Sötét!
Kétely! Letépni róla!
Letépni róla!!!
(Benedek .és Ambrus .ugrik oda az árkádok alatt .nyugodtan álló Györgyhöz. Letépik róla a kámzsát, és
elővillan a női test. György úgy áll ott, mint egy
szent, meg se mozdul. A szerzetesek el őbb egy pillanatra borzadva nézik, aztán a pecsenyéb ől előrántják
a késeket, és György körül lassan, de biztosan bezárul a szerzetesék sötét köre. Amikor szétnyílik a
kör, György az árkádok alatt a lépcs őn hever, valaki

rádobta a letépett csuhát.)
György: Lehet...
Lehet, hogy ezért jöttem.
De most semmitek sem maradt.
Péter:

(Ovatosan letérdel melléje.)
Soká vártalak.

(Függöny)
* A szerző nem határozta meg, a zenei mű melyik részére
gondol.

A francia forradalomra jeUemz ő :egy teljes-medd őség a művészetek síkján . A nagy francia - S)xxádalom el ő t t ott van a
francia felvilágosítóknak a nagyszér ű pléjádja Diderot szavával
az Antikrisztusnak a falankszé ; éš а-;foxxadalóm .0 t á n — Stendhaltól és Balzactól Rimbaud-ig — valóságosradata az európai
irodalom máig élő nagy irányainak és: csak ž .irodalommal magával együtt ` "fényüket veszítő nagy .Іkotók neveinek. De a
forradalom é veiben xдem . jelenik meg egyetlen .olyan nagy költ ő,
szobrász vagy fest ő, aki az emberiség kulturális örökségének a
gazdagítását jelenthetné. Rendkívül érdekes, hogy a hagy francia
forradalom művészetének ' ihlető ereje nem magában Franciaországban , hanem más , távolabbi tériiletekén teremt zenében és
irodalomban monumentális művéket.
Honnan ered a különbség a m űvészetek síkján a nagy fran-

cia és az októberi forradalöm között?
Amikor a nagy francia forradalom kitör és gy őz , a polgárságnak , mely az élén áll, már megvan a maga hatalmas kultúrája, és rendelkezik azokkal az anyagi _ es~közökkel, melyek lehetővé teszik a számára , hogy ezt a kultúráját , immár több száz
éves örökségét , tovább fejlessze , és a Гegyőzött arisztokráciával
szemben uralkodóvá tegye . A polgárság fels ő rétege már teljes
birtokában van egy gazdasági hatalomnak , mielőtt még a forradalommal a maga megfelel ő politikai jogait, is kivívná. S ha
a plebejus - tömegeknek vannak is illúzióik ; ez a. роІg гѕ g megdöbbentően osztályöntudatos , és különválasztja a maga céljait és
érdekeit a nincstelenekt ől. Az Assemblée nationalé-ban a többség
Dupont de Nemours mellé áll , amikor az kijelenti : „ Akinek nincs
birtoka, az nem tagja a társadalomnak... A • közigazgatás és a
törvényhozás a magántulajdon viszonyait szabályozza , tehát ezek-

ben a kérdésekben csak azok dönthetnék, akik magántulajdonnal
rendelkeznek."
Ez a hang csak következetes folytatása a nagy francia enciklopédista , D'Alembert emlékezetes szavainak : ,; Sose volt 'törekvésünk , hogy susztereket és cselédeket világosítsunk fel...
Hamarosan új ég és új föld születik majd nekünk , úgy értem,

noмorи

sinkó ervín

a

az úriemberék sžá гnára , mert ami csőcseléket. illeti a legbutább
ég és a legbutább föld azé ami nekik kell."
A nagy francia forradalomnak tehát kisebb gondja is nagyobb annál, hogy a „cs őcseléket" bevonja a kulturális életbé.
Ezzel szemben az októberi proletárforradalom legkritikusabb
napjaiban már 1917 novemberében vagyis a forradalom győzelmét követő első napokban Lenin figyelmét m"r lefoglalja "a
kultúrának és a művészetnek a problémája,.' шetve a kérdés,
hogy lehetne a könyveket közelebb hozni a tömegékhez.
„Ahhoz, hogy az ember okosan értelmesen és sikeresen vehessen részt a .forradalomban, tanulnia kell" írja Lenin a
petrográdi nyilvános könyvtárhoz int ёzеtt indítványaiban. „Ki
kell használni a rende Кézésünkre "álló könyveket, és hozzá kell
látni a könyvtárák szervezett hálózatának kiépítéséhez, amely
segítene a népnek hogy mindén nálunk meglévő könyvnek hasznát vegye."
Nyilvánvaló hogy egy új és olyan uralkodó osztály szűk=
ségleteiről van szó, amely
maga óriási tömegében történelmi
okoknál fogva mindeddig ki volt zárva a legelemibb kulturális
javakból , és csak a forradalom tette számára lehet ővé, hogy a
hatalom birtokában , s csak .. a..már,birtokba vett " hatalom segítségével, megtegye az els ő nekilendülést a kulturaiis felemelkedés
útján . S ugyanakkor többr ől, sokkal többről volt szó, mint az
írástudatlanság іkvidálásáról. A forгadalomnak,.;: a .proletárforradakimnak óriási írástudatlan tömegekkel a ,legmagasabb kulturális célokat kellett megvalósítania . Az októberi forradalom kiindulasi pontja az, hogy — az emberiség történetéhén el őször —
meg lehet és meg kell kísérelni a gondolat és a valóság, az
elmélet é s a gyakorlat, az ember és a társadalom ellentétének
produktív legyő zését. A kereszténységnek is 'megvoltak az eszményei , amelyek mind a mai napig nem sz űntek meg az emberi
öntudatot, a mi egész szellemi „ felülépítményünket" lényegesen
befolyásolni . Vannak a kereszténységnek eszményei, melyek az
emberiség történetében erkölcsi szempontból kétségtelenül kimagaslók . De mindezek az eszmények az ember b e n s ő maga,

,

,

; ,

.

,

"

,

,

"

a

25

orosz Október mйУёѕzеІе
tагts га vonatkoznak, љиndёzеІ az eszmények abból indulnak
ki hogy a külső vilag siralorn vдІgуе gyogyithatatlanul bu„tkоzоtt"... S a kегеѕ tёnуѕёg eleve lehetetlennek tartja,
hogy. ezt a 'vad, іgаzѕ gtalаn és егnbёгtеіеn világot emberi erdvel,
emberi erofeszitesekkel emberhez melto emben vilagga lehet
formálni.
Az októberi proletarforradaiorn azonban épp ebb ől a hitből
indul ki. A marxizmus'megfejtette az emberi viszonyok rejtélyét azzal, hogy felfedezte minden tarsadalmi rend materiális
alapjának a döntő, az emberek egymáshoz való viszonyát meg hatarozo szerepet És paradox modon epp a materialis erők, a
termelesi feltetelek döntő hatalmanak felfedezesevel felszabaditotta az emberi szellemet vagy legalabbis utat nyitott ehhez a
felszabadúláshoz, amikor is túdatossá tette, hogy až életfelté
telek valódi humanizálásának el őfeltétele az, hogy az osztálykülönbségek új, szabad termelési viszonyok alapján megsz űnjenek, és hogy ezzel a tarsadalmi forradalornniab p r h u z ami
s an egy kulturális forradalomért való harcot kill vivni, egy
kulturaks forradalomért, mely nélkül nincs és nem lehet szocialista emberi viszonyokat, er őszaktól és uralmi ' геndѕzегіktбІ '
mentes szocialista tarsadalmat teremteni. Milyen kuІtuгІіѕ for-7
radalom az, amelyről szó van, Vajon a kulturaks fогг ,d Іош azt
jelenti-e, hogy úgy leromboljuk az örökölt kulturális ёгtёkеКіt,
mint ahogy a forradalom lerombolta a kapitalista tarsadalmat?
Lenin válasza erre a kérdésre világos:
‚ tnагхиІщuѕ
semmiképpen se vetette el a burzsoákorszak legértékésebb vívmányait, hanem épp ellenkez őleg, magáévá tette фѕ feldolgozta
mindazt, ami több mint kétezer éven át értéket jélentett á z.'
emberi gondolat és kultúra fejl ődésében. Csak a további mnnka"
ezen az alapon és ebben az ir á nyban a proletardiktat'lra 'gyakorlati tapasztalata altal megvalósítva ..: csak ezt ismerhetjik
•
el mint az igazi proletarkultitra fejlődését . "
Ez volt az októberi proletarforradalom kulturális programja.
A nagy októberi forradalom m űvészete csak nagy kerül ő utaКо
‚

-

„.

közelített ennek a programnak a сёlkitјїіёѕеihеz. ',,Мёг nem
szabad elfelejteni a nagy Október muveszete nemcsak `az orosz
Oktober.művészete volt ennek a forradalomtol ihletett muveszetnek elemeit már nemcsak a forradalom, han,ein» magának az
első világháborúnak a kitorese előtt, mar Europa háború "előtti
kulturális életében is megtalalhatjuk csirajukban, meghatározott
kezdeményezésekben. Kiás kérdés az, hogy ezek az elemék az
Orosz Október, a győzelmes prolitarforradalom k ёгQlmёnуеі közt
kiteljesedve a többi európai országokban is micsoda oriasi az
európai országok Кultіiг lеtёt is megtermékényít ő visszhangra
találtak.
A háború volt az ami az оnсёlu kultúrát es az öncélú művészetet az avantgarde-nak a azemeben gyalazatosan
kompromittalta. Nem véletlen, hogy épp .a forradalmi .Javantgardista művészeti irányok
már Lenin előtt, már a gубzеІnіеѕ
Október előtt is
kiáltványokban és kiáltványokon keresztül
keresik a maguk útját, éspedig a t ö meg e k h I z. Nem a kulturalis elithez amely csődöt mondott a háborúval való szohdanzбЈйѕa által, han ёm a tömegekhez. A plakát és a kiáltvány
ez az első uralkodó műfaj az avantgardista m űvészeti mozgalшаkьаn. E plakátokon és kiáltványokban nyoma sincs az érdeklődésnek"bármiféle individuális, bármiféle intim lelki probléma
iránt, 'di annál több szó esik bennük egy forradalmi akaratról,
melyet igyekeznek átvinni a néptömegekre.
AiTiikir az idős Goethe az Iphigéniáját írta, önmagával
szemben .azt a kévetelést állította fel, hogy „Iphigéniának úgy
kell beszёlnie, mintha Weimar közvetlen közelében az appoldai
tdk сsоk között nem pusztítana az éhhalál." Goethének ez sike rut. De az avantgardisták pontosan az ellenkez őjét követelték
a mйvёѕzеtfiktбL Az ő számukra a művészi alkotás éppúgy, mint
a muzeális kultúrértékek ellen való tiltakozás, egy • minden
élőre kiterjedő szolidaritás átéléséb ől fakad. Ik ezt annak idején
különféleképpen fejezték ki, de mai retrospektívából szemlélve
világos, hogy ez a magatartás az, amit üzenetként és termékeny
örökségként r ánk hagytak.
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barlangban

V.
A kilenc nagy, ronda, zöld légy begy űjtése után még csak

egy összejövetelt tartott az Egyesület hét rendes tagja. Meleg
volt nagyon azon az éjszákán, ki kellett nyitni az utcai ajtót,
hogy friss levegő jöjpön be a sötétb ől. Az ajtóval szemben egy
gömibölyű koronájú fa nőtt, szoforafának hívják errefelé, vastag,
zsíros kis levelei vannak, rengeteg apró feher virág nyílik rajta;
ebben az időben már hullatta virágját, fehér lett a föld a fa
körül, .és néhány döglött méh is hevert ott a szirmok között.
Mert rászálltak a méhek a földre hullott virágokra is, a járókelók pedig agyontaposták őket.
Fábián elnökölt, és Baras nagy megelégedésére a vezetéknevek haszontalanságáa'ól kívánta, hogy beszéljenek. Elmondta,
hogy ő már régóta gyanakszik, hogy a ,vezetéknevek körül valami nincs rendben, azt mondta, hogy már sokat töprengett ezen,
és többször is elismételte, hogy a vezetéknevek körül bizonyára
sok minden nincs rendiben, mert akiket csak ismert eddig, azoknál mindig észrevette, hogy sok minden nem stimmel a vezetéknév és іvlselője között, ezért ő úgy .gondolja, hogy az Egyesületnek ezt okvetlenül meg kell vitatnia, és hogyha ők ma este
együttesen megállapítják, hogy a vezetéknevek tényleg haszon
nélküli dolgok, akkor a vezetékneveket is okvetlenül be kell
iktatni az Egyesület gy űjteményébe.
Fábián mindezt nagyon hosszan, akadozva és unalmasan
mondta el, úgyhogy már Baras is türelmetlenkedni kezdett,
éppen azon gondolkodott, hogy megdicséri Fábiánt a kiváló ötletért, és utána érthet ően megmagyarázza, hogy mi is a baj a

vezetéknevekkel, de amikor Fábián már ki tudja hányadszor
ismét ott .kezdte, hogy ő mennyit töprengett ezen a problémán,
Rresztovszky rászólt, hogy hagyja már abba, mert ha még fél
percig beszél, ő holtbiztosan rosszul lesz, ezért hát ajánlja, hogy
vitassák meg röviden és értelmesen a vezetéknevek haszontalanságát, bár őszintén szólva neon érti, mi itt a baj ; neki például soha semmi baja nem volt a vezetéknevével, és másoknak
sem a ~jкΡ4nlja, hogy kifogásolják az ő vezetéknevét.
A nehézfej ű Rresztovszky tehát ezúttal is tönkretette volna
a tartalmas és tanulságos beszélgetést, csakhogy ismét Barassal
találta szemben magát, akinek tetszett az ötlet, tulajdonképpen
az ő ötlete volt, :és meg mert volna esküdni, hogy Fábián egyáltalán nem töprengett rajta, eszébe sem jutottak volna a vezetéknevek soha, ha ő meg nem említi véletlenül Honnyák tanár úrral
kapcsolatban. Nagyon rossz véleménye volt Barasnak Fábiánról,
és általában mindenkiről rossz véleménye volt, amit később
őszintén meg is írt rövid önvallomásában. Mert végül mindanynyian rövid vallomást írtak. Bresztovszkyt ugyanis nehezebben
lehetett meggy őzni, mint Baras gondolta. Pedig Baras részletesen
ki akarta fejteni a véleményét,, és úgy megmagyarázni a vezetéknevek haszontalanságát, hogy még Bresztovszky is megértse.

Lgy szólt:

— Az embereknek egyáltalán nem szabadna, hogy vezetéknevilk legyen, mert a vezetékneveknek hangulatuk, jellemük és
főleg dohos szaguk v an . Minden vezetéknévnek szilárd jelleme
van, éppen ezért dohos és fölösleges, mivelhogy az emberéknek
egyáltalán nincs szilárd jellemük. Ha történetesen most egy tized másodpercig a jobb kezemben tarthatnák egy jellemet, s aztán elengedném, еgész biztosan meglátszana rajta mind az öt
ujjam helye. Ha bal kezemben fognám, akkor meg a bal kezem
öt ujjának a helye látszana meg rajta. Ha ledobnám a földre,
akkor szétmállana, és regészen lapos lenne. Ha megfognom egyik
végéti, és elkezdeném húzni fölfelé, kinyúlna egészen a plafoniig,
és olyan lenne, mint egy kocsonyás kúp: fönn olyan vékony,
hogy szabad szemmel alig lábható, lenn vastagabb, a földön
maradt része pedig oamótlanul szétterülne, és állandóan remegne.
A vezetéknevek ezzel szemiben ostobán megmerevedtek, nem
lehet őket formálná, a maguk módján szabályos alakot öltöttek,
olyan szabályosat, hogy normális ember képtelen hozzájuk alkalmazkodni. A vezetéknevek tehát ostobák.
— Nono — mondta Bresztovszky, aki érthetetlenül érzékeny
volt vezetéknevére. Baras ügyet sem vetett rá. Folytatta:
— Már ez ás éppen elég nyomós ok arra, hogy a vezetékneveket teljesen haszon nélkül valóknak min ősítsük. De ezt
csak p:éldaként említettem. ,Kezdjük a legelején.
— Inkább ne — mondta Bresztovszky, aki már Fábián bevezetőjét is unta. — Engem úgysem tudsz meggy őzni ilyen zavaros mesével. A vezetéknevekre igenis szükségük :van az embereknek. Ha most hirtelen eltörölnéd a vezetékneveket, akkor
őrült nagy zűrzavar keletkezne.
Barast már bosszantotta Bresztovszky korlátoltsága. De
kénytelen volt válaszolni neki. Igy szólt:
— Egyáltalán nem keletkezne z űrzavar. Sőt, akkor lenne
csak igazán .rend. Akkor lenne csak minden igazán egyszer ű.
Mert az emberek tulajdonképpen egyformák. Csupán a helyzetek különbözők, és ezért úgy tűnik, hogy az emberek is kiilönbbzők. Tekintetbe véve azonban azt a tényt, hogy a helyzetek
is egyre jobban kezdenek hasonlítani egymáshoz, lassan még ez
a hízelgő látszat ás megsz űnik, az embereknek tehát mindjobban
terhükre .van a saját ostoba vezetéknevük.
— Ilyet nekem ne mondj — tiltakozott felháborodva Bresztovszky. —Igenis :vannak •különbségek az emberek között. Én .. .
— De ezek egyáltalán nem lényeges különbségek. Azért nem
lényеgesek, mert senkit sem érdekelnek. Az, hogy te különbözöl
Rozmajertől vagy Angellt ől, az fontos lehet esetleg néked, de
az égvilágon senki mást nem érdekel..Számomsa es mások számára te éppen olyan szürke kis fajankó vagy, mint Rozmajer
vagy Angel!. Engem csupán az :érdekel, hagy hasznos vagy-e

vagy sem. A helyzetektől függően tehát a legjobb esetben hasznos vagy haszontalan fajankó lehetsz. Mivel pedig éln! akarsz,
te haznos leszel, hasznos fajankó. Nekem ennyi pontosan elég,
és +fiityülök az egyéniségedre.

37
— De nekem van egyéniségem — mondta nevetséges eiszá пt=
sággal Bresztovszky.
Baras pedig így szólt:
— Ezt most kivételesen , de csak nagyon rövid időre, tudomásul veszem . Csupán azért , hogy elanoadhassam , hogy még az
általad olyan nagyra becsült egyéniséged гхék sem felel meg a
vezetékneved , tehát mindenképpen fölöslegesen cipeled magaddal, ezenkívül pedig a környezetedet is csak fölöslegesen terheled
azzal, hogy megkívánod t őle , jegyezze meg a vezetéknevedet,
holott a környezetedet még a nagyra becsült egyéniséged sem
érdekli, a haszontalan vezetékneved " pedig éppenséggel z avarja.
Mivel azonban az emberek, íme, Bresztovszky , szeretik elhitetni magukkal , hogy van egyéniséglik , az akaratuk ellen rájuk
kényszerített dohos vezetéknevek helyett jelekkel határoznák
meg egyéniségüket. Számtalan jelet ki lehet gondolni , az egye-

nes és görbe vonalaktól kezdve a legšuresább ábrákig. Az egyéлiségének legmegfelelőbb jelet mindenki a testének legeklugodtabib részére tetoválná. Ott kedvére ápolgathatná, .és gyönyörködhetne benne, anélkül , hogy embertársának terhére lenne
vele. Legjobb lenne, ha az emberek a fenekükre tetováltatnák
egyéniség-јeliíket. Igy állandóan rejtve lenne a külvilág el ől,
az :illető p edig szabad Idej.ében félrevonulna , letolná a nadrágját,

és zsebtükre segítségével kedvére gyönyörködhetne az egyéniségébeл. Bár megjegyzem , a tetoválás eléggé fáj•dalmas m űvelet,
sokan bizonyára , csakhogy elkerüljék a kellemetlen szurkálásokat, inkább lmmondanának egyéniségükr ől. Ezek színes ceruzával vagy olajfestékkel rajzolhatnának jeleket a fenekükre,
aminek araég az az előnye is megvolna , hogy ha lekopik, új,
még szebb jelet lehetne a helyére rajzolni.
Az emberek boldogok lennének . Egyéni églik a legmegfelelőbb formában , mindenki elől elrejtve , megmaradna , a haszontalan vezetéknevek ny űgétől megszabadulnának , és megszabadítanának másokat — a vezetéknevek után a keresztnevek araár
maguktól is elhullanának, hiszen csak a vezetéknevek tartják
fenn őket — arcuk kisimulna, és olyan lenne, mint a szabályos
mértani idomok.
Mondanom sem kell, hogy ez amennyire megkönnyítene mindenféle ügyvitelt. Nem kellene többé a nevekkel bajlódni, külön
mindenkit bej;egyezni a •választók , a lakásigénylők, a fizetelemelést érdemlők, a munkanélküliek, a hasznosak és a haszontalanok listájára, elegendő lenne néhány egyszer ű, kisebb-nagyobb
mennyiséget jelöl ő szám ,csupan . Kivételt csak azok képeznének,
akik raboltak, gyilkoltak vagy karriert csináltak: ezeknek külön
lefényképeznék .az egyéniség-jelüket, de .a fénypépeket a szigorúan bizalmas akták között őriznék, és olyan titoktartás övezné
őket, amint a nemi betegségeket.
Baras itt egy kis szünetet tartott. Elégedetten nézett körül.
Eredetileg sokkal részletesebben és módszeresebben akarta kifejteni véleményét a vezetéknevek haszontalanságáról, Bresztovszky akadékoskodása azonban arra kényszerítette,_hogy minél
gyorsabban, egy-két kiragadott, er őteljesebb bizonyítékkal tömje
meg az oktalan ellenállást. Ezek •után szólni akart még a tartalom és a fonna szükségszer ű egységér ől , ami mindenképpen
megköveteli a vezetékneveknek mint elavult formáknak az eltörlését, bár egy pillanatig sem :kételkedett abban, hogy máris
Sikerült Bresztovszkyt meggy őznie. De csalódott.
— Ez mind szép — mondta elgondolkozva a nehézfej ű
Bresztovszky —, az pedig, hogy az emberek a fenekükre rajzolnának mindenfélét, határozottan jó vicc. Az utóbbi id őben nem
is hallottam ilyen jó :viccet. De még mindig nem értem, hogy
miért nem felel meg egyéniségemnek a vezetéknevem.
— Ez részletkérdés — mondta Fábián. — A probléma sokkal összetettebb, és nem lehet leegyszer űsíteni egyetlen vacak

vezetéknévre.
— Kgpök az összetett problémákra — mondta Bresztovszky
azt akarom hallani, hogy mi a baj az én vezetéknevemmel,
vagy a Szegény Kis Rahmánavics пak a vezetéknevével. Ha beb zonyítjátok, hagy tényleg nem felelnek meg, akkor elhiszem,
hogy haszon nélkül valók a vezetéknevek.
Baras megvet ően vállat vont, és így szólt:
— Könnyű lenne bebizonyítani, de azzal csak ellaposítanánk
a témát, és nem tudnánk megvitatni a lényegbevágó tényeket.
— Nini érdekelnek a lényegbevágó tények — mondta dühösen Bresztovszky.
Barast elkedvetlenítette ez az önfej űség. A többiekre nézett,
azok zavartan hallgattak. Látta, hogy egyel őre csak Fábián támogatására számíthat. Ezért megadóan így szólt:
— V an mindenkinél írószerszám?
— Van —mondták. Délután mindannyian számtanórán voltak, ahol a felvételi vizsgára készültek.
— Fábián, adjál mindenkinek papírt, és fél óra alatt írjatok
rövid önvallomást.
— Miféle önvallomást? — kérdezte értetlenül Rozmajer.
— Ird meg, hogy milyen vagy, milyen voltál, mit csinálsz,
mit gondolsz, mit akarsz csinálni, ki az aipád ... Szóval, írj„ amit
akarsz. De teljes őszinteséget kérek, mert anélkül nem ér az
egész semmit. Én pedig majd a neveteket fogom elemezni. Az
összehasonlitás majd megmutatja, hogy haszontalanok-e a vezetéknevek vagy sem.
— Te nem fogsz önvallomast írni? — kérdezte Angel.
— De igen. És a saját nevemr ől is ,véleményt mondok.
Fábián szétosztotta a papírlapokat, ki-ki el ővette .a ceruzáját, és írni kezdtek. Az ajtón keresztül néha kinéztek a szoforafára, a levelei sötétek voltak, és még a rengeteg apró, fehér

virágot is eltakarták . Fél áráig csöndd volt a léрcsёkön. Pontosan
fél óra múlva Baras felemelte a fejét, és megkérdezte:
— Ki olvassa f el először a vallomását?
— Olvassa fel Fábián. — mondta Angel. — đ az elnök.
— Jól van, én olvasom fel először — mondta Fábián, és kisimította térdén a papírlapot.

Fábián önvallomása: Apám pincér egy a Kisvárosnál is
kisebb városban . Korán kopaszodó , tokás ember , esténként, ha hazajött, mindig hideg vízben áztatta a lábát.
A sok talpalástól :vastagra dagadnak a lábai, a szeme
pedig mindig véres. Szoba-konyhás lakásunk van, a
konyha földes, apám a konyhában szokta áztatni a lábait, és szidja a :disznó vendégeket , és mindig elmondja,
hogy aznap hányat dobott ki a kocsmából. Tulajdonképpen іb бгnаК nevezik azt a kocsmát, ahol dolgozik , p edig
egyáltalán nem bár, valamikor volték ugyan függönyökkel elválasztott szeparék, de csakhamar leszereltek a
függönyöket , és az egész egy nagy füstös kocsma lett,
tele asztalokkal •és székekkel. A kocsma egyik sarkában
zenekar játszik, és énékesn ő is •van. A falakra kék vizet, zöld füvet, nyulakat és halakat, meg puskával és
horgászbottal felszerelt embereket festettek. Egy jól öltözött idegen egyszer azt mondta , hogy a képekről ítélve,
ezen a tájon halászattal é s vadászattal foglalkozó, jól
táplált, ;jámbor emberek élnek . dk a nép kimondottan
egyszerű és romlatlan fiai. đгбm rájuk nézni. Valamelyik nagyobb váхosból jött az Idegen, szomorú volt, és
nagyon intelligensen beszélt az apámmal. Igazi úriember
volt. Apám hajlongott edőtte, és általában mindenki el őtt
hajlongott . Ha valaki szólt hozzá, odaszaladt az asztalához, és .hajlongott : l n akkor mentem el őször abba a
nagy kocsmába . Két barátommal voltam, és az apám a
mii asztalunknál Is hajlongott. Akkor már tudtam, hogy
sohasem dobott ki egyetlen .vendéget sem.
Azóta nem is jártam ott, és azóta utálok minden
pincért. Szeretném , ha sok .pénzem lenne, akkor rengeteg pincért magam köré gy ű tenék, és nézném, amint
ijedten hajlonganak, l s egyáltalán szeretném , ha félnének t őlem az emberek , és hajlonganának el őttem. Szeretném, ha naponta legalább egy-két ember hajlongana
előttem.
Amikor beiratkoztam ebbe a vacak ipariskolába,
már három nap múlva láttam, hogy nagy marha вágot
csináltam . Annak a vasdarabnak a felülete, amit reszeltem, :sáhogyan sem akart egyenes lenni. Nem tehetek
róla, nem tudom egyenesen tartani a reszel őt. Ezért mindig ,féltem a Vujovics művezetőtől, és ha megmaradok
olajos kezű melósnak, egész életemben félnem kell a
művezetőktől.
Okvetlenül valami olyat kell majd csinálnom, hogy
tőlem férjenek az emberek.

Baras véleménye a Fábián vezetéknévr ől: Tisztességes és
jól szituált. Tiszteletreméltó, pofaszakállas, termény-kereskedő ősök sorakoznak mögötte. Szilárdan és higgadtan
jár, az emberek szívesen köszönnek neki. Vastag falú,
tágas szobákban lakik. Reggel hét árakor kel, és este
tíz ..órakar megy aludni.
Baras felnézett , és megkérdezte:
— Van-e valakinek hozzászólása?
Mindannyian hallgattak. Még nem értették egészen ezt az
összehasonlító ;játékot. Végül Bresztovszky szólalt meg:
— Talán Fábiánnak kellene mondani valamit...
— Nincs semmi mondanivalóm —szakította £élbe Fábián.
Elismerem, hogy a vezetéknevem teljesen haszon nélkül való.
Baras erre így szólt:
— Rendben van, akkor hát folytassuk. Most én következem.

Baras önvallomása: Tavasz: egy öregember fogja a kezemet, és vezet a ;folyó mellett. Rozoga fahídon jöttünk
keresztül, az öregember beleköipött a vízbe. Nem messze
a folyótól temető van. A temető szélén rozsdás pléh
Krisztus, a tövében elhanyagolt sír. Lapos földbucka,
benőtte a .gaz, a fejfát valaki biztosan feltüzelte. Megkérdezem az öregembert, hogy kié ez a sír.
— Itt egy nagyon okos ember fekszik — mondja.
— Egy nagyon okos nazarénus . Kinn lakott a falu végén, egy nagy domb tövében. Felállt a domb tetejére,
és nézett bennünket, ahogy dolgozunk a földeken. Néha
megcsóválta a fejét és mosolygott. Én abban az ,id őben
rengeteget dolgoztam, majd meg őrültem, úgy fájt ez a
kacska :kezem — az öregembernek nem hajlott a jobb
keze, a könyöke szét volt roncsolva —, még az ebédet
is csak állva ettem meg, és rohantam dolgozni. A nazarénus pedig csóválta a fejét ott a domb tetején, és
árulta a dombot. Emberek jöttek szekerekkel, faragták
a földet, és minden szekér agyagos földért fizettek a
nazarénusnak. Óriási domb volt ott, de a nazarénus az
egészet eladta, és akkor meghalt. Kilencvenéves korában
halt meg. Nagyon okos ember volt.
Nyár: hűvös, sötét szoba, olyan, mint egy jó, h űvös
barlang: Az öregember felöltözve fekszik az ágyon, és
ha beleszív a cigarettába, látszik nagy, horgas orra.

$a
' Mutasd a kezedet = mondja:"
Megmutatom.
—Szép fehér kezed van_ — mondja —, és egyenesek
az ujjaid.
Vigyőzz rájuk Az en u j"jaim meg. mindig gbrJJ
bék, pedig, már hat éve egyenesítgetem óket. El őbb. kellett volna kezdenem.
Osz: hosszú terem, tele padokkal, a padló b űzlik az
olajtól. A rpadokban izzadságszagú emberek ülnek. Az
öregember beszél, fehér ing van rajta. Sokáig beszél,
az emberek sokáig' tapsolnak. neki:
— Azeiđtt égy hónap alatt nem beszéltem ennyit,
" mint most egyetlen gyűlésen mondja nekem később.
— Sohasem hittem, .volna, hogy ilyen sokat éг, ha az
ember folyékonyan és sokáig tud beszélni. Okvetlenül
tanulj meg folyékonyan beszélni:
Tél: betegen fekszem, lázain' van. Körülöttem kisírt
szemű asszonyok tördelik a kezüket: Az öregember el őbújik a barlangjából, fölém hajol; és hosszan szemlélget.
- Kár bőgni — mondja rekedten. — Nem hal meg,
mert nagyón akar élni. Mindenki nagyon akar élni. Igaz?
— Igaz — mondom.
Persze hogy nem hal meg — mondja. — Nagy
disznóság lenne, ha meghalna.
Aztán .kimegy az utcára, bandukol a házak el őtt, némelyik ablaknál megáll és bekopog. Figyelmezteti az
embereket, hogy tisztítsák el a havat a járdáról. Vékony
vasbottal jár, az emberek-nagyokat köszönnek neki. Egyszer azt is megfigyeltem, hogy a kabátja zsebében pisátolyt hord.
Nyár (évekkel kés őbb) : vasárnap. délelőtt a futballpálya mellett megyek az unokaöcsémmel meg még egy
fiúval. A kapukra már felszerelték a hálót.
—Korán felszerelték a hálókat — mondja az unokaöcsém.
— Képzelődsz — mondom neki —, nincs ott semmiféle háló.
- Né hülyéskedj — mondja —, látom, hogy ott a
háló.
— Káprázik a szemed — mondom.
— hn is látom a hálót — mondja a másik fiú.
Ha már elkezdtem ; folytatom ezt a hülye vitatkozást.
— Képzelődtök mindketten. Odaképzeltétek a hálót
a kapufákra, és most ostobán ragaszkodtok ehhez az
agyrémhez.' Pedig csak a fény vibrál, és ti azt látjátok
hálónak
'Higgadtan magyarázok nekik, érzem, hogy kezdek
belejönni a folyékony beszédbe. Gyanakodva néznek hol
énrám; hol a kapuk felé.
— Hát fogadjunk, hogy háló — mondják végül.
— Fuss neki teljes erőből — mondom az unokaócsémnek és 'majd meglátod, hogy csak a szemed
káprázott, nincs ott semmiféle háló.
Nekirugaszkodik, de a kapu elé érve megtorpan.
Alig' egy méterre a hálótól.
— Megmondtam, ugye, hogy háló? —kiabálja.
Fuss neki —kiabálok vissza.
Megfogja a hálót és megrázza.
— Érzem a kezemmel, hogy háló!
— Nem háló!
Az unokaöcsém jó fiú, tisztel engem, de most szörnyen feldühödik. Hátrál vagy tíz métert, aztán fejjel
úgy nekirohan a hálónak, hogy a földre huppan. Fölkel,
odajön hozzám.
— No látod, hogy háló!
mondja diadalmasan.
— Nem háló — mondom. — Egyszerűen csak a fejedbe vetted, hogy ott háló van, és most már nem tudsz
szabadulni ettől a káprázattól. Ha szilárd hittel és eitökéltséggel rohantál volna neki, egész biztosan nem
akadtál volna bele. Az egész csak az igazi hiten és meggyőződésen múlik .. .
Beszélek, beszélek. Komolyan, meggy őződéssel és
egyre folyékonyabban. Bámulnak rám, és amikor befejezem, egyikük sem mondja, hogy elvesztettem a fogadást.
Rájövök, hogy legékesszólóbban és legmeggy őzőbben
éppen azt az igazságot lehet védelmezni, amit magam
sem hiszek. Nagy a gyanúm, hogy a híres szónokok egy
kicsit mindig meggyđzđdésük ellenére beszéltek. Azért
tudtak olyan folyékonyan beszélni, és azért tudtak m űfajt teremteni. Tulajdonképpen a m űfaj a fontos.
Tavasz (évekkel kés őbb) : A kellemes sötét barlangban csönd van. Az öregembernek megkeskenyedett az
arca, haldoklik. A falon egy tányér alakú óra, nagyon

régi óra, egészen sárga már a számlapja.
— Megállt az az átkozott óra — mondja id őnként
az öregember.
Megnyugtatják, hogy nem állt meg, de nem hiszi el.
Azt mondják, hogy nagyon várt engem. Szeretett
volna beszélni velem, mert tudta, hogy meghal, és még
nem adta el a földet a talpa alól. Nem mertem elmenni
hozzá, mert én is tudtam, hogy meghal. Gyomorrákja
volt. Megnyugtattam magam, jobb is, hogy nem mentem
el hozzá. Ez persze nem igaz, de amíg akarom és elhiszem, addig igaz. Tőlem függ, hogy meddig tart egy

igazság. .

Altalábaгt ` minden.-' igazšág ssak; rövid ideig tart.
Gyorsan megunom mindegyiket, és . akkor •, keresek' , egy
másik, izgalmasabb igazságot. Ezért léptem .be .tulajdonképpen а pártba is. Csakhogy :.az emberék módšzeresen
irtják mindenütt az izgalmas igazságokat..Abban igazán
. nincs semmi izgalmas, hogy összejön ,egy csomó ember,
egyformán 'megmerevítik az arcizmaikat, ..és. szavakat
mondanak, aztán: hazamennek, az arcizmaikat másként
merevítik meg, és vacsora közben jóíz űen röhögnek

ugyanazokon a szavakon.
Szeretném. őket meglesni, amikor" éppen meglazul az
arcuk. Egy nagy, sötét- barlangból leselkednék, .és gyorsan lerajzólriám őket a barlang .falára. Еs közben nagyon
vigyáznék, hogy az ujjaim "meg ne görbüljenek.
Az egyetemre iratkozást . -egyébként csak véletlenül
találtam ki. Fütyülök én až, egyetemre. Azt csak nektek
találtam ki, mert ha egyszer űen azt mondtam volna,
hogy utálom tartós igazságokat, mért, előbb-utóbb úgyis
bepiszkolódik .mindegyik, hogy nem akarok folyton merev
arccal járni, irtózom a piszoktól, és tisztán akarom tartani a kezeimet, egész biztosan kiröhögtetek volna. Mivelhogy egy árva szót nem értetek az egészb ől.

,a

Barcs véleménye a Baras vezetéknévr ől: jelentéktelen és
érdes. Otromba kreatúra, .amelynek még múltja sincs.
Teljesen haszontalan. ..
A többiek nem szóltak rá semmit.
.
Salamon később olvasásai . közben rábukkant egy Barras
nevű francia politikusra, aki nagy szerepet játszott a forradalomban, ezt meg is mondta Barasnak, amikor az másodszor
meglátogatta; naivan bizonygatta, hogy a különbség ellenére,
úgy látszik, Baras vezetéknevének. mégiscsak van múltja, és
nem is akármilyen.
— Mifkle ember volt? — kérdezte Barcs.
—

A lehető legaljasabb — mondta őszintén Salamon. — Az

égvilágon mindent és mindenkit elárult, ha a b őrét kellett mentenie.
Baras gondolkodott egy darabig, aztán elnevette magát.
— Mégisćsak haszontalan a vezetéknevem — mondta, és
többet nem beszéltek err ől.
Baras ekkor már újságíró volt. Noteszt és golyóstollat hordott a zsebében, meg egy kivágott újságcikk volt nála, ebb ől
egy mondat aláhúzva: „A falu gazdasági fellendülésével, anyagi
jólétének növekedésével egyid őben kulturális téren megdöbbent ő
visszaesés tapasztalható; az igénytelenség, a primitivizmus olyan
méreteket öltött, hogy kultúréletről alig beszélhetünk." Az idézet
valamelyik társadalmi szervezet vezet őségi beszámolójából való
volt, és Barasnak ennek igazolására riportot kellett írnia. Elhatározta, hogy bejár néhány falut, és a helyszínen fogja tanulmányozni a kultúréletet, ezért látogatta meg Salamont szombat
délután, de nem mondta meg neki, hogy miért is jött tulajdonképpen. Beszélgettek az egykori Egyesület többi tagjáról, Baras
elmondta Salamonnak, hogy Bresztovszky edz ősködik, és elégedetlen, hogy Rozmajer csöndes kis mérnököcske, tisztességes
fizetéssel, és elégedett, hogy Fábián helyi jelleg ű politikus lett,
és erre nagyon büszke, hogy Angeli is .valószínűleg politikus
lesz, csak magasabb szinten, nemrégen képvisel őnek jelölték.
— Mégiscsak nagykutya lesz bel őle — mondta szomorúan
Salamon. — El kellene mondanunk háromszor, hogy „Angelib ől
nagykutya lesz", hátha akkor nem választják meg.
— Nem bánom — mondta- Baras. — Bár a pszichológusok
cáfolják Hoхmyák tanár úr receptjét.
1;s elmondták háromszor: ''Angelib ől nagykutya lesz, Angeliből nagykutya lesz, Angelib ől nagykutya lesz.
Aztán megkérdezte Barcs:
— Еnekelsz még a vendéglőben?
— Еnekelek — mondta Salamon. — Gyere el ma este, és
hallgasd meg. Jólesne, ha eljönnél, hiszen olyan ritkán láto
gatsz meg. .
— A Zongorázó Nőt meg téged csak nagyon ritkán látogatlak meg — mondta Baras. — Meg azt a vörösre festett t űzoltólétrát is ritkán látogatom meg, legszívesebben magamat is csak
ritkán látogatnám meg. Mindjárt sokkal többre becsülném magam.
A vendéglőben Salamon divatos táncdalokat énekelt. Közel
hajolt a mikrofonhoz, ésútemesen pattogtatta az ujjait. Minden
számot megtapsoltak.
Baras elővette noteszét, és bejegyezte: „Füst és b űz. A pódiumon igénytelen, kerek fej ű énekes vonaglik. Belebújik a
mikrofonba, erőlködik. A táncolók is erőlködnek. Szeretnék elhitetni magukkal, hogy jól szórakoznak."
Rozmajer önvallomása: Apainat nem ismertem, mert
meghalt tüdőgyulladásban, amikor én még egészen kicsi
voltam. Házmester volt, és azt mondják, egyszer munka
közben nagyon kimelegedett, átment a kocsmába, és
megivott egy üveg hideg sört, tüd őgyulladást kapott, és
nemsokára meg is halt. Egy sötétszürke, keskeny karimájú kalapja maradt, kis színes madártoll van melléje
tűzve. Biztos valami érdekes erdei madárnak a tolla,
mert a kéktől kezdve a pirosig mindenféle szín megta-

lálható rajta.
Mióta az apám meghalt, az anyám végzi a házmesteri munkát. Tud vízcsapot javítani, biztosítékot kicsi-
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rémi, és ha valamelyik lakó otthon felejti a kapukulcsát,
becsönget hozzánk, és az anyám kinyitja a kaput.
Szeretnék egy nagyon magas ház legfels ő emeletén
lakni, ahova sohasem jönne senki, és sohasem csöngetnének.
Egyszobás pincelakásban lakunk, a falak mellett halványkék csövek húzódnak, mert abban az épületben,
ahol az anyám házmester, már régen bevezették a központi fűtést. A csövek télen nagyon forrók, és ezért el
kell húzni a közelükb ől a bútorokat. Télen nagyon sz űknek látszik a lakásunk, mert a bútorok összezsúfolódnak,
de nyáron ismét visszahúzgáljuk őket a falak mellé.
Az anyám akarta, hogy szakmát tanuljak — az apám
is géplakatos volt —, mert így segíthetek neki, és később én is házmester lehetek. Mindig biztosítva lenne a
lakásom.
l n azonban szeretnék teljesen egyedül dolgozni valamilyen irodában, ahová soha nem jönne senki. A fölvételi vizsgát az egyetemen okvetlenül le kell tennem.
Barcs véleménye a Rozmajer vezetéknévr ől: Idegen, te-

hát jólétet sejtet. Az idegenek csak akkor honosodnak
meg ezen a tájon, ha komoly esélyeik vannak a megtollasodásra. Kedélyesked ő, hangos, de nem könnyelmű. Pocakos, tokás, rózsaszínű bőrű név.
Salamon önvallomása: Gyerekkoromban sokszor marad-

tam egyedül éjszakára is, és a szomszéd gyerekek is
egyedül maradtak, mert szüleink kint dolgoztak a földeken. Mi féltünk nagyon éjszaka, mert arrafelé sok embert megöltek a háborúban, és kés őbb is láttunk hullákat a folyóban úszni, ezért mindannyian eljöttek hozzám,
mert nálunk dupla ajtó volt, és ha bezártuk mind a két
ajtót, akkor úgy éreztük, hogy senki sem bánthat bennünket. Felkutattunk mindenféle régi könyvet, és én
olvastam a többi gyereknek fennhangon. Egy könyvet
különösen megszerettem, arról volt benne szó, hogy egy
svéd vagy norvég fiú egészen picire zsugorodott, és vadludak hátán bejárta a hegyeket, erd őket és a sziklás
tengerpartot. Izgalmas röpködés volt, és sok szépet látott
a vadludak hátáról. Tetszett nagyon a könyv mindanynyiunknak, többször is elolvastuk, és közben figyeltünk

a folyó felé, ahol hullák úsztak néha, de a vadludak is
sokszor leszálltak.
Biztosan valami ócska könyv volt, mert most már
tudom, hogy fentrő l, a magasból, tulajdonképpen nagyon
keveset lát az ember, a részletek elmosódnak, amikor
meg lejjebb ereszkedik, akkor folyton arra kell ügyelnie,
hogy esés közben ki ne törje a bokáját, és így aztán
nem ér rá nézel ődni. De mióta ezt tudom, éppenséggel
kedvelem az ócska szövegeket, ezért kedvelem a táncdalokat is. Egyszerű ütemű, ostoba táncdalokat szeretnék
énekelni állandóan.
Akinek semmi tehetsége sincs a matematika, fizika
és hasonló dolgok iránt, az legjobb, ha állandóan ostoba
táncdalokat énekel, még ha nincs is valami kiváló hangja,
a lényeg az, hogy hallja a saját hangját, és hogy azt
higgye, a saját hangja szabályozza a mozdulatait.
Barcs véleménye a Salamon vezetéknévr ől: Vezetéknév-

ként nagyon érdekes. Magával hozott valamit a régi
arányérzékéb ől és sokoldalúságából. Harcias, fekete szakálla van és markáns arcvonásai.
— Én ismerek egy Salamon nev ű bádogost — mondta Bresztovszky, aki már unta a felolvasásokat —, kis, szemüveges ember, a felesége id őnként elveri.
Baras így szólt:
— Annál rosszabb neki. đ is mondjon le sürgősen a vezetéknevéről.
Angeli önvallomása: Nagy, kertes házban laktunk valamikor, az ablakokon súlyos, puha függönyök lógtak, és
a szobák tágasak voltak. De ezt a házat elvették t őlünk,
és akkor az apám azt mondta, hogy ő addig nem nyugszik, amíg vissza nem szerzi azt a házat, vagy ahhoz
hasonlót. Azt mondta, hogy ez nem is lesz olyan nehéz,
mert ő már sokféle katonaságot látott, de ilyen pocsékul
felszerelt hadsereget, mint amilyen ebben az országban
megnyerte a háborút, még csak el sem tudott képzelni.
Ilyen pocsék kinézés ű hadsereg pedig nem tudja sokáig
fenntartani a rendszert. A vezet ő emberekkel azért most
is jó barátságban van az apám, de nem akarja elkötelezni magát. A helyzet még mindig nem tisztázódott le,
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és az ember maradjon óvatos, amíg nem látja tisztán a
helyzetet:
Az a fontos, hogy az ember ne kötelezze el túl korán
magát. Tudni kell várni, mert én ismerek embereket,
akik nem tudtak várni, és ezért kicsupálták a körmeiket,
összetörték a bordáikat, és még sokkal szörny űbb dolgakat is műveltek velük.
Az apám azért is akarta, hogy én szakmát tanuljak,
mert az mindenkor jól jöhet, de azt is mondta, hogy ha
befejezem, akkor mindenképpen tovább taníttat. Tehát
Baras nélkül is az egyetemre iratkoztam volna.
Én mindent hosszú távra tervezek, szép óvatosan és
módszeresen el fogok érni mindent, amit csak akarok,
mert én tudok várni, ha kell, nagyon sokáig, és az én
körmeimet nem fogják kicsupálni.
Baras véleménye az Angeli vezetéknévr ől: Könnyű, dallamos név, olaszos. Komolytalan, mozgékony, fekete szemei vannak, szereti, ha szép id ő van, és szeret gondtalanul, egy szál ingben járni. Szép név.
— Lehet, hogy szép név, de Angeli annál rondább — mondta
mérgesen Bresztovszky. — És még fölényeskedik és szemtelenkedik is. Hogy ő mindent el fog érni, mert módszeres és tud
várni...

Baras halkan így szólt:
- Sajnos, alighanem teljesen igaza van Angelinek. Bizonyos
tekintetben tulajdonképpen ő a legokosabb közöttünk; mert ő
már olyasmikről is tud, amiket mi csak sejtünk. Pocsék élet az,
amit ő választ magának, dé alighanem a legcélravezet őbb.
— Szóval, te is azt hiszed, hogy Angelib ől valamikor még

nagykutya lesz?
— 'Azt.
— Szép. kis távlatok, mondhatom — dünnyögött Bresztovszky —, de ha rajtam fog múlani, esküszöm, hogy örök életében
egészen kiskutya marad.
— Meg kellene próbálkozni Hornубk tanár úr receptjével—
javasolta bátortalanul Salamon.
0, te kis naiv Salamon — mondta röhögve Angeli. Isteni ötleteid vannak. — Hangosan nevetett, ami nála csak
ritkán fordult еlő.
De így szólt Baras:
— Akármennyire naiv ötlet is, ennél többet egyel őre nem
tehetünk. Semmit sem vesztünk vele, ha kipróbáljuk Honnyák
tanár úr receptjét.
— Nagyszerű - lelkendezett Bresztovszky. — Okvetlenül
próbáljuk ki.
Angeli gúnyosan mosolygott, de Bresztovszky ekkor már
tűzbe jött. Felállt, felemelte mind a két karját, és amikor intett, hatan mondták egyszerre:
— Angeliből nagykutya lesz!
— Mondjuk el háromszor egymás után — ajánlotta Bresz-

tovszky.
— Háromszor egymás után elmondták:
— Angeliből nagykutya lesz, Angelib ől nagykutya lesz, Angeliből nagykutya lesz!
Bresztovszky elégedetten ült vissza, Angeli pedig még mindig
nevetett.
Bresztovszky önvallomása: A falu szélén laktunk egy
nagy, lapos legelő mellett, ahol a fű között mindenféle
tüskés kórók nőttek, a talpam mindig tele volt apró
tüskékkel, mert mi sokan voltunk testvérek, _és csak
akkor nem jártunk mezítláb, ha már nagyon hideg volt.
Apánk mégis nevetett mindig, szeretett sokat nevetni.
Mindenhez - értett; disznókat ölt, birkát nyírt és vet őgépeket javított, és ezt akkor sem hagyta abba, amikor
földet kapott. 1n is sok mindent megtanultam t đle, és
én is szeretek sokat nevetni
Bokszolni is azért tanultam meg, hogy nyugodtan
nevethessek, amikor éppen jólesik. Nagy kezeim vannak,
és a nagy kezű emberek jól tudnak verekedni és dolgozni. Ezt már eddig is bebizonyítottam, sohasem volt
szükségem mély ütésekre, és utálok mindenkit, aki szabálytalanul verekszik, vagy bármit szabálytalanul csinál.
Ha nem sikerül a fölvételi vizsga, akkor megyek a
Fűtőházba, mozdonyokat javítani.

Akkor ezennel elismerem, hogy a vezetéknevek teljesen
haszon nélkül valók. A Szegény Kis Rahmánovics akár ne is
olvassa fel a vallomását. _
— Olvassa csak fel. Az ő vezetéknevér ől is megírtam a véleményemet.
A Szegény Kis Rahrnánovics önvaliovnása: Amikor eljöt- .
tönk a hegyek közül, akkor még nagyon jól ment nekünk, mert az apám valami igazgatóféle volt, sokat utazgatott, és felszólalt a gy űléseken. Egyszer még Olaszországba is elutazott egy Ihaxіcas-küldöttséggel, de ott aztán
mindent elrontott. Már els б nap, amikor egy fényes teremben ebédet adtak nekik, a nehéz vörós bor megártott
az apámnak, és mikor az olaszok, akik az ebédet adták,
megkérdezték, ízlettek-e az olasz ételek, az apám azt
mondta, hogy ízlettek, mert evett ő már azelőtt is ilyen
olaszos ételeket, amikor á háborúban elfoglalták az olasz
tábori konyhát, és megőitek egy csomó olasz katonát.
Kérte, hogy a tolmács fordítsa le. A tolmács ijedten
pislogott, a küldöttség tagjai valamit suttogtak neki, mire
a tolmács azt fordította, hogy az apám nagyon szereti a
halat. De az apám tud valamennyit olaszul, és most
csak azért is kérte a tolmácsot, hogy mondja meg, hogy
ő személyesen száz olaszt megölt a háborúban. A tolmács azt fordította, hogy az apám különösen a tengeri
halat szereti. Az apám ekkor feldühödött, és tolmács
nélkiil megmagyarázta az olaszoknak, hogy ő saját kezűleg százhúsz olaszt megölt a háborúban. A hangulat
nagyon fagyos lett, az apámat többet nem vitték külföldre, gyűlésekre is kevesebbet járt, és nemsokára nyugdíjazták is. Jobb is így, mert egyik lába béna, és nem

neki való már az állandó utazgatás. đ azonban nagyon
mérges, azt állítja, hogy az olaszországi út . miatt nyugdíjazták, iszik is azóta, visszament a hegyek közé, ahová
később az anyámat is elvitte.
Еn itt maradtam, nem szeretek a hegyek között, gorombák ott az emberek, és éjszaka hideg van, én pedig
nem bírom a hideget, és nem tudok goromba lenni. Lehet, hogy ez baj, és hogy. Ho гnубk tanár úr is azért
mondta, hogy nem lesz belőlem soha semmi.

Barcs véleménye a Bresztovszky vezetéknévr ől: Sápadt,
finom idegzetű név. Hosszúkás, fehér arca van, kissé
már degenerálódott, védtelen, és ezért minden aljasságra
kapható. Valamikor még megtehette azt, hogy barlangba
vonult, ha megcsömörlött az emberekt ől. De most már
jó ideje kénytelen a szabadban tartózkodni, és ez nem
tesz jót neki. Utálatos, de a múltját irigylem t đle.

és kíméletlen. Halványkék színű, ilyen színű lehetett a
janicsárok nevetséges, görbe kardja. Ha megfakul, primitív lesz és bizalmatlan. Lehetetlen meghajlitani.

Bresztovszkynak falfehér lett az arca.
— Azt azért nem kellett volna mondanod, hogy minden aljasságra kapható.
Baras így szólt:
— Én őszintén megmondtam a véleményemet, mint ahogyan
a többiek vezetéknevér ől is. Különben olvastam egy Bresztovszky
nevű lezüllött zugújságíróról, aki éveken át mocskos pamfletekkel és zsarolással kereste a kenyerét.
— Ez biztos?
— Egész biztos.

A Szegény Kis Rahmánovics figyelmesen meghallgatta Baras
véleményét, és azt mondta:
— Az apám többször is mondta már nekem, hogy mi tulajdonképpen a janicsárok leszármazottjai vagyunk. Ezért igaza
lehet Barasnak .. .
Baras most látszott el бször fáradtnak, gorombán így szólt:
— Nagy marha vagy te, Szegény Kis Rahmánovics. A janicsároknak egyáltalán nincsenek leszármazottjaik. Egész életükben csak verekedtek a nevetségei, görbe kardjukkal, és ezért
nem lehetnek leszármazottjaik.

Baras véleménye a Rah ruiiwvics vezetéknévr ől: Hideg
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Nem csoda , ha válságha ;jutott a drámaírás;
Shakespeare már nem él , IvІoliére i s meghalt.
én pedig gyengélkedem.
(G. B. Shaw)

A modern dráma hőskora Lejárt, vagy leg-

adata a színházra

tev бdik á t. A fđszeгeplđ

alábbis az ötvenes évek pezsgéséhez viszonyít-

nem a d гбmaszerz ő, hanem a rendező, aki ez-

va a drámairodalomban némi stagnálás, elapadás észlelhető . A dühös angol nemzedék
tagfai megszelídültek, Osborne, Wesker, Arden
Letértek arról az útról, amely jelentkezésükkor rájuk irányította az irodalmi és a Tolittkal közvélemény figyelmét. Közülük csak Ha-

zel mind kevésbé lesz ügyvédje az еlбаббs-

rold Plnter tart ki következetesen a kezdeti
úton, továbbra is a franciáktól tanult ellendrámát műveli. Közben pedig a francia modernek hulláma is Lecsendesült . Beckett és

Ionesco megírták az irányzat klasszikus alko-

tásait. Ionesco az önismétlés veszélyét ő l tartva, a realizmus „éгthetđ bb" ösvényére lépett,
Beckett négy éve nem jelentkezett újabb szžnművel. Adamov „ megkomolyodott ". A néme-

tek és az olaszok drámairodalmának már hoszszú ždđ óta csökkent a vonzereje. Dürren-

nak, hanem a dráma újrateremtő aikotбjávб
válik.
Ha nincs olyan értékű mai dráma, amely

napjaink modern szinjátsz бsбnak alapfa

le-

hetne, akkor a színházak, mivel létezésüket
feltételez ő feladatuk, hogy megmutassák „az
.ždđ, a század testének tulajdon alakját és lenyomatát" (Shakespeare), szükségszer űen a

hagyományhoz fordulnak, az évszázadokkal
elő bb íródott művekben keresik é s találják
meg azt a gondolatot , mondanivalót, amely
számunkra is közeli , a miénk. A múlt újra

felfedezett darabjainak átértékelése pedig már
kisбгбlag a rendező hatáskđгébe tartozik.
Ilyképpen válik a színház számára fontosabbá
a rendez ő az írónál.

matt sem ismétli meg régebbi műveinek sikerét. Hochhuth körül számára kedvez őtlen színezet ű politikai botrányok kavarognak, megtépázzák hírnevét, megkérdőjelezik munkásságát. Weiss a Marat é s a Vizsgálat után csak
önmagát utánozza . Eduardo de Filippo neorealista vígjátékai fölött eljárt az idő . A skan-

Ezt a történelem folyamán többször szükségszerűen megismétl ődő paradox helyzetet
példázza a szeptemberi belgrádi nemzetközi
szžnházi fesztivál — Bitef-212 — műsora és a
díjazott rendező k névsora is.
Az imént felsorolt modernek közül csupán
Düгrenmatt egyetlen m űve szerepelt a Bitef-

nem tudnak másodszor is betörni az élvonalba. A spanyoloknál a diktatúra teszi lehetet-

lentkezett m űvet (a Ramajána), egy klasszi-

dinávok a jó öreg Ibsen és Strindberg után

en. A szervez ő k egy időszámításunk előtt je-

lenné az irodalom virágzását. A szocialista

kus görög tragédiát (Szophoklész: Antigoné),
három XVII. századi darabot (Shakespeare:

országok modern drámairodalma eddig csak a
lengyeleknél és a cseheknél társult figyelemre
méltóbb m űvekkel. Szerz őik közül Mгoxek,
Rózewicz és Navel a legismertebbek. Mrozek,
aki különben is ismert arról, hogy nem gy őzi
szusszal az egész estet betölt ő háromfelvonásos darabokat , mintha tematika szempontjából is kifulladt volna. Bűvös körbe jutott, érzésünk szerint leírt mindent, amit leírhatott.

Troilus és Cressida , Shakespeare: Lear király,
Calderon: Az állhatatos herceg), ugyancsak
három, a XX. század els ő felében í гбdott alkotást (Csehov: Három nővér, Franz Kafka: A
per, Branislav Nvјié: A megboldogult ) választottak ki, hogy a svájci színm űíró mellett a
francia Weingartennal és a skót Olwen
Wymarkkal, két kevésbé jelent ős é lő szerz őtđvel együtt képviseljék a modern szžnházi

Rózewicz körülményeihez képest túl abszurd.
Ravel pedig még nem tudott betörni a drúmairodalom porondjára. Egyedül a fiatal amerikai nemzedék ígér némi izgalmat. Félő azonban, hogy Albee és Schisgal is Arthur Miller
és Tennessee Williams sorsára jut, túl fiatalon
csontosodik klasszikussá és veszik el a drámairodalom számára.
Nyilvánvaló : jelenleg nem beszélhetünk új
drámáról olyan értelemben , ahogy új regényről beszélünk. A modernnek nevezett drámairodalom lényegében a tegnap hangja, már
Ebb ől következik,
kevés érdekességet ígér.
hogy az egymást feltételez ő dráma és színház viszonyában a korral való lépéstartás fel-

гekvéseket.
A fesztivál szervez ői már előre igyekeztek
elhárítani minden olyan támadást, amely a

rendezvény avantgard jellegét vonná kétségbe
azáltal, hogy számon kérné a közvélemény

szerint ma is modernnek tartott (és fentebb
említett ) szerz ők távolmaradását, mellőzését.
Tetszetős paradoxonhoz menekültek: nem a
tegnap moderneiben, hanem a holnap szin-

házában vélik felfedezni az újszer ű törekvéseket.

A holnap színháza — szép, de lényegében
semmitmondó meghatározása egy ismeretlennek, amelyet — más választásunk nincs —
csak a díjazottak alapján kđ rvonalazhatnánk.

Három rendező osztozik az eisö Celgrádž
szemle nagydíján, a román David Esrig, a
Troilus és Cressidáért, a cseh Otomar Kгejča, a
Húrom nđvé гбг t, és a lengyel Jerzy Grotowski
Az állhatatos hercegért. Mindhárman régebbi
alkotások színreviteléért részesültek elismerésben. Közülük egyedül Grotowski kísérletez ő
a szónak abban az értelmében, amely az ismeretlen, a nem létező kifejezési formákat

keresi. Lab oгatбгіumбban azonban eddig csak

a pszichofizikai izgatás szadizmust idéz ő formáit tenyésztette ki. (A pszichofizikai ingereket Grotowskinál hatásosabban az Antigonét
megjelenitđ New York-i Living Theatre együttese váltotta ki a néz ő kb ől. Erthetetien, hogy
különcködésük miatt a háború elleni hatúтozott állásfoglalásukat éppen nálunk nem tudták kellő mértékben értékelni é s megbecsüinž.)

A prágai Otomar Krejča Csehov-rendezése
magas színvonalú professzionalizmusa ellenére túl szabályos , túl hagyománytžsztei đ ahhoz,

hogy a holnap színházának csirája lehessen.
Marad a romún Esrig. A fiatal

rendezőnek nemcsak

bukaresti

a belgrádi szemle leg-

jobb elő adását köszönhetjük,
hanem
ennél
sokkal többet. Felismerte a modern dámairodalom válsága folytán
előállt
nyugalmi
helyzetet,
és megtalálta a belőle kivezet ő
utat. A klasszikusnak hitt Shakespeare-r ől
fújta le az idő k porát, és tette kortársunkká,
elfelejtett m űvét, a Troilus és Cгessidát pedig
időszer ű alkotássá . Rendez ői m бdsze г e nem új,
csak a pillanat felismerése teszi újjá. Esrig

úgy viszi színpadra az értelmetlen

háború

ellen íródott színm űvet, hogy szinészei minden mozdulatot a torzításig eltúlozva játszanak. A komikum ilyen hangsúlyozásához
azonban a rendező elapadhatatlan fantáziájá-

ra, бtleteinek sziporkázására is szükség van.
Esrig győzte ötlettel és szellemmel.
Hamlet a Helsingđrbe látogató vándorszíné-

szek előadását magacsinálta

„ tiz-húsz soгbбl

álló" mondókával b ővítette , ezáltal a darab
egérfogó jelenete telítődött a pillanat id đszer űségével , kíméletlenül leleplezte az álno-

kul gyilkos Claudius királyt — korszer ű lett

az elő adás. Napjaink rendezőinek szintén
Hamlet módjára kell közeledniük a klasszikus
alkotásokhoz, ha már a modern drámažrбk ke-

zéb ől egy időre kihullott a ténylegeš-modernséget jelentő időszerűség fonala.
Ez a Bitef - 212 legmesszemen ő bb tanulsága.
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Nehéz megbarátkozni a kemény k đkockákkal, amelyekb đl fehér házak é s vastag várfalak épültek, szimpla mértani szabályossággal, de amelyek a szabályok összességéb đl
mégiscsak felszínre tudják hozni a váratlant,
a rendkívülit , a szabálytalant . Nehéz velük
megbarátkozni , mert elđbb meg kellene érteni furcsa , szabálytalan gondolatmenetüket, és

(Dubrovnik , 1967. július
10.—augusztus 24.)

velük együtt végiggondolni ugyanazokat a fogalmakat . Felszínes beszélgetés közben az okos
ember felölti ismeretlen vitapartnerének arckifejezését , és ez a formálisnak t űnđ izommunka esetenként azonosíthatja a pillanatnyi
szellemi nívókat, s a tudatos utánzónak az alkalmi kfegyenlít đdés határozott fölényt biztosít. Edgar All an Poe egyszer egy kisfiúnál
figyelte meg ennek a grimasz-logikának az alkalmazását , azt mondja, afféle kitalálósdit játszott ez a kisfiú, és az iskolában elnyerte mindenkinek az üveggolyóit. Ilyen okos kisfiú
volt.
Egy egész várostól sokkal nehezebb elnyer-

ni a színes üveggolyókat, különösen egy olyan
régi várostól , mint Dubrovnik, amelynek a k ő -

kockák között megđrzött gondolatai nagyon
mélyrđl indulnak , és csak ritkán periodikus
rendszerességgel mutatják meg önmagukat s
mellékproduktumaikat ,
helyenként mondjuk
azt is , hogy a kövek között szükségszer űen
mű vészet n đ ki, és hogy a kövek a kívülr đl
behozott m űvészettđl messzemenő haszonulást
kívánnak . Meg kell barátkozni a kövekkel.
Persze, ez lehet puszta demagógia fs, el őzetes menteget đzés annak a részér đl , aki az ál-

landó színfalak körött a Nyári Játékok idejére ideiglenesen el đ adást

гбgtönöz. Sokan

vannak ilyenek de tény, hogy közülük sokak,

nak sikerült megbarátkozniok a kövekkel,
ezek a Játékoknak nemzetközi hírnevet sze-

reztek — erről a közelebbi, jelentéktelenebb
fesztiválok kényelmes árnyékában talán csak
Vajdaság, illetve a vajdasági sajtó nem vesz
tudomást ,—, é s évről évre újak jönnek, akik
elölről kezdik az ismerkedést.
Az idén ilyen újonnan jött volt egy szakállas angol öregember, Denis Carrey rendező , aki felvitte Hamletot a Lovrjenacra, hogy

összeegyeztessen két, látszatra egészen különbözđ gondolatmenetet . Barátságtalan várfalak
vannak ott , olyanok, mintha egyetlen sziklatömbből faragták volna ki őket , csiszolatlan

vészet, ezért jó adag gyanakvással fogadják
mindazt, ami a falakon túlról јбtt.
Držić, Vojnović , Shakespeare . Furcsa névsor, óriási különbségek,. de az adott esetben
szépen megférhetnek egymással, é s megszabhatják egy tekintélyes m űsor . arculatát. Az
első kettđ innen nőtt ki, Shakespeare Otthellóját pedig — Ljuba Tadi ć és stevo Žigon збvoltából — befogadta már a Lovrjenac, amely
állítólag ellenségesen viselkedik a kívülr ől jöt-

tekkel szemben — talpazata a városba nyúlik de ezen a nyáron mégis megpróbálták
befogadtatni vele a Hamletot is.
Denis Carrey érezte, hogy ellenséges k őfalak

ezek, több mint egy hónapig barátkozott velük, és bár a bemutatón letapsolták a néz đtéггбl, ennyi idő mégiscsak kevés a Hamlet
elkészítésére, hiszen nemcsak a falak, de

Shakespeare is ellenséges és barátságtalan,
gondolatmenete legalább olyan bonyolult, mint

egy kđvárosé

A színészeknek érthet ően sok

.

bajuk volt arcizmaikkal, annál is inkább,
mert néhány fontos részm űveletet önállóan
kellett megoldaniok . A rendezđ , nyelvi akadályok miatt , kénytelen volt megbízni bennük,. bár ő a kényszerbizalmat az együttes
rendkfvüli érettségével is indokolta . Mondhatta ezt, minden kontinenset bejárt már Hamletot rendezni. Tudni kell azonban, hogy Mr.
Carrey udvarias gentleman , ami már abból is
kitűnik , hogy Oféliát a szerepet alakító Koraljka Hrs merész szabású miniruhá јбnak hasónmásában őrjítette meg. A jelenet mégis
jó volt, sokkal jobb , mint az előzđ fehér ruhás jelenetek ; a fekete miniruhás Ofélia kaszáló karja , néhány centiméterre a k őkockák
felett, megfejtette Shakespeare és a Lovrjenac

kivételesen összeegyeztetett gondolatmenetét.
Sikerült ez Petar Kraljnak is, jóval folyamatosabban, tehát meggy őzőbben . Hamletje szinte

eszelősen vigyorgott vissza Shakespeare-re, tépelő dését valami tétova cinizmusba forrasztotta, ami még ha gyanakvással kísérve is,

az adott kényszer színész-önállóságból mód-

szert teremt , és egyes rendezni elveket igazol.
Persze, találkozunk ennek ékesszóló cáfolatával is: Fabijan Sovagovf ć , a király impozáns
fekete körszakállt növesztett , és hangos volt,
mondván, Hamlet Dubrovnikban és Dubrov-

niknak készült

,

a Balkánon vagyunk tehát,

egyik gružf nyári lak teraszán pedig Vojnovfćot. Kövek, ahonnan szükségszer űen nő ki

Claudius csakis balkáni mádon beszélhet, zabálhat és fondorkodhat. Rossz ez a balkáni
Claudius . ,; Shakespeare a kortársunk ", a balkáni primitivizmus nem az. >s itt talán meg is
állhatnánk.

a művészet ! đ szintén szólva meglehet ősen középszerű művészet ez . Hogy mégis nagyobbnak látszik , mint valójában , ezt nagyrészt

azokon a földrajzi régiókon, amelyekhez, ha
akarjuk, ha nem, még mindig pejoratív fo-

éppen a fehér k őfalaknak köszönheti: ezek

galmak járulnak. A falakba vésett jelek so-

itt — hiszen ezt mindenki mondja — nemcsak

káig megmaradnak itt, és gondolatmenetük
bonyolult, szerteágazó, nehezen követhet đ ,
mert nagyon messzir ől ered. Kevés embernek
sikerült felöltenie a város arcvonásait, mert a

részük belenyúlik a városba

.

Ott a házak

között, lenn a piactéren, Drži čet játsszák, az

hátteret nyújtanak hanem kiterjedéseket is
szabályoznak mintegy emlékeztetve a kövek
nehezen követhető gondolatmenetére Elsđnek,
,

,

.

azt hiszem , egy szikár , toprongyos színész fej-

tette meg titkukat : Izet Hajdarhodži č, a Dundo Maroje é s a skup címszerepében , méghozzá
olyan jól , hogy ma már minden újonnan jöttnek ővele is számolnia kell , ha a várossal
azonos arckifejezést akar felölteni, és természetesen számolnia kell Vojnovi ć fáradt embereivel , akik itt ugyancsak többet kapnak a

közönséges színfalaknál

A fehér kőkockák

,

úgy látszik, kivül esnek

kulturált k ővárosok eredendően ellenségesek,
főleg a primitivizmussal szemben. >ppen
ezért érdemes állandóan barátkozni a kövekkel. Igazán jó, hogy erre időnként m űvészek
vállalkoznak , é s művészeket is vállalkoztatnak. A kísérletek kimenetele mindig kétséges, egészen addig, amíg a kísérletek nem
tudatosítanak kényszer ű vonzalmat a szilárd

és akik nemćsak

közegekhez. Ha pedig a barátkozás id őnként

fáradtak , hanem betegek is, tehát még ma is
rendkívül fogékonyak minden iránt, ami m ű-

eljut a teljes azonulásig , tulajdonképpen min-

,

den kétség megsz űnik.
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Irodalmi életünk alakulásának nyomonkövetői úja:bban egyes kritikusaink, esztétáink szemléletében, korábbi megnyilatkozásaik alapján ítélve, ki•ss.é szdkatlan,
első ,pillantásra meglepőnek tűnő változásokra figyelhetnek fel. Kritikusaink egy
rése, snéghozná sajátos módon éppen azok,
akik az elmúlt évek során az irodalmunkban bekövetkezett hangnemváltásban, s
egy kicsit talán azt is mondhatjuk, megújhodásában, az el őremutató elméleti megalapozó szerepet játszották, s így nem csekély гészük volt abban, hogy irodalmunk
olyanná v"alt, amilyennek e pillanatban
mnntatkozik, mintha váratlanul a vészharang köteléért nyúltak volna. Mintha hirtelen mellünknek szegeznék a számonkéгés.nek is beillő kérdést ,;hová tartotok?",
s ezt menten meg is +toldanak egy aggodalommal teli figyelmeztetéssel is „vigy&zatik!, máris elszakadtatik a földt ől!". Gyökértelenséget, életérzés-mímelést vetnek
szemünkre, s őt, mintha az , ;itt és most"
egykor az unalomig sokat tárgyalt, s akkor általuk is talán túlzott igyekezettel
elvetett jelszavának igényével lépnének
fel velünik szemben. lгveiket tekintve

azonban, ez

az

aggodalom csak részben

látszik megokoltnak, s őt, mi tagadás, bírálóunk egyik-másik megnyilatkozása éppenséggel szívb ől fakadó der űt váltott ki
belőlünk. Ha ugyanis valaki két regény,

egy novellás kötet és még néhány lapokban, folyóiratokban megjelent novella
alapján invázióról beszél, hát ezt a legmesszemen őbb elnézéssel szemlélve sem
tekónthetjük másnak gyermeteg túlzáshal,
s aligha jegyezhetünk meg róla mást,
mint hogy az illet ő — mit lehessen tudni,
talán kényszer ű sietségében kissé kapkodva fogalmazott — némileg elvetette a
sulykot. No, de legyünk igazságosak: ez
az „invázió"-megjelölés mégsem áll egészen hadilábon a tényekkel, mert hiszen
egy hangyaboly számára egy bögre víz is
árvizet jelent. Csakhogy arról már igazan
neon mi .tehetünk, hogy a jugoszláviai magyar irodalmat magában foglaló könyvek,
mindazok, amelyek kezdetét đl fogva napjainkiig megjelentek, ikёnyelmesen becsoma-

hasonlat elszakad az őt kiváltó valóságos
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golhatók egy testesebb bőröndbe. Erről
azonban már mások is említést tettek, mi
pedig valójában nem is err ől kívanunk

szólni.
Vegyük inkább szemügyre a „vádakat",
amelyek legtömörebben talán a „teljesen
gyökértelen kitalálás irodalma" meghatározá'sban jutnak kifejezésre, amit aztán
az egyik figyelmünket magára vonó írás

szerzője a kérdéses műveket fakóstolómesteri elhivatottságában „m űvészi savanyúlevess+é" nyilvánítva, néhány szellemeskedően lekicsinylő megjegyzéssel told
meg, melyek természetesen semmivel sem
bizonyítják a kifogasolt alkotói hozzáállás
életképtelenségét, s őt, még annak esetlinkbeli steri.litás бt .sem, fmleg azért, mert ennék kimutatass az illet ő írásban foglalt
konyhaművészeti hasonlatoknál komolyabb
érveket igényel. De talán ne kelts k túlságosan • a rnegbблtott benyomását, amire

a szinte tapinthatóan kifejezésre jutó јбakarat miatt nincs is okunk; e jóakarat
meglétét ugyanis mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ösztönzésére gasztrológiai
szakértбnk még a gyomorrontás veszélyének is hajlandó volt kitenni magát. Kíséreljük meg inkább komolyabban megvizsgálni a fenti jelz őkkel illetett irodalom
műfaji természetét, továbbá, hogy ;gyökértelen-e ez az irodalom, ha igen, mennyiben lehetseges egyáltalán t őle mint műfajtól „gyökereket" számon .kérni, s végül,
ha lehetséges, hol, a valóságnak melyik
szférájában kereshetjük ezeket a gyöke-

reket?
Kezdjük talán azzal, hogy egy dolgot
mindenképpen el kell 'ismernünk: a szób an forgó irodalom a kitalálás irodalma.
Az e műfaj keretébe tartozó történet (novella, regény vagy dráma) szó szerint lehetetlen, az események fantasztikusak,
valószerűtlenek, nini egy esetben az alapvető fizikai lehetóségek határait i's áttörik,
szerepl ői többnyire nem igazán húsvér

esnberek, inkább különböz ő emberi magatartások absztrakt megtestesítni, sokszor
a történet helye sem pontosan meghatározott, vagy pedig valamely elképzelt V бrosban, országban, esetleg idegen égitesten játszódik. Kiindulópontja azonban —
kizárólag ez esetben érezzülk létjogosultnak — mindenképpen a valóság, mégpedig az egzisztenciális emberi valóság rendszerint valamely olyan része vagy az em-

beri társadalom Olyan állapota, problémája, amely teljes bonyolultságában nem
vagy csak nagyon nehezen áttekónthet ő, s
ebb ől eredőleg művészileg átfogóan ,és egészében nem megragadható. Nehezen meghatározható és leírható helyzetekben pedig az ember (s a m űvész) úgy segít magán, hagy a bens őjében rejl ő bonyolult
lelkiállapot vagy a gondolatait foglalkoztató összetett emberi problémát valami
arra emlékeztet ő, de egyszerűbb és vilá-

gosabban körvonalazható valóságos vagy
fiktív szituációval, illetve azt megjelenít ő
képpel helyettesíti be, röviden hasonlattal
él. Az üldözött vagy üldözöttségét csupán
képzelő mániákus, aki úgy érzi, helyzetébő l nincs kiút, például így jellemezheti
lelkiállapotát: „úgy érzem magam, mint

akit ketrecbe zártak". Csakhogy a fantasztikus, s részben utop:isztikus, parabolaszer ű
művek esetében, mеlyekről itt szó van, a

alakul, vagyis szerzője nem azt írja meg,
hogy ő vagy írásának hőse úgy érzi magát, mintha :ketrecbe zárták volna, hanem
egy embermál kezd inni, akit „valóságosan"
— természetesen az elbeszélés fiktív valósaggban — ketrecbe zártak. Ha alkaté
sóban csak ennyivel beéri, .akkor persze
sehová sem jutott, hermetikussá zárult,
hiszen elđző leg már elvágta a köldökzsinóгt, ami a kiind'ulópoпtul szolgáló s hasonlata által megvlagítani szándékozott
valósággal összekötötte, s így egész vállalkozásának oélja és értelme joggal +kérhet ő
tő le szamon, mivel a hasonlatot kiváltó
dologг ól semmit saru mondott, egy szemernyivel sem jutott .közelebb annak megismertetéséhez, amir ől tulajdonképpen
szólni akart. Csakhogy a parabolaszerz ő,
a „lombikirodalom" művelője többnylre
tudja — mint ahogy az esetünkben tárgyalt irodalom művelő i is tudjak —, hogy
lonnbikban csakis valóságosan létez ő
anyaggal lehet kísérletezni, mégpedig éppen az illető anyag +tulaj:donságainák megismerése érdekében, s gondoskodók róla,
hogy története a visszavetít ő •tükör szerepét kapja. Ugyel arra, hogy írása ne csak
egy ketrecbe zárt ember jól-rasszul megírt története legyen, hanem +történetét
utalásikkal, célzásokkal, analógiákkal t űzdeli meg, s ezáltal lehet ővé teszi, hogy —
legalábbis a jóhallású, a szimbolikus iránt
bizonyos érzékkel гendel'kező olvasó előtt
— az egész szellemi kalandot kiváltó emberi-társadalmi szituáció felismerhet ő, sőt,
különösen szerencsés esetben mélyebb lényegében megismerhet ő is legyen. Olyan
ez, mint mikor az ű rhajós azért szakad el
a fölitől, hogy tőle minnél inkább eltávolodva, annak minél nagyobb felületét tekinthesse át és fényképfelvételei, filmjei
segítségével amt mások számára is láthatóvá tegye. Márpedig ilyen felvételek a
célba vett mű vek egyikében-másikában
nagyon is léteznek, és csakis valami, az
illető, máskor oly éles szem ű bírálóknál
érthetetlen vaksiság képes nem észrevenni
őket; létezésüket ml sem bizonyitja jobban, mint hogy egyes sokkal kevéslú képzett és gyakorlott szemű, „laikus" olvasók
is felósmertбk őket, és meglep ően jól eligazodtak rajtuk. A valóság jelenlétét a
tárgyalt művekben tehát aligha lehetséges épkézláb érvekkel tagadni, ám bírálóink nintha nem is annyira ezt, hanem
„valóságunk" jelenlétét kérnék t őlünk számon. Na de erre majd .kés őbb, .a maga
idejében térünk vissza.
Egyelőre azonban maradjunk meg inkabb a parabolikus-fantasztikus, ha úgy
tetszik, , ~ kafkai" irodalom dióhéjban fentebb vázolt keletkezési firmuláda mellett.
Hogy az e képlet szerint felérpült irodalom mennyire elterjedt szerte a világon,
azt a nemzetközi .irodalomban csak valamennyire is tájékozott olvasónak fölösleges bő példatárral bizonygatnunk, legkevésbé pedig irodalmunk tovabbi alakulásat féltő kritikusainknak. Vitatni sem erdemes tehát, hogy korunkban ez a fajta
Irodalom nemzetközi műfajjá (talán azt is
mondhatnánk, a világ legnemzetközibb
műfajává) lett, művelő it több-kevesebb
előfordulási gyakorisággal szinte minden
nyelvterület irodalmában megtalálhatjuk,
s legfeljebb csak ott hiányoznak, ahol az
irodalompolitika háremarei felszínre +törésüket „dekadencia" ürügyén lehetetlenné
teszik. Ennek bizonygatása tehát szükségtelen: vizsgáljuk meg inkább, vajon a kérdéses irodalom művelőire mennyiben és
milyen formában van hatással közvetlen
környezetük, illetve, hogy „valóságuk"
mennyiben mutatkozik meg m űveikben és
egyáltalán, hogy mennyiben indokolt és lehetséges szű kebb világuk kérdéseit t őlük
számon kérni. Konkrétan, azt kellene itt
eldöntenünk, hogy olyan írók műveinek
arculatát, mint Dürrenmatt és Max Frisch,
mennyiben határozza meg az a tény, hogy
svájciak, illetőleg- hogy mennyiben ínának mást és másképpen, ha mondjuk írek
vagy portugálok lennének? Az egyértelm ű

34;
válasz azonban nem igényel .túlságosan
sok elemző fáradságot, elég, ha csupán
témavilágukat tekintjük, mint Dürrenmattnál a „ko11ektív bont" (Az öreg &aölgy
látogatása), a történelem folyamatokkal
való szembeszegülés kilátástalanságát és
értelmetlenségét (A nagy Romulus), az elidegenedett, emilber ellen fordult technikai
civilizáció és az azt megnyergel ő nagyhatalmi vetélkedés világmaegsemmisít ő fenyegetését (Fizikusok), vagy Max Fri.schnél a
polgár gyanútlanul kinyújtott, segítséget
kerő és nyújtó kezét a fasizmus hordozói
felé (Biedermann és a gyújtogatók), hogy
láthassuk, e szегzбk műveikben korunk
nagy kérdéseit feszegetik, vagyis olyan
témákról írnak, amelyekr ől a világ bármely részén lelhet (persze, nem bizonyos,
hogy szabad is) írni, s amelyekr ől, ha a
világ más részén születnek, ugyanúgy írhatnának, méghozzá hagszálpontosan
ugyanazt, amit írnak, hiszen írásaikban a
„svájciságot", :a táj, az ott él ő emberek
lenyomatát még miћkroszkóppal sem lehet
félfadezrni, vagy ha esetleg mégis, hát ennek műveik értéke, releváns volta szemponkjából az ágvilágon semmi jelent ősége
sincs, mint ahogy annak sem lenne, ha
esetleg valamely más táj mikroszlkopikus
jegyeit lehetne bennük kín-keserves szövegelemzéssel •kimutatni. Mert hát Mrozek
is megírta a Rend őrséget, a Tangót, a
S.trip,tease-t stb., Vaclav Havel is a Kerti
ünnepélyt és .a Ptidápét, Ivan Klíma is a
Kastélyt (hagy szegény Kafka Kastélyára
már ne is hivatkozzunk), s őt Déry Tibor
is a G. A. úr X-ben-t, a mai magyar irodalom talon legvilágiтodalmtbb alkotását.
Еs ugyan ami „lengyel" Mrozek vagy mi
„cseh" Ravel és Klíma említett m űveiben,
hacsak .nem az, hagy eredetileg lengyelül;
Illetve csehül írták őket? Vagy mi „magyar " Déry regényében ? Talán csak nem
az, hogy G. A. úr Pestr ől indul útnak,
vagy hogy egyik szerepl őjét Erzsébetnek
hívják? Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy
semsni, de semmi , s hagy az emutett szerzők alkotásainak sokkal több közös vonása
van egymással, mint saját honfitársaik
hazájuk életét realisztikusan ábrázoló m űveivel vagy éppen saját realista alkotásaikkal, amint ezt Déryvel kapcsolatban
megállapíthatjuk. (Uram isten, c sak most
nehogy valaki Déry eszközeivel, stílusával
hozakodjon elő !) Persze, különbözhetnek
ezek a művek egymástól, mint ahogy különböznek is eszközeikben, szemléletiikben, világnézeti mondanivalójukban, csakhogy különbözőségük nem a táj determi-

náló szarepéből fakad, és végső fokon a
nagy emberi kérdések allegorikus-paraboli:kuјs megjelenítése feszi egybe őket, méghozzá annyira, hogy rnég az sem játszik
különösebb szétválasztó szerepet, hogy
közülük egyesek a kapitalista világban,
mások a szocialista rendszerben keletkeztek. Legfeljebb csak Havel es Klíma m űveivel kapcsolatban mondhatjuk el, hogy
bennük a szocializmus sajátos problémavilága tiikröződvk (pontosabban a szocializmus fejlődésének elidegenült, bürokratikus jelenségei, de tegyük hozzá, f őleg a
második esetben, nagyon .is kafkai fogantatásban), ám Mrozekot, különösen. ha
a Rendőrségre gondolunk, még ennyiben
sem határolhatjuk el +két nyugati társától: a Rend őrség egyetemes éтvánnyel
megragadott torzképe az elidegenült hatalom belső, autonóm cselekvési logikájának
és ebből fakadó idiotizmusának. De e гігől
talán elég is ennyit, úgy hisszük, a felsorolt példák éppen eléggé 9gazolhatják
állításunkat, miszerint az ilyen jelleg ű
Irodalom magszületésében a közvetlen
környezetnek, a lokális problémáknak
(értve ezen akár nemzeti sorskérd.éseket
is), a tájnak legfeljebb csak .tizedrangú
szerepe lehet. Hisszük, példáink hatásán
rág az sem módosít semmiit, hogy példaként — mert lehet őleg közismert példákat
igyekeztünk .találni — túlnyomórészt drámaírókat, illetve drámai m űveket sorakoztattunk fel, míg a mi esetünkben regényeket, i.11etőlag novellákat kell védelmünkbe
vennünk. Dürrenmattnak és Mrozeknak

azonban nem egy olyan novelláját is •ismerjйk, amelyet ,szintén példaként említhettünk volna.
Tisztáztuk •tehát, hogy sajátos nemzetközi vagy éppenséggel kozmopolita m űfajjal van dolgunk, helyt đl független műfajjal (snűfajJal akkor is, ha esetünkben
ez a •kategó гia drámát és prózát egyaránt
magában foglal), amelynek igenis vannak
gyökerei, csakhogy ezek a gyökerek (ha

úgy tetszik „léggyökerek" vagy éppen antennák) elsősorban nem egy meghatározott
táj, környezet talajába kapcsolódnak, hanem sokkal inkább az emberi iét és valóság sgészének talajálba vagy inkább légkörébe, az általános, mindannyiunkat érdeklő emberi saгskérdésekbe, s hogy korunk irodalmában szépszámú, tagadhatatlanul jelentős alkotás létezik, melyekkel
kapcsolatban teljesen elhanyagolható kérdés, hagy írójuk olasz, német vagy paraguayi polgárként látta-e meg a napvilágot. És ezzel talán le is zarhatnánk elmefuttatásunkat, mert hiszen mindenki el őtt
világos lehet, hogy amit egy olasz, német
vagy paraguayi író megtehet, azt egy jugoszláviai magyar bró is megteheti, egyesek
aggódó féltése és rosszalló fejcsóválása
mellett vagy anébk űl, ám valami most arra
késztet minket, hogy 'a táj, a mili ő körüli
vizsgálódásunkat kis ideig még tovább
folytassuk, és firtassuk egy kicsit azt is,
vajon mi késztet egy jugoszláviai (vajdasági) magyar írót — a puszta alkotói szeszélyen kívül, amit amt különöen önmagáb an is elegendő indokolásnak érzünk —,
hogy csakugyan meg is tegye, amit megtennie vitathatatlanul jogában áU? Kérdezzük meg újra tarnáekodva „vajon csakugyan ennyire mellékes lenne a táj szerepe?", s utána •kíséreljünk meg kémdésünikre még egyszer, ezúttal más szempontokból kiindulva választ találni.
Példáink során két svájci német szerzőt emutettünk, +tehát egy nyelvterület perifériára szorult +képvisel őit, agy lengyel,
egy magyar és +két cseh írói, ,tehát többékevésbé kis nyelvterületek repnezen+tánsait,
s ha ezekhez még hozzávesszük Beckettet,
a franciául író írt, Ionescót, a franciává
vedlett románt, Elias Canettit, a németül
író olasz zsidót, s végül, de nem utolsósorban Franz Kaffkát, aki „+mint zsidó
nem tartozott egészen a keresztény világhoz, mint közömbös zsidó nem tartozott
e@észen a zsidókhoz, mint német anya-

nyelvű nini tartozott egészen a csehekhez, mint .német anyanyelv ű zsidó nem
tartozott egészen a csehországi •németeikhez, mint csehoг~ zЈgi lakos nem tartozott
egészen Ausztriához ... ", akkor egyszeriben meglepő +kép bontakozik Id előttünk.
Első +pillantásra csodálkozva tapasztalhatjuk, hogy a tárgyalt .irodalom művelői között meglepően sok olyan szerz őt találunk, akik a legkevésbé bonyolult esetben
is ,;kis" irodalmak tartozékai (s éppen
ezért els ősorban .,kozmopolita" jellagüknek köszönhetik, hogy sikerült áttörniük
nyelvi határaikat), vagy egy nagy nyelvterhet peremén, s emellett viszonylag kényelmes, de meglehet ősen zárt és zsírosan
önelégült környezetben élnek, vagy pedig helyzetük annyira különleges, hagy
hovatartozásuk •nem is határozható meg
agyértelnúen, s így minden pejoratív mellékzönge nélkül bátran gyökértelennek is
nevezhetnénk őket. Nem emlékeztet ez
valamire? tJ.gy hisszük, nagyon is! Mert
helyzetünk, noha azt sok tekintetben más
koordinátarendszer (illet őleg esetünkben
„megint más", mint külön-külön az egyes
területekhez kapcsolódó írókét) határozza
is meg, agyik(žk-másikuk helyzetéhez sokban hasonló, •különösen — legalábbis, ami
világuk laposságát, kisszer űségét illeti —
a svájciak perifer tusságára emlékeztet ő.

lús báatnilyen kockázatosnak t űnj@k is
vállalkozásunk, még saját szemünkben is,
nem tudunk e11en llni a kísértésnek, hogy
megkockáztassuk a feltevést, miszerint a
szűk, !kisszerű ikörnyezet (vagy éppernséggel az „elveszett" környezet, amir ől a
szülőföldjüktől messze szakadt írók esetében beszélhetiink; az új, feln őtt korban

megismert .környezet hatása ugyanis csak
kisebb mértékben lehet „ábrázolásra" stimuláló, az viszont nem mindenki alkatával egyezik, hogy rég maga mögött hagyott világát egzotikumként .tálalja fel),
mintha fokozottabb mértékben kénysze гítené ar. alkotókat — illetve az alkotók egy
mészét, mert hiszen els ődleges szerepé
mégiscsak az írói alkatnak van — arra;
hogy túlságosan is körülhatároltnak érzett
világuknak hátat fordítsanak. Feltevésünkit mintha még az a tény is alátámasztaná;
hagy a szinte korlátlan térrel és változatos, mozgalmas miliővel rendelkezđ amerikai irodalomból az .itt tárgyalt irodalom úgyszólván hiányzik, illet őleg keretében aligha találunk olyan e m űfajhoz tartozó műveket, amelyek világirodalmi jelentőségűek, míg a térben tagadhatatlanul
szűkebb angol irodalomban sakkal inkább
rájuk bukkanhatunk (Huxley: Szép új vi
lóg, George Orwell: 1984, William Golding:
A legyek ura stb.). Persze, nem kell azért
megijedni, nines szándékunkban új. el гnéleteket konstruálni (még kevésbé hisszük
eredetinek magunkat), hiszen annak meghatározásában, hogy ki mit és hogyan ír;
sok más tényező is szerephez jut, a már
említett í гói .alkaton, a tehetség termé
szеtén .kívül mindenekel őtt az írót magába
foglaló társadalom struktúrája, az adott
kultúra légköre stb., mégis az itt felvázolt faktorokat sem hagyhatjuk figyelmen
kívül. Mert mit csinálhat mást egy író,
ha úgy érzi, környezete fojtogatja és többre •képes, mint amennyit e környezet .talajбábál kitermelhet? Mi mást tehet, amint
hagy — ha mindjárt távoli idegen példák
hatására is, és az er őtlen visszahullás kockázatát is vállalva — igyekszik kissé elrúgni magát a földtől? Meggyőződésünk,
s bátran mondhatjuk, tapasztalatunk
szerint nagyon is szükségszer ű, mondhat=
nőnk egészséges védekezésr ől van itt szó,
küzdelemről a békatávlat ellen, olyan
magatartásról, amelynek mostani bírólóink is, tudva vagy nem tudva, egy
ideig maguk is részesei, s őt, részben megalapozói voltak, és nem csupán arról, hogy
pusztán ürességii:nk leplezésére, divatból
vagy feltűnésvágyból idegen példákat
kezdtünk utánozni. Végs ő fokon pedig az
sem véletlen, hagy a számtalan világirodahni áramlat közül, melyekkel találkoztank, melyik volt az, amely bennünk leginkább talajra talált. Tájunk, ,környezetönk tehát igenis szerepet játszott abban,.
hogy azt tegyük, amit tettünk, csakhogy
ránk gyakorolt hatása fordított, taszító
volt; arra késztetett, hogy ellenmérget termeljünk ki vele szemben. Er ős a ,gyanúnk;
hogy ez másutt, másokkal is így történik.
Nos hát helyben lennénk. Csak éppen
azt lenne még érdekes tudni, akad-e
Sváj еban is irodalmi kritikus, aki Dörrenmattól (jegyezzük meg gyorsan: a párhuzam nem minőségi akar lenni!) azt ,követeli, hagy művei ne irodalmunk természetét ől független kritériumoknak feleljenek meg, hogy funkciójuk kívül ne essék
természetén és nehogy mások legyenek,
mint amit immanensen tartalmazhatnak ;
amit létrehozhatnak. Analóg-példánk esetébeгΡa, persze, a svájci irodalom tennészetéről van szó. Am rendben van, talán még
ennek a .kívánalomnak is hajlandók lennénК eleget tenni, csak előbbb tessék pon
tosan meghatározni , ;irodalmunk természetét", amely —úgy gondoljuk - aligha lehet független a részét képez ő művek
természetétől. Avagy bírálónk +talán úgy
véli, létezhet egy irodalom azok nélkül az
alkotóelemek nélkül is, melyeknek megléte egyedül ,hiztositja egzisztenciáját, sőt,
hagy egy adott irodalomnak el őbb van
természete, s csak azután születnek a m űvak, melyek ezt a természetet kifejezésre
juttatják? Ha így gondolja, ebben van valami újszerű, ami rendkívül izgatja képzeletшnket.
-

—O—
Mielőtt azonban végleg befejeznénk, kérdezzUk meg még egyszer önmagunktól,
vajon csakugyan teljességgel alaptalannak'
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mixn&síthetjük-e az írásunkat skiváltó aggodalmas vészharang-kongatást. Nem keгшјhetjük meg ugyanis a kérdést, megelégedhetünk-e annyival, hogy megállapítjuk, tájunk, környezetünk, egész vdágunk annyira szűk, lapos és sivár, hogy
a számunkra egyecdül lehetséges vele
szembeni reakció mindössze az, hogy undorral hátat fordítunk neki, és ellenméregként az eгnberiség nagy kérdeseir ől
filozofálunk, arra „csábítva" másokat is,
máig a tájunkon leledző, ma még csak po tenceális prózaírókat is, hogy a nyomunkba
szegődjenek, Teljesen közömbösek lehetünk-e azzal a megállapítással szemben,
hogy „hétköznapj,aink életének ábrázolása
újalléban teljesen hiányzik irodalmunkból"?
Mert ha egyebet nem is, ezt a megá1lapítást kétségtelenül igazként &z űrhetjiik ki
a féltő aggodalom kissé túlságosan is sok
hamis mellékzöngével társult hangjai közűt Olyan hiány ez, ' amit аni magunk is
érzünk, s elismerjük, valóban tenni kellene valamit, hogy ezek a hétköznapok,
méghozzá kell ő művészi szinten, megkapják .az őket megillető helyet irodalmunkban. Nagyon is hiányát é гezzClk olyan
prózai műveknek, amelyekben valóságunk

olyan szinten jutna kifejezésre, mint amilyen szinten Fehér Kálmán szólaltatja meg
költészeteinkben. Csakhogy elvárhatja-e
tőlünk valaki, hagy keadjiink el írni valamit, nini esetleg cseppet sem érdekel (s

már csak ezért is eleve kudarcra lenne
ítélve), vagy pedig ne írjunk meg valamit,
ami talán akaratunk ellenére is, bels ő
kényszerből hangadásra késztet, és a siker
kilátásával biztat (ami végül is szintén
nem elhanyagolható szempont), csak azért,
mert egy .tájirodalom összképének alakulását tartjuk szem el őtt. Ilyen alkotói
magatartás elképzelhetetlen, f őleg :azért,
mert az „irodalmi összkép" koncepciója
jellegzetesen :kritikusi fogalom, s mint
ilyen, persze, elengedhetetlenül szükséges,
ám hatására a kritikus gyakran elszakad
a valóságtól, és megfeledkezik róla, hogy
egy-egy irodalom (legyen az tájirodalom
vagy akár egy egész nemzeti irodalom)
csakis egyes alk•otólkból és műveikből áll,
nem összehangolt zenekar, amelyben min-

den egyes zenész a hangszere számára el őírt dallamot játssza, és ha kell, csendben, •türelmesen a karmester beintésére
vár, hanem szólisták csoportja, ahol mindenki a kedve ,szerinti melódiát fújja, ab-

A

ban a titkos reményben, hogy éppen az

ő játéka a legkiválóbb, és hogy a hangzavar hallgatói egyedül őrá figyelnek. Az
irodalmi összkép fogalma tehát az alkotó
számára ilyenformán semmiit sem jelenthet, gyakorlatilag még akkor sem, ha az
alkotó, mellesleg vagy főként, kritikával
is foglalkozik. Nem kívánhatja tehát senki
tőlünk, hogy másképpen és f őleg mást írjunk, mint ahogy azt belső sziikségleteink
diktálják, vagy ahogyan azt jelenlegi
helyzetünk kívánja és lehet ővé teszi Sőt
még csak azért sem vállalhatunk felel ősséget, ha példánk nyomán esetleg mások
is hasonló alkotásokkal kísérleteznek. Más
szóval: arról sem tehetünk, ha esetleg mások is kedvet kapnak a savanyú leves f őzéséhez, amitől — jól jegyezzük meg —

csakis a jó savanyú leves tulajdonságait
kérhetjeik számon, s nem, mondjuk, egy
felfújt sajátosságait.
Mért abban talán bírálóink is egyetértenek velünk, hogy egy jól siikerült savanyú
leves töblbet ér egy sikerületlen felfújtnál. Persze ízlés dolga az eg,ész. Végeredményben a kiút távlata :is abban mutatkozik meg, hogy az ízlesek különböznek
egymá tól.
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VÁLASZ VARGA ZOLTÁNNAK

Varga Zoltán nem árulta el, hogy kivel

Is vitatkozik. Megelégszi:k azzal, hogy sze-

gény kritikusait, akik regényét bírálni merészelték, az „ ők" mögé rejti. De ki is
használja ezt :a többes -számot: szegény
kritikusaival szembe a „mi" törvényt
szentesítő fejedelmi többesét állítja hadba.
Pedig neon volna rossz tudni, kire is gondi], .amikor, mondjuk, idéz, vagy amiikor
arra törekszák, hogy , ;visszavágjon". Sok
niјл бen eleve tásztázádna, és talán félreértésekre sem ketriilni sor. Emellett Varga
Zoltán ugyanalbba ,a hibába esett, mimet ál-

talában a vltázák többsége: képekben beszél, holott érveiket váтnánik tőle, vagyis
kinevez valakit, mondják, „f őkástalóxnessternek", „gasztrolágáai szaké гtőnék", „vaksinak" és azzal ámítja magát, hogy mondott valamiit, holott csak gyöngéit bizonygatja; egy kis jóhiszeműséggel azonban
megérthetjük, hogy mvr ől is van szó: a
„mi" és az „ ők" nézetei nem egyeznek.
Varga Zoltán, igy látszók, nemerzi elég
erősлek a „mi" érveit, ezért támaszkodik
a fenti „mvn ősátéisekгe".
Persze, Varga Zoltán tovább folytatja
ezt a módszert: els ősorban azt veti „kritĐkusaink" szemére, hogy fölöslegesen a

„vészharang kgteléért nyúltaik", amikor
láthatták volna, hogy irodalmunkban éppen az az elv gy őzedelmeskedett, amiért
valaha síkraszálitak. A fenti „minosítésekhez" tehát hozza kell még azt Is adni, hogy
„kritákusaimk" köpönyegforgatók Nem erkölesösek. Viszont csak arról van szó, hogy
Varga Zoltán nem értette, „ Ктdtikusaink"
miért szálltak valamikor sála, és nem
érti, természetesen, hogy ma is ugyanazért

hadakoznak.
Azután, mielőtt bármiit is mondana, kijelenti: „... bírálóink egyik-mácsik megnyállkozása épipenséggel szívből fakadó
derűt váltott ki belőliimk". Derül is mindaddig, .amíg meg nem retten attól, hogy
netalán •a megbántott benyomását kelti.
Bár .én úgy startom, Varga Zoltán megbáпtottsága jogos; őt mindenki dicséri,
érte mindenki rajong, m űvét a „naiv" alvasák is lereagálnák, minden szem feléje
fordul, mindenki áldást és sikert b:iztosíit,
és mégis akad egy-!két „bírálónk", aki művéről bizonyos magjegyzéseket tesz. Ünneprontó, elvetamült „bírálóink"! Kultúr-

környezetünkben, melyben a közöny és a
rajongás egyre megy és mindig általános,
valósban minősíthetetlen eljárás. Ezért tartom jogosnak Varga megbántottságát.
Ezért csak derülsjön. De nem derül sokáig,

elkez.. komoly dolgokról komolyan beszélni komolytalan kгitikш sainak. Sajnos,
ekkor már nyilvánvaló, hogy a megbántottságon kívül arás neon vezérli, és ott
Igyekszik visszavágni, ahol seniki semmit
neon kért tőle smamon.

Mielőtt bármit is mondana, végérvényesen bebizonyítja megbántottságán: tévesen

idéz. A legsúlyosabb vádnak a „teljesen
gyökértelen kitalálás irodalma" elnevezést
tartja, és mindvégig ellene hadakozik, holott abban az írásban, mely Varga figyelmét magára vonta, a „teljesen gyökértelen tettetés irodalma" 611. A kitalálás áss
a tettetés :között pedig alapvet ő eltérés
van. Erre a figyelmes Varga Zoltán is felfigyelhetett volna. Természetesen mindvégig nem érdekeá más, mint a kitalálás irodalmának megvédése; ha pontosan idéz,
nehezebb dolga Jatt volna. Varga Zoltán
rosszul teszi fel magának a kérdést, és
ezért könny ű dolga van. A rosszul feltett
kér.tés elég ok arra, hogy ne lássa meg, bírálói nem a kitalálás lényegét támadták,
és nem is a tárj at, :a hétköznapokat, a nemzetit követelték meg egy-két írásm űtől,
hanem nyíltan kimondták: „... bennünket
nem az izgat, hogy vajon a tájhoz vagy
a vételhez köti-e magát els ősorban az író,
és az sem, hogy elvileg mi a véleménye
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a valóságról, hanem az, hogy milyen módon, milyen szinten tud a m űvészi. ®rtélkek
világában megkapaszkodni". És azt is:
„... ha a valóságat o гј k számon irodalmunktól, akkor nem •azt követeljük meg,
hogy kgtelezően ragaszkodjon az adott
konkrétumokhoz, hanem mindenekel őtt
azt, hagy mondjon le mtirevségei:r ől, váljon ;részévé egy vérkeringésnek, legyen
valóban élő és ható." Tehát nyilvánvalóan
nem .a kitalálást bíráltuk általában, hanem
a kitalálás intézményesítését, vagyis azt a
téves tudatot, ahova az olyanfajta törekvés vezet, amilyen a Varga Zoltáné: „Tájunk, környezetünk tehát igenis szerepet
játszott abban, hagy :azt tegyi k, amit tettünk, csakhogy s áлk gyakorolt hatása forditó ~ tt, taszító volt: arra késztetett, hogy
ellenmérget termeljünk ki vele szemben."
Ez az ellenméreg vezetett a tittetéshez, a
mímeiléshez, a majmoláshoz. Ezt bírálták.
Teljesen fölöslegesnek tartom korábbi
nézeteink védelmezését; alapjában véve —
az előbbiekből ez talán kitűnik — Varga
Zoltán nem .is velünk vitatkozik, hanem
гén*épeket lát, azokkal küzd, úgy hiszi,
mеgköveteljiik tőlük, hogy azt mondják,
este van", holott ők ehelyett azt mondamák, „lebukott a nap, és a fdkete macska
beárnyékolta 'az utcát". Azt hiszi, mi tájat
és nemzetit követelünk meg t őlük, holott
ők kozmikusat és imterа acionálisat nyívjtanaik.
Mindez, sajtvas, abból következik, hogy
Varga Zoltán nem olvas elég figyelmesen,
és könnyen megbántódik; ítél, miel őtt értett volna. Vagy egyáltalán nincs mód a

megértésre?
A VAL6SAG KORULI BONYODALMAK

. a valóság nem a külvilág
közvetlenül érzé!kеJjt felülete,
nem az élet véletlen, pillanatnyi, esetleges jelenségei.
Lukács György
Varga Zoltán úgy tartja, hogy , ~tájjuink,
(kiemelés
környezetünk, egész világunk
tőlem) annyira szűk, lapos és sivár, hogy
a jszámunkra egyedül lehetséges vele szembeni reakció mindössze az, hogy undorral
hátat fordítunk neki, és elle гиnéregként
az emberiség nagy kérdése!r ől filozofálunk". Fájlalja ugyan, hogy hiányoznak
irodalmunkból a hétköznapok, és megdicséri
Fehér Kálmánt, hogy ő bizony megszólaltatta azokat. Еs igaza van, amikor azt
mondja, hogy senki sem követelheti meg
az írótól, hogy olyasmiről írjon, ami nem
érdekli és .nini belső kényszerb ől fakad.
Ezt, természetesen, senki sem követalté
meg :tő le. Mindenesetre elképzelhető, hogy
vannak „b.első kényszerb ől" fakadt művek,
amelyek nem tarthatna& .igényt érdtikl ődésünkre, de ez már más kérdés. Csak jó
szem előtt tartani.
A lényeges (kérdés, amelyen Varga Zoltán „elmélete" a fantasztikus irodalomról
kibicsaklik, éppen .itt rejtőzik, még akkor
is, ha figyelembe ve.>zük a megszorításait.
Varga „undorral" hátat fordít „egész világunknak", és a „fantasztikus, s r szben
'utopisztikus, parabolaszer ű művek" felé
fordul. Nem érdeklek a hétköznapok, nem
érdekli a táj, sem az ember (jellemz ő, hogy
az ember szót helyettesíti a számára oly
„kese гű" isaиanyúlevessel); nem ércdekk a
környezet, ügyet sem vet a világra, és
megfeledkezik arról, hagy mindez nem önmaga miatt „szűk, lapos és sivár", hanem
maga az ember teszi - undorával és rajongáséval egyaránt — olyanná, amilyen!
Ezzel szemben Varga elégségesnek véli,
ha egész világunkat ,undorral elveti, ellen.mi eget termel lvi vele szemben, ás a ballucihnáció, a rémképtik zárt pincevirágszín ű
irodalmába menekül. Kiemeltük a Varga
véleményében lappangó menekülést — bár
ő nem tesz ráta említést, de •sorai közül
világosan kitűnik. A menekülésnek egyik
legelvontabb formája az a megvetés, amivel Varga vilagnkhoz viszonyul. Mégpe-

dig azért, mert ez a megvetés nem alkoMásban manifesztálódik, hanem a puszta
kitaiáláshan.
Varga megfeledkezik arról, hogy a m űnek immanens, belső és sajátos töгvények
szerint mozgó valósága van, de ez a valóság társadalmilag feltételezett; ha szembefordulna egész világunkkal, akkor megértenénk töгekvését, de ő inkább hátat fordit, menekül! Varga :sej-ti, hogy a valófiág totális :kizárásának az irodalombál
sok buktatója van: azt tartja, hogy a kitalálás Iradalanának az alapja „mindenkképpen a valóság" (melyik? az, amelyikt ől
undorodjunk? mi inkább úgy tarbjn, vas,
amelyikkel szemben aktív, alkotói magatartást tudunk felmutatni). Ugyanakkor
Varga arról is beszél, hagy a .valóság „teljes hanyalultságában nagyon nehezen
áttiikinthet ő" és ezért „m űvészileg étfogóan és egészéhen nem megragadható".
Tehát azt kellene gondolnunk, hogy világiunk, .amelyben élünk és létezüank, nem
is annyira ,;szűk, lapis és sivár", hanem
éppenséggel annyira összetett, hogy a in űvész át sem tekintheti? Ha így 611, akkor
nyilvánvalóan az undor nem a valóság
ellen, hanem a művész képességei ellen
bizonyít. Vagy arról v an szó, hogy ,létezik ,;tájunk, :köamyezetinnk, egész világunk"
sivámsága, szűkössége, lapossága, de ezzel
egyidőben valahol a csillagok +között, vagy
a гélyrétegеКben, vagy ki tudja hol, egy
áttekinthetetlen, bonyolult valóság? Nem
értem.
Varga Zoltán mellettiiek bizonyít: nem
аггбі van szó, hogy egész világunk „sz űk,
lapos és sivár", hanem arról, hogy vannak
irodalmunkban olyan alkotások, amelyek
tudatosan teszik ilyenné, azzal áltatva magukat, hogy ily mádon egyszerre kozmi
kussá és kozmopolitává váltak. Ezt bíгбltuk.
A FANTASZTIKUM, AVAGY HOGYAN
Is KELL AZT SZEMLÉLNI

Varga úgy véli, hogy a kitalálás irodaКanába tartozó történet szó szerint lehetetlen, az eseménytik fantasztikusak, vialószerűtlentik, sőt_ azt állítja, hogy „szereplői többnyire nem igazán hús-vér emberek, inkább különböző emberi magatartások absztrakt megtestesít ői". Varga alapjában véve konzekvens: undorral fordul el
s világtól és undorral az miiben sorstól
is. A fantasztikumot .nem tudja megkülönböztetni a Flash Gordon típusú fantasmtikuamtól; nem tévedett az a kritikusa, aki
vele kapcsolatban J:ames Bondot emlegette. Ezek valóban nem „hús-vér emberek", hanem különböz ő valamiknek „absztrakt megtestesít ői". De Varga nem rájuk hivatkozik, hanem Kafkára, Dürrenmattra, Max Erisohre :stb. Viszont nem
képes arra, hogy Josef K.-bam meglássa az
embert, méigpedig éppen azt, aki nem „az
emberi magatartások absztrakt megtestesítője", hanem minden mozdulatával, minden gondolatával бs minden fájdalmával,
szenvedésével, látomásával, életéinek minden angyalával és ördögével egyes ember,
hús-vér ember, hiszen csak így, egyéniségének, •emberi létének teljes „elár шlásával"
közöPheti velünk magrázó tragédiáját. S
nem lenne rossz, ha Varga Zoltán végiggoтndolná Niels Nielsen sorsát is, hiszen
az ő BhtváјІа, az ő „hazája" is •alapjában véve „kitalált", mint a méregkever ő
dir. salvatoxe Amalgkniája; Niels Nielsen
is értelmiségi, ő is :szembefordul a zsarnоkssággal, sőt, faruradalomra szít, de alapvető emberi tevéktinységéhez, létezésének
esszenciájához nincs szüksége újabb „kitalélásokra", hanem élni tud azzal a lehet őséggel, :amit •emberi mivolta ny шjt neki.
Josef K. .és Niels Nielsen példája valójában gyanússá teszi Varga „elméletét" a
fantasztikus ,történet „szerepl őjéről".
Varga Zoltán „elmélete" a fantasztikusról, a fantasztikus történet „szerepl őjéгől"
kizárólag csak technikai, foaц nális, nem
emberi; .de milyen is lehetne, hiszen Varga

a fantasztikust az író szeszélyének tartja,

és mert a világgal nem .tud mit kezdeni,
„úgy segít magán", hagy absztrakt példázatokká •alacsonyítlja le az embert.
Varga alapvetően téved aktkor is, amikor
úgy tartja, hogy a parabolaszer ű művek
szeгΡ~zői ügyelnek arra, hogy történetüket
„utalásokkal, célzásokkal, analógiákkal"
tűzdeljék meg, hogy ezáltal a „jóha Нбsú"
olvasók el tudjanak igazodni a loan,bikban, vagyis hagy „az egész szellemi kalandot kiváltó emberi-társadalmi szituáció felisinerhető, sőt, különösen szerencsés
esetben mélyelbb lényegében megismerhet ő
is legyen". Vagyis a fantasztikus irodalmi
művet 1e .kell fordítani! S агtre után magam is úgy tartom, hagy a fantasztikus
Irodalom alapvető létkérdése az, hogy meg
kell hagyni eredeti állapotiban, mert ha
értelmét, jelentését zárt fogalmakba akarjuk önteni (ahogy .azt Varga teszi Dürrenmatt, Frisch, 1VLrozek, Havel és mások nn űvével), akkor lényege ellen törünk, káirtjuk belőle .azt, ami. valójában гű ' szi alkotássá teszi. Varga Dünrenmatt darabjálban (Az öreg hölgy látogatása) a „kollektív .bűn" ;absztrakt kategóriáját látja, és
ezt nevezi a m ű „témavilágának"(!), és
teljesen megfeledkezik a mű egyedülбИó
hangulatáról, esztétikumáról és els ősorban
arról, hagy nem a „kollektív b űn" tétele
miatt olyan az öreg hölgy, amilyen, hanem
az öreg- hölgy embtirvoltából következ ően
láttatjia Dü'nrenmatt — másodlagosan és
az esztétikai kritériumokon kívül — a
„kollektív bűnt". Mi marad a drámából, ha
ezt slam látjuk meg benne? Mihelyt a
fantasztikus műalkotást le akarjuk fordítani ,a különféle .analógiák és utalasak segítségével, lényegét azonmód kiragadjuk
természetes környezetéb ől, és megszüntetjük a mű varárasát!
Úgy vélem, a fantasztikus irodalmat is
hús-vére emberek népesítik be, ás azt is
állítom, Sartre után, hogy a fantasztikus,
parabolaszerű irodalomnak csak úgy van
létjogoosultsága, ha nem támaszkodik az
analógiákra, a hasonlatokra, az utalásokra,
hanem a maga művészi erejére, esztétikai
szintű s•ajátosságaira, és éppen ezekkel
kényszerít rá bennünket, hogy a kezén
6116 emberi tarásuk természetesnek, tehát
hogy megmaradjunk a fanta ztikuson belül. A fantasztikus irodalomban felmerülő егkölcsi és emberi kérdéseket elementárisan akarjuk átélni, neon pedig „lefforditva", absztrakt kategóriákba süllyesztve.
A TAJ ÉS A NEMZETI JELLEG

Mindaz, amit Varga Zoltán az Irodalom
táj- és nemzeti jellegér ől mond, a naivságig leegyszerűsített. Alapvető kancepciója az, hogy •az irodalomnak nincs is tájilletve nemzeti jellege, vagy ha van, akkor, véleménye szerint, tizedrangú. Ezért
allithatja, hagy a fantasztikus m űfaja
;kozmopolita", :illetve, hagy a fantasz
tikus művelői „gyöké гtelenek". A fantasztikust csak nagy nnegszoritással nevezhetjük műfajnak, de ez melléktis, a •kérdés
most kozmopolita volta, illetve •gyökértelensége. Kétségtelen, hagy Varga azért jelöli meg kozmopolitaként, a fantasztikus
irodalmit, mert azt a kivételes lehet őséget
látja benne, hagy minden idő és minden
tér emberéhez egyaránt érthet ően szól.
Azt mindjárt hozzá kell tennünk, hogy ez
a képessége nemcsak a fantasztikus irodalomnak van meg, hanem minden valóbban
értékes irodalomnak, ugyanis ezt a hatását nem a.77al éri e1, hogy tö сténetesen
fantasztikus vagy realista, parabolaszer ű
vagy naturalista, hanem azzal az egyszem ű
és annyira összettitt ténnyel, hogy „társa-

dalánilag feltételezett

eгáсióit ",

alkotás-

ban, tehát a költészet szintjén inanifesztálja. Ha ebb ől a közisiméin, de még, úgy
látszik, nem eléggé elterjedt gondolatból
indultшvk ki, •akkor mindjárt kit űnik, hogy
az irodalom világirodalmi hatását, sikerét,
azaz kozmopolitizmusát a totális anacionalizmus és a gyökértelenség alapjában véve
akadgtyozza, semmiképpen sem segíti el ő.
Varga ezt a problémát csak azért nem
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látja meg pontosan, mert kündulápont јбt
rosse helyre tette: a táj- és nemzeti jelleg megítélésekor az író származásából indul ki. Annak term;észetesen alig :van köze
az irodalomhoz, hagy Dü,rrenmatt svájci
német, , illetve hogy Kafkáról nem lehet
teljes biztonsággal megállapítani, miféle
származék. Annak viszont, hogy Kafka valósága (nem környezete és nem életrajza)
a ,prágai zsidóik világában létezett, és hagy
Düa~cenmatt valósága a svájci l бtszólagoэ
semlegesség hamis, polgári pocakot és
biztonságot tápláló „peri:ferikussá,gában"
létezik, .nagyon is sok a köze irodalmuk
jellegéhezz. Kafka és Dürrenmattnradalmát kétségtelenül meghatá гazták azok a
gyökereik, amelyeken át felismerték és
mag цКбvá tették, beis đ emberi problémájwkká, egyéni sorsuk kérdésévé azt a valóságot (emberi valóságukat), amiben léteztek. Vargát ez nem érdekli. Akárhogy
is akarjuk, .a gyökértelen mindenképpen
pejorativ ítélet, sohasem válhat díszévé az
irodalomnak. Még annak a parabolaszer űnek seren, amit Varga propagál. Éppen ezek
a rejtett, nehezen kitapintható gyökerek,
a hajszálcsöves:ség ritka csodája teszi lehetövé az irodalomnak a világirodalmi
méretekhez való viszonyulását. A fantasztikus csak úgy válhat „kozmopolita" kifejezési lehet őséggé, ha nem mentes ezektől a gyökerektől. Dbben •az ártelemben a
gyökértelenség valóban esztétikai min ősítés. Vagy vessük el egészében a m űvészet szociológiai vizsgálatát?

Az irodalom táj- és nemzeti jellege nem
esztétikai minősytés, de ez nem jelenti •azt,
hogy a¢ .irodalom teljesen független a tájtól, ás .azt sem, hogy teljesen anacionális.
Varga egész sor példát hozott fel a maga
Igaza mellett, én csak arra akarom figyelmeztetni, hogy élgondolkodhatott volna a
táj funkciójáról Faulkner művében, vagy
akár Camus,éban is. Nem egzotikumot keresve, hanem a táj valóságké рző szerepét.
Ezenkívül arról sem lett volna szabad
megfeledkeznie, hogy a világirodalom kritáriumait .nem a koznapolita műfajok határozzák meg, hanem az egyes irodalmi alkotások sajátosságai ás általánosabb szinten. a nemzeti irodalmak sajátosságai • is.
Vagy Varga tagadná a Zászlók bizonyos
nemzeti vonatkozásait? Vagy azt a köztudott példát, hogy a jugoszláv kultúrát :az
egyes' :nemzetik sajátos kultúrértékei teszik? >s ne feledkezzen meg Varga arról
sem, hogy a fantasztikus irodalomról —
hiszen ő azt tartja lényegérben csak kozmopolitának és gyökéntelenndk — nem
lehet az egész .irodalom fogalmának és természetének .szem el őtt tartása nélkül beszélni!
Tul vagyunk, kedves Varga Zoltan, a
romantikus hevületeken, nem tartjuk az
imadalom ,táj- •és nemzeti jellegét esztétikai kategóriának, de marxisták vagyunk,
és nem tagadhatjuk, hegy az irodalomnak — esztétikán kívül es ő — sajátossága
a .környezet, a táj, a nemzeti médium,
egyszóval, hogy az .irodalomban kibontakozó, megvalósuló, tudatosodó emóciók
társadalmilag feltételezettek, és nem lehettek légb ől kapottak, nem jöhetnek léire
ex nilvlo.
KITEKINTÉS:

A Јц GOSZLА VIAI

MAGYAR IRODALOM ÉS
A VAL6S А G -IGÉNY

Varga Zoltán véleménye arról, hogy
világunk irodalmi szempontból бгdektelen, hogy nem magyaráztuk meg pontosan, mit is értünk „irodalmunk természeté"-.n, hogy „ ők" (ti. az alkotók) nem
felelősek azért, hagy mind több követőjük
akad, meg hogy a „kis" közösségek írói
csakis „nagy" és természetesen „absztrakt"
témavilágukkal törhetnek be a világirodalom annyira áhított értékvilágába, arra
késztet, hagy bizonyos általános észrevételelket közöljek a jugoszláviai magyar irodalom és a valóság problémaköréb ől, holott jelen cikkem második közleményében
éрiрen irodalmunk fogalmának tartahná-

ról adtam közre véleményemet, ahol is
alapvetđ гΡkárdésem éppea7 irodalmunk valóságszemlélete volt.
Nyilvánvaló, hagy Varga Zoltán csöppet sem ingatott meg abban, .hogy ,irodalmunk valóságszemléletének három f ő típusát kell els ősorban megkülönböztetnünk:
a hagyományosabb táj-központút, a magát
újdonságnak feltüntet ő, de végeredményben a vaakváagány felé tendáló intézményköгдaontút és a harmadikat, amely leginkáibb szamíthat elismerésünkre, az én-,
azaz ember- és élmény-központút. A három szemlélet véleményem szerint lényegesneJk látott vonásait körülírtam már,
most egy, аagyrészt az esztétikán kívül es ő
szempontból kell azokat megvizsgálni, mégpedig az elkötelezettség szerszögéből.
Vágel László Magyar Szóban megjelent
cikke figyelmeztetett arra újfent, •ami arcár
annyiszor elhangzott a jugoszláv irodalom- és művészet-:kritikában — ;az elv
szószólója Sveta Luki ć hogy itudniillik a bürokráciának nagyon megfelel
minden, ami elvont, fantasztikus, parabolaszerű, mert eleve többértelmű, azaz ha
benső törekvéseiben negativan ítél is a
bürokráciáról, annak hálózatáról, embert
idegenítő természetér ől, éppen elvont, fantasztikus stb. mivolta miatt a b шгokгбсiбгa
nézve :nem veszélyes, sőt, amennyiben
mеgjátssza az újdonságot, az avantgarde-ot, hasznos is a biirakrácianak, hiszen •az ilyen műviket :támogatva, bizonyos
poénokat gyűjthet fennmaradásának biztosítására. Helybeli b{iroleáciánk felkarolta A m ёregakeverđt, a Kenyeret, s őt,
suttogva ugyan, különféle klubszer ű rejtekhelyeken, arról tárgyalt, hagy milyen
„érterme" is van ezeknek .a m űveknek,
ugyanakkor jó ideig tűnődött afelett, hogy
az Egy makró еml•ákiratait megjelentesse-e vagy sem, könyvformában. Tolnai
Ottó kitűnő kisregénye, az đslakó, még
mindig a Híd lapjain porosodik. Ha ez a
héбt mű megjelent volna, valószínűleg nem
került volna sor arra — ahogy azt Varga
gondolja —, hagy a „vészhararvg köteléért"
nyúlnak kritikusaink.
Mi is, a büг okrácia szerpontjából; az
alapvető különbség A méregkever ő, a Keйyér, illetve a Makró és az đslakó között?
Elsősorrban az, hogy a¢ el őbbi kettő . zárt-

ságából, lombikban fogant mivoltából,
nyílt mímeléséb ől és tettetéséb ől eredően
veszélytelen, mert „témavilágukhoz" hozzá lehet érteni, akár jóakarattal, akár
rasszhíszeműséggel egyet-mást, de mindez nem biztos, tehát a praktikus bürokrata szempontj,ából nem is létezik. 1V бsodsorban azért is, mert a bürokrata számára
ez az irodalom modern, azaz divatos, bár.
jó néhány évtizeddel ezelőtti irodalomra
emlékeztet, ami nagyon jó, mert ennek
az irodalomnak kipróbált áruékei vannak.
A másik kettő, a Makró ás az đslakó viszont veszélyes, mert nonkonforrnizmusa
nyílt, tehát közvetlenül érinti a vérz ő
sebeket. És veszélyes azért is, ment egy
újszerű szemléletet érvényesít, olyat, amire
egyelőre ritkábban akad vilá;girodal лn
példa, tehat a bürokrata nem is értheti
teljesen, miről is van benne szó. Egy feltételezett :bürokratának ennyi elég, hogy
eligazodjon a művek között.
Miben nyilvánul meg a Makró és az
đ.lakó „veszélyessége"? Mindenekel őtt a
nerce konsгolidált magatartást árvényesít ő
esameisбgben és a bátorságot erkölosi pied.esztálra emelő törekvésében. Ez azt jelenti, hogy Végel és: Tolnai nem „undorodik" egész világunktól, hanem arra tördkesik, hogy betöltse azt a teret, amit környezetünk, életünk látszólagos szííkössége,
sivársága, üressége teremt h бrénk. A
Makróban valóban érvényesül az „itt és
most" elve, de egy nemes szinten, még akkor is, ha bizonyos vonatkozásban a torzegyéniségek világára épít; az đslakában —
Varga Zoltan, figyelje meg ezt a szimbólumot — minden гé zlet, minden véletlennek és szeszélyesnek tűnő mondat végeredményben egyetlen cél felé tendál,
mégpedig arra, hogy .az idegennek végső
soron medvebőrbe kell bújnia, hagy a
„bennszülöttek" lel őhessék. Nyilvánvaló,
hogy •a Makró is, az đsiakó is „valóságunkból" táplálkozik, nem pedig egy tettetett .érzesb ől: a félelemb ől, illetve egy
absztrakt magatartásból, ami a forradalmat teszi .kérdésessé.
Еs éppen ezért elkötelezett az els ő két
mű. Mert nyilvánvalóan nem ragadt le
egy mondvacsinált, lombiakban kinevelt
pro! бn!an бl, és nem ragadt le egy semmire sem kötelező díszlet-irodalomnál, hanem a valóságot az emberi létezés feltéteelánek vette, ami azt jelenti, hogy gazdagnak tartja, mert bízik az emberben,
nem menekül az emberi sors el ől a bábok élettelen világába.
Varga Zoltán még szurkolással fog vádolni! Nб7zünk ezer:t két masik példát.
Major Nándor kitűnő regénye, a Dél —
mellesleg a Délről írva sokkal élesebben
bíráltam, mert a Del .sokkal többre képes, és sokkal többet bír el — csak látszólag futott ki a mi — vajdasági — világunkból; egzismtenciális enber-szemlélete
azonban itt fogant, csak a sziget világában teljesedett ki igazán, ott válhatott
életszerűvé. Tétele van a Délnek, de ez
a tétel nem papíríz ű, elsősorban azért
nem, mert nem kényszeríti semmire aem
a rееgény hőseit közvetlenül, azaz .a rcegény
hősei élik a tételt. A tétel csak így lehet
vitális. Ilyen értelemben Major Nándor
regénye is elkötelezett. Vagy gondoljunk
Szirmai Károly novelláira: világuk eléggé
,;itteni", és valóságuk mégsem azonos a
tájjal, a környezettel, hanem kin ő a lokális színezetből, túlhaladja azt, egy-egy
tragikus kiáltással, sorsot vállaló gesztussal általános érvény űvé válik. Elkötelezettsérgát nem lehet tagadni, és azt sem, hogy
Szirmai novellái meg a Dél „kozmopo4iták", pedig egyáltalán nem „gyökértelenek", és nem is „fantasztikusak".
Az elkötelezettség problémáját közvetlenül érinti a vidékiesség dilemmája is. Én
megértem Varga Zoltánnak azt a gondolatát, hagy a „kis" irodalmak m űvelői
„kozmopolita jellegeiknek köszönhetik,
hogy sikerült áttömniük nyelvi habáraikat",
vagyis, hogy megtagadták gyökereiket, tudatosan gyökértelenekké váltak, hogy ezzel -befussanak a világirodalomba. De ezzel szemben ant tartom, hogy az író nem
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válthat .gyökértelenné, ha író akar maradni,
ha pedig mégis erre vália1kozik, s dlietne
következésszer űen provinciálissá válik.
Kell-e annál különb provincializmus, mint
amikor egy íxó általános meta£iz Đkal és
filozófiai problémákon töpreng, és közben
nem látja meg a maga silányságát, a maga

ezenvedését, a maga kétségbeesését arz őt
körülvevő tárgyak, emberek, szelle Пnek,
angyalok és ördögök világában? Ha valaki láeadni akar, lázadjon konkrétan, és
ne •támaszkodjon a nagy szavak absztrakt
tartalmaira! Ёьѕ ne Inanđküljön egész világunktól, bármennyire szűk, lapos és siváa
is az. Hova jut ezzel a menekvéssel? Űgy

véli, befut a nagy világirodalom csodás,
tüniri világába, hiszen ,)kozmopolita"
műfajt művel, közben :ténylegesen az történik vele, hogy tragIkusan proviaicir Јi б
vá1Đk. Benes József Zenién élve évekig a
Tisza-partot festette, és képeit szenn9élve

egyetlen pillanatra sem merül fel az a
kétely, hogy megfeneklett volna, hogy
nem tudott általánosabb érvény ű „tételeket" kitermelni; Blues József szelleme,
amivel a Tisza-partot vizsgálta, tette lehető v'é számára, hogy leíküzdje a vidékiesség vesaélyét.
Úјаbb irodalapunk néhány művét vizsgálva valóban bizonyos „valóság-ygényt"
támaazbottt вК, és hogy milyen értelemben tettük ezt, álljanak itt magyarázatul
Lukács György szavai:
„... a művészi szubjektum aktivitása
nem szűnik meg, sбt nem is csökken, ha
nem hisszük azt, hogy •a semmib ől „teremt" valami gyökeres еn újat, hanem felismerjйk, hagy a tole függetlenül Iétez đ,
de nem mindenki számára hozzáférhet ő, a
legnagyobb művész részére is sokáig elrejtett lényeget fedezi fel. Nem lekicsinylése, hanem, ellenkezőleg, minden eddigi-

nél magasabbra értékelése a m űvészi szubjektum •alkotó munkájának, ha a marxista
esztétika altban látja tevékenységének legfőbb értékét, hogy milveiben a táxsadalmi
v'ilбgfolyamatot dsitudatra emeli б éхzékileg, élményileg hozzáférhet ővé teszi; 'hogy
e művekben a társadalom fejl ődésének
öpismexete, öntudatra ébredése van. Iefektetve"
1✓s hogy még világosabb legyen, mire
gondolunk, egészítsük ki Lukács György
véleményének ,horizon tját André Maireaux véleményével is, mely szerint az
irodalom valamiikor a valóság másolása
volt, vagy esetleg a valóság megm. йрпtése,
ma •viszont, a mai szellemi szinten az Irodalom valósága valamiféle versenytarává
nőtt .a meglevő valóságnak.
Tegyük még hozzá: sohasem éгvényesítette a tettetést!

személyiség dekoratív jegyeinek adva érvényesülési teret.
Ha különösebb költői eredményről nem is, de egy igen
szimpatikus költői-emberi ma-

gatartásról erőteljes tanúságot
tesznek Monoszlóy ez id őbeli
versei. Ugyanis a világháború
'alatt keletkezett zsengéi éppoly
következetesen, pozitív értelemben vett konoksággal ne
gálјбk az elállatiasodott „világot", mint a személyi kultusz

idején; a kizárólagosan privát,

Versírástól a költészetig
Monoszlóy pezsе :
ARANYKOR.

Válogatott versek.
(Tatran, Bratislava, 1967)
Majd egy negyedszázad (1944
—1966) verseiből állt össze Monoszlóy M. Dezső, a számunkra, sajnos, alig ismert csehszlovákiai magyar irodalom Madách-díjas költőjének gyűjteményes kötete. A könyv át-

olvasása után az az els ő — felületes —impresszió, hogy az
Aranykor szerz ője e két évtized alatt eljutott a kötött
verstől a szabad versig, s ez
költészetében az egyetlen lényegesebb változás. A figyelmesebb olvasás azonban nyilvánvalóvá teszi, hogy sokkal
többről v an szó: Monoszlóy útja a kötött verstől a kötetlen
költészetig ível; annak az élet-

érzés- és szemléletbeli metamorfózisnak köszönve, mely
benne ez id ő alatt lezajlott, s
amelynek eredményé a ' tény-

leges „én" és tényleges „világ"
költői felismerése és ihletettebb
pillanatokban a kifejezése.
Két utolsó kötetéig (Töltésѕzimmetria, 1965, Csók, 1966)

Monoszlóy , költői szemlélete

alapjában véve azé az emberé, . aki nem élhet illúziók nélkül, a versíróé, akinek szükségleté a versanyag „költ ői" feldísžítése, „poétikus" dekorálása.
Amint az Qј Ifjúságnak adott
interjújában vallja, els ő és

második kötete megjelenése
között (1944-1959) volt. „tengerész, vizsgálati fogoly, kiadó-

intim témákkal és azok esztétizálб-műveskedđ megverselésével, a .sokat bírált „hideg csillogással" egyértelm űen kinyilvánította, hogy nem haj-

vállalati igazgató, rádiószer- landó az adott kor „társadalkesztő, bányász, a külügyi osz- mának" ideológiai szócsöve
tály előadója, normafelel ős, kđ
lenni. Egyik versében ezt a
műves, vápalati jogász, a bér- megkapó, értékes magatartáés munkaosztály vezet ője sát programszer űen
is megszámtantanár és profi sakko- lIrdleti: „LeIk dйsfеlеlйѕ
zó", s közben lefordított vagy, kem ne moidnjs, ' mikor / nezerngharminckötetnyi verset a jen a hurrá." Ez a magatartás,
cseh és szlovák urából, de ma- természetesen, nemcsak embega csak az asztalfióknak írt, rileg értékes: Monoszlóy kölverset. és prózát, tehát kora tőileg többé-kevésbé terméketmegjátszatott vele egy „opti- len esztétizmusa a szocrealizmista tragédiát" azonban
„szociális költészetének"
válogatott verseiben mindebb ől mus
egyeduralma idején nyilván
nagyon kevés költői dokumen- termékenyítően
hatott a csehtumot találunk, személyes és szlovákiai magyar
urára.
általános vonatkozásban egyUtolsó
két
kötetének
néhány
aránt. Hogy a világháborús és
személyi kultuszos évek nem versében Monoszlóy radikálihoztak érdemlegesebb költ ői san szakít előbbi versírói gyaeredményt, az alighanem fent korlatával. E szakítás nem az
jelzett szemléletmódjával ma- első szabad versével kezd ődik,
gyarázható еLsősorban, avval költőnk nem akkor lép ki a
a megszépít ő látással, mely ré- művesség köréből, amikor az
vén sikerült átsiklania a „kint" első rímtelen-strбfátlan soroés „bent" releváns kérdései, az kat papírra • veti, hanem ami„optimista tragédia" tragikus kor véglegesen felszámolja az
elemei fölött, s lakható mene- illúziókat és az illúziókeltés
dékhelyet találnia a „költ ői" „poétikus" gyakorlatát, s nyirekvizitumokkal felcicomázott tott szemmel, maró kritikával
csengő-bongó magateremtette és önkritikával kezd szemlé
világban. Az anakronisztikus lődni, aminek eredményeként
„szép"-eszmény, a cizellálással bevonul költészetébe a ténylehatáros műgond, a csilingelđ- ges „én" . és tényleges „világ".
csöröгnpölđ rímelés (mely sok- Ezt az életérzésbeli-szemléleti
szor teljesen elvonja az olvasó átváltást leghívebben talán az
figyelmét a szavak, szintagmák Aranykor című (az r7j Sympoés verssorok jelentésér ől), a sionban is megjelent) verse
korszerűtlen népieskedés és rögzíti, az anakronisztikus
szándékos játékosság meg- „szép felbomlása, a korszer ű
gátolta Monoszlóyt abban, depoetizált poézis, a költészethogy kifejezze, költ őileg nevén té vált vers tanúságaként:

nevezze viharos élete társadalmi-univerzális médiumát, de
lehetetlenné tette verseiben a
mélyebb személyesség megnyilvánulását , is, . jobbára csak
a dekoratív individualitásnak, a

Nézd szonátákat játszó kezem
a Vénusz-ujjakat
ha viszket ezekkel vakarom
[xheg az ülepem
Mit mondjak még?

Gyakran hányingerem v an
{magamtól
Aurea prima sata est aetas
Minek hazudni?
Hisz nem volt soha aranykor
—o—

Ganajban térdig
a kitalált csillagok felé
[feszülten
szégyenlem azt is hogy
(látszólag okos dolgokról
makogtam
jónak akartam látszani
lelkesültem és hevültem
Hogy nem ordítottam fel:
gíme az állat

szent bika vagyok
apostoli majom
nincs szemfényvesztés
nincsen látšzat
Végezetül néhány szemérmetlen — mert negyedszázados
versírói gyakorlattal rendelkező költőnek címzett —
vasói óhaj": Szeretnénk, ha
Monoszlóy Dezs ő — kinek költészete ha másért nem, az
Aranykor, de legfőképpen A
rengetegben c. vers ígéretéért
nem eshet ki további érdekl ő-

désünk köréb ől — kerülné az
emlék- és ötletverseket, tehát
bizonyos tudott, racionálisan
számon tartott témák megverselését, a bölcselkedést és példázgatást, mely idegen elemként lóg ki ,;biológiai ihletésű"
költészetéb ől, az „atomkor" és
általában a „modern technika"

csodabogarainak konvencionális versbe szedését, valamint a
sejtetés mellőzését,_ azaz a mindent megmondás, a „közérthetőség" olvasót passzivizáló igényét. S legvégül, szeretnénk
sok, az Ilyen csárdást és a
Közgyűlésen-t evokáló keser ű,
ironizáló, groteszkbe hajló Mo-

noszlóy-verset olvasni.
BOSNYAK István

Zorbász, a görög
Kazantraklsz:
Zorbász , a görög,
Európa Könyvkiadó, 1957.
A mű első oldalán olvashatjuk;,,Ha választanom kellene,
vajon kik hagytak a szívemben- mélyebb nyomot, talán
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három-négyre esne a választásom, Nietzschére, Homéroszra, Bergsonra és Zorbászra."
Már az idézetb đl kitűnik, hogyan viszonyul az író Zorbászhoz, művének főhđséhez. Ismert, nagy alkotók neve után
következik egy ismeretlen,
műveletlen ember: Zorbász.
Mi az, ami az egyszer ű embert,
Zorbászt, az író emlékezetében
a világ lángelméinek sorába
emeli? Zorbászt életfelfogása,
élete teszi naggyá.

Mint láttuk, az idézet; a nekilendülés nosztalgikus s ez

tárfát vagy đsei đrjöngő tán-

cába kezd.
Magasröptű fejtegetések, eszmék iránti lelkesedések, hazaszeretet, csak értelmetlen
absztrakciót, az élett đl idegen,
megvetendő okoskodást jelentenek számára. Úgy véli, hogy
a jövő lehetőségének kutatása,
tehát a töprengés, az ember ke-

délyének a fert őzője. A földi
és földöntúli remény az ember
átka.
A civilizációban meghasonlott krétai magányba menekülő író így ír magáról és a ki-

a hangulat a regény minden egyensúlyozott test-embeгrđl:
részét áthatja. A regény s

„Veszett fejsze az életem, ha

ugyanakkor a f őhős tehát egy

lehetne fognék egy szivacsot

nosztalgiának az eredménye,
s ha a művet méltatni akarkell beszélnünk. Semmitmon-

és letörölnék mindent, amit olvastam, amit láttam és hallgattam, beiratkoznék Zorbász
iskólájába, és elkezdeném a

dó ugyanis az utószót író Di-

nagy igazi ábécét tanulni."

mitriošz Hadzisz fenntartása,
melt onnan ered, hogy Hadzisz
etikai 'szemellenz đje miatt nem
veszi tudomásul a mű indítékait és célját („nem tudunk
meg semmi érdemlegeset a

Kazantzakisz legnagyobb érdeme, hogy a mondanivaló és
annak egzotikus színhelye csak
látszólag van ellentétben. Szerkezetileg . talán nem elég kiegyensúlyozott e regény. Ha

juk, ilyen célzatú egységről

XX. századi Görögországról").
Mindjárt kimondhatjuk: a
XX. sžázad embere. el őtt ideálisnak tűnő, az annyira áhított,
spontán élet megszemélyesí-a
tője Zorbász, Kazantzakisz regényének hőse. Ha már Dimitrosz az el őbb említett nem

irodalmi aspektusból próbál
ja lemérni a mű értékét, állíthatjuk, hogy az ilyen tekintetben is helytáll. A történet
színhelyének megválasztása,
a csodálatos f őhős jelleme,

életfelfogása s az írónak a f őhős életformája iránt érzett
nosztalgiája nemcsak a XX.
századi Görögországról, hanem
az egész XX. századi civilizációról alkotott kép és ítélet
eredménye.

nik, hogy a nagy konstrukciók
között elsikkad az eredeti és
pőre jelentés. — Vagy netalán
azok, akik ellenkezőleg épp
magát a puszta lényeget iz
zítják s formálják? Mert mindkettđnek egy acélja: valamiféle művészet; és szerintem
Saffer Pál inkább tartozik az
elsđ csoportba, mint emebbe,
amire ihiggadt lés szenvedé-

lyesnek valóban nem nevezhetđ stílusából és mondattech-

nikájából is következtethetünk.

A kötetben szereplő írásokat
részben már ismerjük innenonnan, megjelentek régebben
másutt is. Es akárhogy forgatjuk is a könyvet, minden
egyes novella egy-egy sziget

marad: ez egy vulkanikus;
amaz egy homokpad... Jelenti ez azt is, hogy nem sikerült egy szintre építeni ezeket
a novellákat Saffer nem tartozik a termékenyebb írók közé, és a kötet összeállításakor
valószínűleg nem állt bőséges
anyag a rendelkezésére. En-

összevetnénk a róla készült

nek a novellás kötetnek mégis
a vajdasági termés jobbjai kö-

filmmel, kiderülne, hogy a film

zött a helye; de az értékelés

kompaktabb, de ugyanakkor a
problematikát sem sz űkíti le;
az átültetés ritka jó példája.
Talán még az egyes (néha szimbolikus) motívumokat er őteljesebben is hangsúlyozza ki (pl.
az özvegy halála, a kokott halбla és házának kifosztása stb.).
VAJDA Gábor

Karhosszлyira
a művészi realitástál
Saffer Pál novelláiról*

passzív rezignáció elutasításá,
személyes programja nem a
tett-emberkék hurrá-aktivizmusa, hanem a teljes élet bölcs
élése: „Ja sam ... shvatio (. . :):
da je patnja uzaludna biću i
da je mnogo smernije, čoveku
bliže, ne pružati svoj život
krajnostima svih talasa. nego
žestokim htenjixna:, prirode davati mudru blagost razuma."
(Avgustovsko sećanje)
Az a lírikusi képessége, hogy

pedig csak —elnézést a kifejezésért — a vak nem látja,
hogy irodalmunknak itt lappang a legtöbb lehetđsége. A
novellairoklalom nálunk még
nem teljesedett ki, és eddig
minden itt megjelent novellás kötet mintha csak pusztán
követelés maradna: Na jó, de
hol a többi? Most tessék itt
igazságot tenni!
Saffer kialakított egy bizonyos fajta típusnovellát,
amelynek a maga nemében
igen türelmes olvasóra v an

szüksége. (Zárójelben: a kö-

olyan környezet ad hátteret,

belső létét meghatározó világ
hitelességét. Azt tehát, ami
annyira fontos egy műben —

rás típusaival mutat rokonsá-

sajátos életfelfogása, mely
a testi élvezet tökéletes és magától értetődő kiélésén alapul,

mindazoknak a hiányoknak
összessége, amit korunk embere érez. Zorbász úgy diadal-

maskodik környezetén, úgy valósítja meg bels ő harmóniá-

ját, hogy a tényeket csak tudomásul veszi, alkalmazkodik
hozzájuk, de nem kutatja mibenlétüket, nem tesz messzemenő lépést átalakításukra.
Mindig a jelenre összpontosít. Munkájának vagy más te-

vékenységének időpontját mindig a hangulatától teszi fiigg đvé. Akármikor, pl. ha valaki
megkéri, nem nyúl hangszeréhez, nála ugyanis nem a gondolat, hanem a hangulat, közérzet eredményezi a tettet.
Éberen figyeli magát, hogy a
belső szükségszer űség szerint
cselekedjen. A bukásokat, még

a súlyosabbakat is, csak tudomásul veszi, levonja a következtetést, kikacagja saját oktalanságát, majd el őveszi gi-

az egyéniség mindenen átütő és felismerhet ő keze vonását.
Egy író, akinek a témavilága közvetlen, kézzelfogható, s
olykor úgy mutatkozik, ez a
legigazibb és egyáltalán novellistánktól mást nem is várhatni: mindig a pontos, de némiképp bizonytalan meglátás
— a jó riporter-szem; a mese

tetet illusztráló Hangya Andgot egy meghatározott
számsor végtelen variációja
úgy, hogy az elsđ pillantásra
ráismerünk: Megvan! Ezt valahol már láttam!) S hogy jó-e
ez így? Hosszadalmasnak tűnik, ugyanakkor felületesnek,
majd szükségtelenül magyarázkodónak —így tűnik; ezt
végeredményben eléggé szo-

Csakhogy eközben sok egyéb
is fölmerül még. Azt írtam:
jó riporter-szem. Akinek pedig
ilyen szeme van, az a dolgok
mögé is belát. Am azok-e az
igazi látók, akik érzékelni
tudják, mi van amögött, amit
így fogalmazunk meg: magá-

nyos, boldogtalan vagy épp
kétségbeesett stb.; félelem,

idegenkedés, szorongás? — A
mögöttes terület mindig kockázatos, és gyakran megtörté• Hideg neonfény Forum KSayv,

kiadó, Novi sad, 1967

érzésének lényeges eleme a

Idđt és Mozgást leállítva és
fiхбlva eredendđen rá tud csodálkozni az én „kozmikus pa-

rányiságára", s a sohasem végérvényes ítéleteit, meggy đződéseit ismételten megkérd őjelező kételye, valamint a determinizmus és szabadság „sziszi-

fuszi" nagyszerűségének, tragi-

katlan módszerével magyaráz-

kusan emberi viszonyának intim tudata lehet đvé tette Egerić számára, hogy egzisztenciális kérdéseiről vallva termékenyen rezonáljon a francia
szellem kiválóságai (Pascal,
Montaigne, Camus, Sartre) vi-

hatnánk.

együtt-érzést, szellemiségének
BRASNY0 István

töretlensége és biztonságra törekvő vonala nála végs ő soron
mindig egybeesik a novella pszichológiai lényegével és magvával — főleg ezek a kötet, a
Hideg neonfény jellegzetességei.

szavában fogalmilag is meg-

dent e rövid műfaj érdekében,

lános, vagy ahogy mondják:
hétköznapi realitással, az író

Zorbász egyszer ű munkás,
de életkedve, töretlensége,

mint könyve szubjektív zár-

kus forradalmiság és forradalmi
aszkézis; bár szerz đnk élet-

életeszményr ől, az élet totali-

nyokat őriz (Kréta).

Ha a költői elsikkasztása
árán racionális jellemzést
akarnánk adni Egerić kisesszéinek belső lírai tatalmáról, akkor mindenekelđtt szerzőjük jó értelemben vett romantikus alkatáról kellene
emlјtést tenni, melynek központi preokkupációja az életpoézis, az élet mint költészet.
E romantizmus sajátja a csendes áhítat, lágy nosztalgia, s őt
néha az egzaltáció is (melyek,

rű oknál fogva nem, mert az
erre hivatott embereink közelről sem tesznek meg min-

tása utáni vágyról alkotott legidőszerűbb vallomásnak egy
mely még ősközösségi viszo-

prózavers-antológiájában.

határozza, egy „graeiózusabb,
ekképpen nem lehet végérvé- törékenyebb életért" sóvárognyes, mégpedig azon egysze- nak), de idegen t đle a pateti-

Mit is értsünk művészi realitáson? Ellentétben az álta-

Csodálatos, hogy az ideális

nem közvetlenül, hanem áttételesen, nem racionás meghatározás, hanem érzékeltet đsejtető lirizmus által nyilvánul meg, tehát amelyben a
valló ember nem a publicista
módján, hanem poétaként viszonyul vallomása tárgyához.
A kötet hét konfessziója közül
négyben (Zapisi iz ćelije, Molitva na Čegru, Zapadni . vetar,
Glasovi, senki) ez az önkifejezési módszer tiszta költészetet eredményez; ezek a
vallomások megállnák helyüket a szerb költészet bármilyen

lág-érzésével. Ezt a produktfv
„franciaságát" még kifejezettebbé teszi a charme, mely
olyannyira jellemzđ írásművé-

szetére (lásd pl. a kötetzáró

A pamfletista lírája

önéletrajzát).

Miroslav Egeri ć :
Moiitva na č egru
(Bagdaia, 1967)

bájos kis kötetb đl nem maradt ki a Fiktivna presuda cfmű, 1958-beli képzelt párbeszéd, melynek szellemes verbalizmusa ma már csak közismert elméleti általánosságokat, csaknem közhelyeket tud
tálalni a kritika művészi voltáról, szubjektivitásáról, mo-

Aki Miroslav Egerićet csak
szigorú kritikusi szava és mítoszokat romboló irodalomtörténeti pamfletjei révén ismerte, annak ez a kis könyv elementáris meglepetést tartogat:
a szerző „másik” énjét, a ifrikusit.
Egerić kis-esszéi a vallomás
metaforizált válfajához tartoznak, a konfesszió költői formájához, amelyben az „én"

Igazán kár, hogy ebb ől a

ráiis és szociális jelentőségéről stb., s evvel az id đszerűtlenné vált teoretizálással elüt a kötet jellegét ől, megbont-

ja egységét.
BOSNYÁK István
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A western — tabu Keleten.
Еs mint minden tilalomfa nyűgös fegyverben— ez is fordítva sül el. Még akkor
is, amikor csak lőnek, és sohasem töltenek.
Nem igaz, hogy a western javíthatatlan
melodráma.
• Nem igaz, hogy a western a történelem
meghamisítása.. (Különben is a történelem nem arra jó, hogy igazoljuk vagy
meghazudtoljuk vele azt, ami nem is
történelém).
Nem a western a legolcsóbb romantika
a vásznon: a westernben, a közhiedelem
ellenére, nagyon kevés a roskatag filmromantika.
A western nem is a standard, unalmas
filmrealizmus.
Sőt, amit hasztalan tagadni: a vadnyugati giccs és a jó western nyelve egyaránt drámai, lendületes, giccs és poézis
-szemfényveszt ő dinamikája.
Ilyen a western geográfiája, klímája:
kérges és tikkadt és napsütéses. Mindig
nagyon szomjas, pórusai garatnyira kitágulva.
A melódráma délibábját is . beissza,.
mert a weste rn kérges világa örökké
szomjazó — ellenállhatatlan realizmus,
mésébe illő nosztalgia.
Másrészt soha valóság nem volt olyan
meseszerű, a meseszerű annyira determinált, mint a westernben. Nyergek ráncos kérgét üljük, lovak patáival száguldunk — mint ahogy zabolátlan, beteljesülhetetlen álmunkban szeretnénk bejárni az ősz szakállas valóság tájait.
A western illúziója azonban mindig
megóv attól, hogy csalódjunk a film va-

lóságában. A vadnyugati filmet mindig
olyannak képzeljük el, amilyen.
A western egyféle modern, titokzatos
örökerej űség, mintha máris korunk mitológiája lenne.
És az embereket finom, láthatatlan dróton rángatják, mint a mitológia örök
embergeometriát ércbe fogó színpadán. A
tipikus mozdulót, gesztus, minden cselekedet; maga a sors —el őre kitervezett
mechanikus engedelmesség, szükségszer űség, amely lendületes alapelve a westernnek.
Az emberek egymáshoz való viszonyulásában a kényszer űség kíméletlen logikája uralkodik, ennek lemeztelenült kikiabálója a western.

A játékszabályok tekintetében, mondhatnánk, gyors sakkparti a western. A jó
és Rossz játszmájában minden figurának

eredendő joga és rendeltetése, sürgető
időtől sarkallt kötelessége, hogy belátása
szerint lépjen, ledöntsön, megsemmisít-

sen.
A western sakktábláján a Jónak és a
Rossznak megvannak a maga játékszabályai. Aki érti ezt az ősi játékot, megérti
a western-filmet is.
El sem hihető, hogy nem a jó sakkozók a legjobb ért ői a vadnyugati filmnek.
Meg a generálisok. (Köztudott, hogy ők
is sakkoznak, amikor háborút vezetnek.)
Gyakran a western egy-egy h ősének is
a, generális szertelen szerepe jut. ČSnkényesen dönthet, döntenie kell, hogy az e1lenséges tábor (vagy játékos) melyik figurájától milyen módon szabaduljon. Еs egy

dologban mindenképpen közös e rokon-

ságban is a generálisok nyelve: a fegyver
nyelvük és fegyverük.
Generálisok filmje? Hiszen éppen ez a
szörnyű ! 1Vfár csak ezért sem teljesen értehnetlenség megnézni a western-filmeket!
Legtöbbször félre еrtés, amikor csak
kárörvend őn és, megmosolyogva szórakozunk a westernen. Bár — nem a generálisokon mulatunk. Hanem azon: milyen
egyszerű is tiszta vizet önteni a pohárba.
A western igazságszolgáltatásának példázata pedig éppen az: tiszta vizet önteni
a pohárba.
És ha félreértjük, a mi hibánk: a western igazi hősei nem a generálisok, hanem
ellenfeleik. Igy v an ez a népmesében is.
Azonban széles jókedv ű naivitása ellenére sem holmiféle nemzetközi társasjáték a western, ahogyan azt az olasz
és a francia, a spanyol és legújabban a
jugoszláv producerek elképzelik.
Az igazi western — amerikai film.
Sajnos, napjainkban az egyedüli igazi
amerikai film, amely nem a múlt dics őségének jussán er őlködik megváltani a
hitelét vesztett nemzeti filmgyártást —
az a western. Ha ez is fontos: talán a
western az egyedüli standard amerikai
filmműfaj, amely spontánul vagy gyakran immanensen csupán, nyugtalanító
lelkiismereti telít ődéssel hordja vagy sejteti aszociális ellentétek és faji türelmetlenség kényes nemzeti terhét.
Ahol fekete listan a western — ott nem
ismerik, nexn is ákarják megérteni, meg_
ismerni ezt a filmet.
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„A munkahelyen való pontatlan megjelenés" ... Talán csak nem azt nevezi
a nagyfő nök pontatlan megjelenésnek,
amivel most szegény M. egy kicsit idegesít, mert nevetségesen túlbuzgó az „önkritikában": néhányszor megesett vele a
két hónap alatt, hogy az irodában lev ő
rádió vagy a toronyóra már ütötte a hetet, s ő még „csak" az irodaajtóban volt,
nem ült a helyén, és nem kezdte el a
munkát? S ott neveznék ezt „pontatlan
megjelenésnek," ahol pl. az egyik szomszéd falubeli tisztvisel ő naponta fél vagy

egy órával kés őbb lát a munkához, mert
átjárásra a kerékpár helyett jobbnak találja a diákokat szállitó iskolaautót? Vagy
ott lenne ez „pontatlanság", ahol az iroda-

személyzet egyes férfitagjai, az egész
falu szeme láttára, gyakran félórákat, órákat, néha egész délel őttöket töltenek az
irodától két házzal odébb lev ő kocsmá-

ban?

„Mert aki teheti, az cselekszik.
Aki pedig nem cselekedhet és
emiatt elég mélyen szenved,

az erről ír."
(W. Faulkner)

S mikor hagyta el M. a munkahelyét a
„munkaidő lejárta el őtt"? Hisz őrá várva
hányszor mondtam magamban, szeret ő
iróniával: úgy látszik, megint késik a
vekkerünk, hisz már három óra tízet mutat... Ugyanis M. szokásos megjelenési
ideje három óra hét perc, se több, se kevesebb, ti. az irodától hazáig hat percre

van szüksége.
De nem kevésbé furcsa Ribari ć „Riješenje"-jének az a tétele sem, mely az
„elsősorban" kifejtése után a „továbbá"
alatt, mintegy másodlagos felmondási ok-

ként szerepel: A szövetkezet megszüntet
egy munkahelyet, mert „megszűnik a
prémium a szarvasmarha-hizlalásra és
a szerződéseket többé nem regisztrálják", de az illet đ elvtársat, aki
eddig ezt a szerz ődéseket regisztráló
munkahelyet betöltötte, nem lehet elbo-

csátani — mert az önigazgatási szerv tag-

laskói
esték...

(tett helyett napló)
bPR1L1S 30.

M. -nek felmondott a nagyf ő nök:
„nedisciplinovana još na pokusnom radnom odnosu"!

Nem akarok hinni a szememnek, hogy
tudott ez a Ribari ć ekkora szemenszedett
hazugságot leírni egy iratban, mely bármennyire formális is, mégiscsak hivatalos: „A munkaviszony felbontásának oka:
elsősorban, a munkahelyen való pontatlan
megjelenés és a munkahely elhagyása a
munkaidő lejárta előtt, amit úgy lehet
megítélni, hogy fegyelmezetlen volt még
a próbaid ő alatt ..." Úristen, M. és a fegyelmezetlenség. Hisz hányszor pöröltem rá, legalább itthon ne adja jelét,
hogy milyen áldatlan foglalkozás adatott
meg neki, egye meg nyugodtan azt a reggelit, ne kapkodjon, ne rohangáljon,
mintha rugóra járna és semmi egyéb nem
volna, csak egy „fogaskerék" abban a
mechanizmusban, melyet Szövetkezeti

Irodának hívnak.

ja(!), s különben pedig már két éve a
szövetkezetben dolgozik, „hivatásában jó
és szorgalmas munkásnak mutatkozott",
ami viszont, ugye, M.-r ől nem mondható
el, s ezért , mondanak fel őneki, míg az
illető, a tényleges munkaer ő-fölösleg, az
ő helyére fog kerülni. Én csak látásból
ismerem aszóban forgó illet őt, mindössze
annyit hallottam róla M.-t ől több ízben is,
hogy éppoly undorítóan piaci légy modorú
a tisztviselđnőkkel szemben, mint Ribarić és a kilencgyerekes, hatelemis „f őkönyvelő", nem állíthatom tehát, hogy

igazságtalanul marad M. munkahelyén.
Még akkor sem, ha a Ribari ć-féle szőrszálhasogató precízséggel figyelembe veszem M. közlését, hogy a „jó és szorgalmas
munkás" is meg-meglátogatja a munkaid ő
alatt a szomszédos kocsmát, vagy ha még
kifejezettebb rosszmájúsággal annak is
jelentőséget tulajdonítok, hogy az illet đnek Ribarić a komája. De az a kétely
már nem olyan alaptalan, amire most
hallok M.-től indokot: az illetőt öt nappal ezelőtt, április 25-én választották be
az önigazgatási szervbe — amikor a múnkaerő-fölösleg, illetve a kérdéses munkahely megszüntetése már ismeretes volt,
s amikor előzőleg már meghosszabbították
M. és a vele csaknem egyid őben felvett másik két tisztvisel őnő próba-státusát. Nem azért volt-e szükség épp az ő

jelölésére és beválasztására (M. a nevezetes választáson a munkaelnökségbe került, tehát esetleges ajánlása a jelenlev ők
részérđ l eleve ki volt zárva), hogy ma ebben a „Riješenje"-ben arra a számomra
hihetetlen, állítólagos paragrafusra leltessen hivatkozni, melynek értelmében az
önigazgatási szerv tagját nem lehet elbocsátani (és ha pl. sikkaszt?). Nem jogos-e a föltevés, hogy a koma ottmaradása előre el lett könyvelve, „demokratikus úton" be lett biztosítva?
S ha már ezért vagy bármi másért a
három újonnan felvett tisztvisel őnđ egyikének mennie kellett, miért épp M.-re esett
a választás, hisz iskolai végzettségénél

fogva jóval elđnyöšebb helyzetben van

náluk? Csakugyan ő lenne a legfegyelmezetlenebb s ezért a leginkább fölösleges munkaer ő abban a nyolctagú tiszt-

viselő-apparátusban, melyben csak Ribarićnak v an az övével azonos középiskolai
végzettsége? S miért dicsekedett A., az
elvált asszony, a hatelemis „f őkönyvelővel" nyilvánosan flörtöl ő újonc tisztviselőnő már јб előre, alighogy meghosszabbítоtUa& a hár гuk prбbalidejét —, hogy neki
biztosan nem fognak fölmondani, ezt ígérte .a „šef"? S nem volt-e indokolt a falubeliek annak idején nevetségesen ható
figyelmeztetése, hogy Ribari ćnál, aki igen
szívesen cserélgeti a tisztvisel őnőket, jobbára csak az maradhat meg huzamosabb
ideig állásban, aki beválik a kezdeti id ő-

szakban?
Megannyi kérdés, bizonytalan vagy
meggyőzőnek tűnő kétely, számtalan hipotézis: annyira belegabalyodunk M.-mel,
hogy végül szótlanul tekintgetünk egymásra. Gyenge vigasz, de azért mégis jelent
valamit, hogy M. munkatársai, akik jelen voltak a felmondás meghaggásos, a
takarítónőre bízott kézbesítésénél, a legnagyobb megértést és részvétet tanúsították iránta: E. például sírt, hogy mi lesz
ővele M. nélkül, ezek a ... férfiak között,
sőt még a koma is fel volt háborodva,
mondván, hogy „gadi mi se", amikor
ilyen igazságtalanságokat lát.
Végül is egyben egyetértünk M.-mel: ha
százszor „komitét-tag" is és volt népharcos, most pedig ellentmondást nem
törő „еaбskezű uјрmavnik", s mlint ilyen,
a falu első, már-már szent és sérthetetlen
embere ez a Ribari ć, a felmondást nem
tesszük zsebre szó nélkül, kérvényt írunk

a községi szakszervezetnek, vizsgálja ki
az ügyet; ha vereség — vereség, rendben,
nem ez lesz az els ő ; azonban, noha minden
játszmavesztést nehéz elviselni, mégis az

a legnehezebb, ha a dönt ő csapás váratlan alattomossággal és tisztázatlan körülmények között ér.
М !► JUS 5.
Mi lesz az ember emberségét lá-

zító személyes igazságokból, ha
papírra kerülnek, aktává válnak;
mi lesz a nyilvánosan proklamált
elvekb ő l, csaknem elcsépeltté

vált, annyiszor hangoztatott társadalmi-etikai axiómákból — baranyai szinten.

M.-mel Monostoron, a Községi Szakszervezeti Tanácsnál. Lazar Berti ć elvtárs, a
titkár, átfut M. kérvényén:
...Tökéletesen hazug az állítás, hogy a
munkára pontatlanul érkeztem s a munkahelyet a munkaidő letelte el őtt hagytam
el, erről tanúskodhatnak a munkatársak;
a felmondás törvénytelen, mert a próba-

időről szóló szerződésben az áll, hogy a
felek legkés őbb március 31-éig kötelesek
beadni a felmondást, ellenkez ő esetben
állandó munkaviszony lép életbe meghatá-

rozatlan időre; az igazgató önkényesen
hozta a határozatot, az illetékes bizottság
két tagját április 30-án, a felmondás kézbesítése reggelén, saját állításuk szerint,
kész tények elé állította, nekik csak alá
kellett írni az igazgató „jegyz őkönyvét",

melyben egyébként, az egyik bizottsági
tag állítása szerint, szó sincs az én á шtólagos fegyelmezetlenségemr ől; a tényleges munkaer ő-fölösleg nem én vagyok,
de a tisztviselőt, akinek munkahelyét
megszüntették, állítólag nem lehet elbocsátani, mert — öt nappal az elb осsátásom .előtt — beválasztották a Sz ővetkezeti Tanácsba; a szövetkezet tisztvisel ő-

áppaгб tusának kvalifikációs struktúrájából ítélve (igazgató: közgazdasági középiskola, főkönyvelő : hat elemi, pénztáros:
hat elemi, kommercialista: nyolc elemi,
fakturista: kétéves büro-technikai, pénzügyi könyvelő : hat elemi, anyagi könyve-
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lő : két osztály közgazdasági) v an okom
feltételezni, hogy a felmondás egyik tényleges oka a fiatal szakkádert đl való, országosan közismert menekvés; van okom
azt is feltételezni, hogy a felmondásnál
szerepet játszott az igazgatónak a tisztviselőnő k iránti anarchikus viszonyulása
is: nyílt titok Laskón, hogy Ribari ć legszívesebben ún. „könnyű" elvált asszonyokat és lányokat alkalmaz, kiket gyakran levált, felcserél; én férjnél vagyok,
s kezdettől fogva kerültem a társaságát, az
ő insiisztálása ellenére: tanúval bizonyít-

hatom, hogy kocsijával akart a szövetkezet „bankettjére" vinni, majd amikor ezt
elutasítottam, afféle deputációt küldött a
lakásomra, a megismételt elutasítás miatt pedig másnap megjegyzést tett, csaknem felelősségre vont a munkahelyen;
egy más alkalommal pedig, amint benyitott az irodába, ironikus gesztus kíséretében figye]meztetite a (adubeliek el đtt, hogy
„ha valakinek köszönünk, talán illik meg
is hajolni", s ez a „valaki" persze ő volt,
akit nem szoktam hajbókolással és nevetgéléssel üdvözölni, ahogy már ezt egyes
„direktorok" a „saját" tisztvisel őnőiktől
elvárják; hogy a szövetkezetben a tisztviselőnők iránti viszonyulás alapjában véve
kétes, illusztrálja ezt az az eset is, melynek
szemtanúja voltam: A. V. čepinci tisztviselőnő részt vett a szövetkezet nyilvános pályázatán, s mivel a pályázati feltételeknek megfelelt, pozitív írásos választ kapott; megjelent a munkahelyen,
de szerencsétlenje nem bizonyult „szépnek", ti. nagyon pattanásos volt az arca — s hazaküldték, várjon még néhány
napot, majd ismét értesítik; természetesen nem vették fel, hanem helyére az a
fiatal elvált asszony került, akinek, mint
ahogy ő maga dicsekedett vele, a „šef"
megígérte a próbaid őről szóló szerződések
meghosszabbítása után, hogy őt biztosan
nem fogják elbocsátani ... ; kérem tehát a
Községi Szakszervezeti Tanácsot, vizsgálja ki az elbocsátásom körülményeit,
állapítsa meg, kérvényem fenti adatai és
feltevései indokoltak és pontosak-e, s ennek alapján hozza meg a megfelel ő dön-

tést...

Bert ić elvtárs átfutott a kérvényen, s
mivel benne — mondja — elvi kérdések-

ről is szó van, ügyünket a szakszervezet
hatáskörébe tartozónak véli. Majd átadják a Községi Munkaügyi Inspekciónak, alakul egy bizottság, mely a helyszínen fogja kivizsgálni az ügyet, azonban mégis jб volna — v an л
ml оLatunk? —,
ha felmennénk a Községi Szkupstinába,
az Inspekcióba, vagy talán még jobb volna személyesen a közaggi elnökhöz. K&dem tőle, miért van erre szükség, ha már
a szakszervezet úgyis továbbítja kérvényünket? S hogy őszinte legyek, Laskón
tudatták velünk, hogy Ribarić különösen
azóta ilyen magabiztos a teljhatalmában,
amióta a községnek új az elnöke, ti. Ribarić egyik jó barátja... Neki mindegy,
véli a titkár, csináljuk úgy, ahogy jobbnak látjuk.
A Községi Szkiulpstinában, a 4aözvádlóságnál: A „Riješenjé" állításai feleségem
„fegyelmezetlenségér ől" alaptalan rágalmak, melyek újabb munkába állási kísérleténél nyilván akadályt jelentenek
majd, hisz ki hajlandó „fegyelmezetlen"
tisztviselőnőt felvenni; van-e tehát lehe-

tđség a rágalom megszövegez őjének pörlésére? — kérdem az elvtárstól, ki azt feleli, ők csak szombati napon állitanak
össze vádiratot, menjek inkább a Jogi
Tanácsadóba.
A Jogi Tanácsadóban: Kašanin elvtárs

A Munkaügyi Inspekcióban Jankovi ć
elvtárs, az Inspekció f őnöke, mérsékelten dühbe gurult a kérvény második

pontjához érve: őneki mindegy, kinek
van igaza, Ribarićnak-e vagy nekünk, de
engedjük meg, az ember nem lehet az
egyik pшanatban buta, a másikban túl
okos! Itt arra hivatkozunk, hogy tö гvénytelen az elbocsátás, máresak azért is, mert
a próbaidőt, az eredeti szerz ődéssel ellentétben, meghosszabbították még egy hónapra, tehát a felmondás ténylegesen már
nem az ideiglenes, hanem az állandóvá
vált munkaviszonyban érte a kérvényez őt.
Ez igaz, de ezt akkor is tudni kellett volna, amikor feleségem aláírta az els ődleges

szerződés törvénybe ütköző meghosszabbítását! Aláírta? Alá! Hát minek írta alá,
ha tudja, hogy ez törvénytelen... Ktilönben is, várjunk csak... várjunk csak...
itt v an : a Hivatalos Lap ekkori és ekkori
számában megjelent egy új törvény, melynek értelmében a mienkhez hasonló esetekben először is az illet ő vállalat igazgató bizottságához kell fordulni fellebbezéssel, s az Inspekció csak akkor illetékes közbelépni, ha 30 napon belül nem érkezik válasz. Irjuk meg tehát a fellebbe-

zést...
„írjuk meg tehát a fellebbezést" ... Ko-

mikus, hisz kinek a kezébe fog kerülni
az a „fellebbezés", s kinek fog az az
„igiazgató biizothság" i p,w 't adni? Jó vicc,
hogy nem M.-nek.
B., aki velem volt e díszes községi kilincselés alatt, vigasztal, bár ami pl. Jankovićot illeti, ő nem hiszi, hogy elfogulatlan és energikus közbelépést várhatunk
tőle, mert a Ribarić-féle viszonyulás alighanem neki is gyöngéje; az a tisztvisel őnő, aki ott volt az irodájában, a második felesége, az els đtől elvált.
Hát igen: hogyan tudna a tisztvisél ő
elfogulatlanul, de személyes megbotránkozottságánál fogva mégis energikusan és
szolidárisan intézkedni — ha az „ügyfél"
aktája éppen a mindennem ű tisztviselős
mentalitás ellen szól s amelyet olvasva
talán önmagát is vádlottnak érzi bizonyos mértékben? Hogyan botránkozhatna
meg, cselekvésre készen, azon — aminek
így vagy úgy talán jómaga is részese?
Vagy ha nem, hát közömbös, hivatalbeli
szemlélője. Hol van az a tisztviselő, aki
képes a te privát, aktává vált „ügyedet"
személyes ügyként felfogni, s adekvát intenzitással reagálni a többé már nem idegen, hanem a saját személyes ügyévé is
vált, magáénak is érzett esetre? S mert
ilyen nincs, s talán objektíve nem is
létezhet sehol, micsoda groteszk gesztus
aktákkal kilincselni egy olyan igazságért,
amely — mert legintimebben személyes
— aligha revelál Кató a személytelen világban, a „kérvények", „fellebbezések",
„döntések", „leiratok", „átiratok" és egyéb
iratok hús-vértelen világában! Minden

visszapereg, visszaver ődik, mint görbe
tükörről a számodra is ijeszt ő, groteszkül

eltorzult önarcképed.

Mindenki toloncolná az .intézkedést másra, hisz „iüteni községi
elvtársról " van szó . A láthatatlan
érd еkszövetségek hálózatában
sohasem EGY „ negatív j elenség",
sohasem EGY kiskirály stb. az
ellenfél , hanem a MECHANIZMUS.
Ezért olyan Don Quijote-ian pa-

rányiak az esélyeid.

beleolvas a szakszervezetnek írt kérvény-

be: Hogyne, hogyne, módunk v an pörölni,
az eljárás helytelen volt, de el őbb menjünk le a földszintre, a Munkaügyi
Inspekcióba, s ha netán ott nem vennék
kezükbe az ügyet, holnap jöjjek vissza
őhozzá, ő majd összeállítja a „prigovort".

Ismét Kašaninnál, a Tanácsadóban. Míg
megérkezik, a titkárn đ megjegyzi, őneki
nincs semmi kifogása, de nagyon nehezen megy az ilyesmi: van itt egy illet đ,

aki már két éve pörösködik hasonló ügyben, eredménytelenül.

Kašanin elvtárs els ő kérdése: Voltam-e Jankovićnál és mit mondott? — Hát
akkor — mondja —, várjuk meg .a szövetkezet válaszit... Megkérem, hogy disztingváljon: az egyik kérdés az, hogy viszszaveszik-e M.-et vagy sem, ez a szakszervezet ügye, a másik pedig, ami a Tanácsadóra tartozik, az, hogy az általa is
ismert felmondási körülmények, különösen pedig a „Riješenjé"-ben szerepl đ rágalmazó minősítés miatt van-e jogunk eljárást indítani. Van, válaszolja nagy megгökönyödgsemme —, éle jöjjünk. huszadika
körül, akkorra visszaérkezik a Tanácsadó egyik tisztvisel őnője, aki jól ismeri
Ribari ćot, s majd felhívja telefonon; minek pörösködni, ha el lehet békés úton is
intézni! Emlékeztetem, hogy tegnap még
egészen más volt a véleménye, s đt határozott ígéretet is tett, hogy megírja a
„prigovort", s különben, kérdem, vajon
a Tanácsadó egyébként is konzultálja-e
előzetesen a kérdéses személyt, s csak
azután indít eljárást ellene? A bizonytalan, félszeg „nem" kikényszeríti bel đlem a
kételyeket: az az érzésem, hogy két napja csak azért küldözgetnek egyik irodából
a másikba, egyik elvtárstól a másikhoz,
mert az elvtársak mindannyian nagyon is
jól tudják, kiről van szó: Ribari ćгбl, a
Községi Pártbizottság tagjáról... Téved,
fiatalember — vág közbe idegesen Kašanin —, ő, ő például csak látásból ismeri
azt a Ribarićot, olyan zömök, kövérkés
ember, a napokban volt itt a Tanácsadó-

ban, de ennyi az egész, őneki se zsebéből, se zsebibe... Különben ilyen hangnemben nem lehet itt beszélni, ő látja rólam, hogy türelmetlen és ideges vagyok,
holott ráérnék még az ilyesmivel, túl fiatal vagyok még ehhez: mit szóljon akkor
đ?! — Nem, nem hajlandó semmit se tenni, tessl &, ha alva ak, menjek .privát ügy-

védhez!
Ellenvetésemet, hogy akkor mi a fenének az a patetikus felirat az irodája ajtaján („Služba pravne pomo ći građanima"), alighanem már nem is hallja, kint
vagyok a folyosón.

A privát ügyvéd nincs otthon, a segédje
olvassa (szép komédia: immár hányadik
hivatalnokként?) a szakszervezetnek írt
kérvény másolatát. Hogyne, igen, van ok
az eljárás elindítására, de őnáluk ez túl
sokba kerülne(?!), jobb lenne tehát a Jogi
Tanácsadóhoz fordulni — itt van túl, a
Szkupstina épületében, els ő emelet ennyi
és ennyi szám ott ingyen nyélbe
ütik az ilyesmit, de ha netán nem vállalják, jöjjek vissza őhozzájuk....
Nem, csakugyan hülyéül naivnak kellene lennem, hogy ne lássam be, milyen
cirkuszt űznek velünk. Hogy fényt derít-

hessek M. esetére — ehhez legalább akkora bürokratának kellene lennem egyszemélyben, mint amekkorák a megismert

„elvtársak” együttvéve!
Már csak a szakszervezetben bízom, ha
az a megígért bizottság kijönne, még történhetne valami. Irtani is nekik M. kérvényéhez egy adalékot, melyben részletesen
beszámoltam a községben megjátszatott
komikus kálváriajárásunkról; mivel e
csakugyan érthetetlen eljárás-sorozattal
gyakorlatilag lehetetlenné vált számunkra az alkotmányos jogainkkal való élés —
írtam befejezésül —, ismételten kérem a
Szakszervezeti Tanácsot, vizsgálja ki az
esetet, vagy ha esetleg ők sem akarnának
„beleavatkozni" a histöriánkba, err ől idejёben Irtesftsexiek benniinket, hogy az esetben továbbvihessük a járási szervek elé;
szilárd ugyanis az elhatározásunk, hogy
szembeszállunk egyrészt a kiskirályidirektori önkénnyel, másrészt pedig a
nyilvános 'társadalmi ellen őrzésnek és kritikának a községben tapasztalt elodázásával, bojkottálásával.

43
MÁJUS 7.

A Telegram a HKSz V. Kongresz•
szusának „leitmotívumáról". Igen,
de mi marad e „ leítmativumb б l"
nem az eszmék, nem az elvek,
nem a kongresszusok — hanem
a LASK6K é s BARANYAK reail-

tás-világáb аn?

.»e Küngresszusnak utunk merész,
következetesen forradalmi tisztogatójának kell lenni mindattól, ami még mindig
hátrafelé húz bennünket, mindattól, ami
félelem a dolgozó ember szerepének to-

vábbi erősödésétől a társadalmi kérdésekben való döntés minden területén.« Titónak e gondolata leitmotívuma volt a
HKSZ V. Kongresszusának; átjárt szinte
minden felszólalást és jelen volt minden
kongresszusi dokumentumban" —írja a
Telegram legújabb száma, s e megállapítást képtelen vagyok elvonatkoztatni magamtól. Mint két különálló világ, mely
között áthidalhatatlannak t űnik a szakadék, áll előttem az elveknek e felemel ő,
a hagyományos jugoszláv politikai avantgardizmus jegyeit magán visel ő világa —
és a magamé, mely számomra ennek az
„elvi világnak" — az elmúlt hét tapasztalatai következtében, indokoltan vagy

hogy a laskái „témák" el ől például a
Velencei kalmár fordításához meneküljön, a laskái „fázás" egyen írással, fordítással küzdjön, avval melengesse életét.
S képes volt erre annak ellenére, hogy
érezte a vákuumot maga körül, s nosztalgikus vágy fűzte a régi környezet, régi
médium emlékéhez: „Oh, ha legalább itt
lenne János, Arany János, akivel hajdan
együtt tanárkodott a nagyk őrösi gjmnáziumban s Szász Károly ... " Ach Zsigmond diderg ő laskái napjai óta a templomdörömb és a templom, melynek falaiba két évezred történetét építették és
égették bele, sok tényleges és sok dekoratív „történelmi" változásnak volt szemtanúja; változtak a „termelési eszközök"
és „termelési módok", cserél ődtek a lobogók — de a klíma, úgy látszik, kilencven
év után is a régi maradt: én is fázom
Laskán! Еs sajnos, ez minden, ami a hajdan itt lakott diderg őhöz fűz: én nem vagyok képes Laskán — a szó átvitt értelmében — „fázni" és mégis „Shakespearedrámákat fordítani", engem a magam
Arany Jánosaihoz és Šzász Károlyashoz
nem egy tűnő dđ , réveteg nosztalgia köt
csupán, hanem a bénító felismerés: őnélküle, ő nélkülük még a leggyötr őbben aktuális „témákból" sem futja többre, mint
félmondatos „feljegyzésekre".

indokolatlanul — csupán karikatúrája.
Mi marad a következetesen forradalmi, a
tévedéseket sem titkoló, hanem gyorsan
és nyíltan korrigáló „fenti" politikából,
mire elvei leérnek ide, a laskái és baranyai szintekre? Csakugyan semmi: a kü-

MAJUS 10.
staféta-szöveg Tito elvtársnak.

Tud-e Ribari ć magyarul, s ráismert-e önmagára?

lönféle „gyűléseken" nagyhangúan, néha
jól, néha rosszul idézett parolák, melyek

a „fentről" jött elvek „feldolgozása" után
senkit sem köteleznek semmire, minden
megy tovább a maga megfékezhetetlen

ösztönösségével.
Afféle vigasz M.-nek (és magamnak) : a
távolság az eszmék és a realitás, az általános ideológia és az individuális emberi
élet között történelmi jelenség; ez az állandó distancia az, mely az egyént cselekvésre készteti, s ha a cselekvésével nem
sikerül is minden esetben ténylegesen
csökkenteni a távolságot a maga privát
élete és a másik világ között, cselekvése
mégsem marad teljesen haszontalan: kihat a realitás-világ és az eszmék világának közeledésére ... Jó, jó, szól közbe M.,

ez mind szép, de hát az a te „egyéned",
akit e „történelmi jelenség" cselekvésre
késztet, az nem érdekes? Az nem számos,
hogy az ő privát élete e „cselekvés" ellenére lényegében megmarad olyannak,
mint a „cselekvés" el őtt volt? Lehet-e

úgy élni, hogy örökké a „világ" Jöv őjére

Megbíztak, hogy mint magyar szakos,
írjam meg a helyi ifjúsági staféta szövegét.
Allok, másfél flekkel a kezemben, a
templomdörömbtő l nem messze, az Ifjúsági
Otthon elő tt, ahonnan a stafétának majd
indulnia kell, ha felolvasom az üdvözl đ
szöveget — s a nem nagyszámú gyülekezetben megpillantom a nagyf őnököt,

kövérkés-pirosas ábrázatával, petyhüdt
szemaljával, s valami különös, önleleplezđ borzongás fut át rajtam. Ezért lett hát
a szöveg annyira személyesen intonált, s
nem pedig azért, mert állítólag „én Tito
elvtárshoz sem tudok másként szólni,
csak személyes hangon", mint ahogy ezt
írása közben, jó alibiként, kieszeltem!
Ez az hát, amire titokban vártam, csak
nem mertem magamnak bevallani: hogy a
felolvasásnál jelen legyen ő is, s ha van
egy kis fantáziája, ismerjen magára!

Intenek, hogy kezdjem.
Szeretett Tito Elvtárs!
Születésnapod ,

az ifjúság napja alkalmá-

kacsingatsz, magad pedig közben tönkremész? —Túlságosan leegyszer űsíti a dolgokat, felelem M.-nek, de hiába, az eredeti vigasz önmagam el őtt is csaknem hiteltelenné válik: megint prédikáltam,
megint áldozata lettem a legmélyebb kételyekre is rafináltan „magyarázatot" adó

ból hazánk dolgozó- đnigazgató embereinek
sokaságához csatlakozva falunk is jókíván-

szépségesen szép altató szavaknak.

vezetéseddel megvívott forradalom óta el-

De mi mást is lehet itt Laskán tenni,
mint önmagadnak prédikálni, szenderítő

féligazságokat keresni gyógyírul?
Idős barátom — ki a távolban bizonyára azt feltételezi, hogy itteni életünk, ha
nem is egészen falusiasan idillikus, de
azért ún. normális keretek között folyik
— tegnapi levelében avval ösztönzött hagyományos, lekötelez ő gondoskodásával,

hogy „mint sehol a világon, Lugon sincs
az ember »téma« nélkül" s „magáról
Lugról is lehet nem lugi távlatokból szépet és érdekeset írni". Sajnos, csakugyan
nem vagyok „téma" nélkül, sajnos, rengeteg „szépet és érdekeset" lehetne írni,
de ahhoz er ő is kellene.
Mint Baranyai Júlia, Laskó történésze
Gyertyafényéb ől megtudtam, Ach Zsigmond, aki „Shakespeare-drámákat fordít és fázik Laskán", kilencven évvel ez-

elő tt képes volt arra a heroikus gesztusra,

ságait küldi Neked.
(...) Amilyen elismerést váltasz ki,

szerepét csökkenteni s nem pedig fokozns.
szeretnék, s amelyek a valódi önigazgatás
helyett egy formalista, egyesek önkényén,
politikai funkcióján stb. alapuló látszatdemokrácia megszilárdítását célozzák.
Lug lakossága ehhez a kiit- és belpolitikai síkon egyaránt következetes, nem a

dolgozó egyéntál elidegenült „állami" vagy
pártérdekeket" szolgáló tevékenységed
folytatásához kíván, szeretett Tito elvtárs,
nagyon sok erő t és egészséget, hosszú életet.

A szöveget a stafétapálcába gy űrik; a
menet elindul — s ő, a kocsijával, utána.
Reszketek a felindultságtól, a szégyent ől,
a másképp-kellett-volna megg убgбdésétől, a tettenérts бgtől, a nem-tudom-mitő l.
Mi az, hogy „falunk", mi az, hogy „környezetünkben", kinek a faluja, kinek a

környezete? Honnan e fellengz ős többes
szám, miféle „általános megelégedés", mifdlie , közáha ~j", kinek a nevdben ,szavaltál,
hova, kihez tartozol te, honnan a jog,

hogy e retorikus „MI" mögé ravaszkodj?
S kik azok, akiket oly komikus rendületlenséggel arra tüzeltél, hogy „továbbra
is erélyesen szembe kell szállni az olyan
bürokrata-anarchista törekvésekkel, me-

lyek az egyén szerepét csökkenteni s nem
pedig fokozni szeretnék"? Ki az az
„egyén", akinek „szerepét csökkentik",
kinek kell e biztatás, kinek reszket minden p' rcikája?
Milyen bárgyúnak, milyen szánalmasnak látszhattál az ő püffedt szemében,
ha tud magyarul s megértette e berezzent sirámot! Vajon nem gondolhatott-e
joggal arra, nini, a szerencsétlen flótása,
micsoda nevetségesen rafinált stílusfogásokat alkalmaz! Ahelyett, hogy becsületes kommunistához ill ően bevallaná: én
egyes szám els ő személyben beszélek, én
így látom, én így érzem, én ezt üzenem

neked, Tito elvtárs — a szerencsétlenje
„Lug lakosságát" emlegeti, „közóhajt",
„általános megelégedést" és egyéb banális frázisokat nyögdécsel...
Tud-e Ribari ć magyarul, s fölismert-e
— engem?
Most, hogy újra átgondolom a délelő tti

cécót, még egy vonatkozásban groteszknek bizonyul az egész: a felolvasott szöveg de facto nem más, mint egy religiózus fohász „modern" változata, a gesztusom nem egyéb, mint nagyon kés ői s
ezért nagyon anakronisztikus imitációja

régi korok magába roskadt vallásos emberének, aki védtelenségében a Megváltóhoz menekül segítségért.
„— Istenem Uram! Ki gonoszoknak

[vagy bosszúállója,
Az özvegyeknek és az árváknak vagy
[oltalmazója,
Személyednek és hatalmadnak légy
[megmutatója.
Csak te magad vagy ez egész földnek

evvel a következetes

[đ igaz bírája,

külpolitikával. bel- és küiföldán egyaránt, olyan elismerés kiséri környezetünk-

Felmagasztaljad ezért magadat, hogy
[minden meglássa,
A kevélyeknek, kegyetleneknek mely
[nagy ő romlása.

kedves Tito elvtárs

,

ben azon tevékenységedet, mely dolgozóink életkörülményeinek javítását sürgeti; a
telt két évtized gazdasági eredményei, életszínvonalunk fokozatos emelkedése elválaszthatatlan attól a gazdaságpolitikától,
melynek középpontjába a dolgozó embert
s annak anyagi és szellemi szükségleteit

állítottad.
Nem kisebb jelentőségű ennél az a tény,
hogy gazdasági fejlđdésiink eredményei, az

új gyárak, vasutak, egyszóval a termelési

eszközök fejlđdése Te elđtted sohasem kö-

Hamisságokban ezek Úristen vajjon
[miglen élnek,
Gonoszságokban ennyi ideig miért

[örvendeznek,
Hogy keményképpen immár tőled meg
[nem ítéltetnek?"

dösítette el a termelési, azaz emberi vi-

szonyoknak

a maradiságát, fogyatékossá-

gait, antihumánus csökevényeit és kinövéseit. Az adott társadalmi viszonyok, a min-

dennapi fogyatékosságok

,

bürokrata el-

ferdülések erélyes bírálata mindenkor ál-

talános megelégedésre talál környezetünkben. Legutóbb is, amikor a vuI. Kong-

resszus feladatát abban jelölted meg, hogy
bátor, következetesen forradalmi tisztogatója legyen mindannak, ami még mindig
hátrafelé húz, ami retteg a dolgozó egyén

határozószerepének további er đsödésétđl
— akkor annak a közóhajnak adtál kifejezést, hogy a társadalmi gyakorlatban, f đleg

az ún. „alacsony" szinten, a községekben
és a vállalatokban, továbbra is erélyesen
szembe kell szállni az olyan bürokrataanarchista törekvésekkel, melyek az egyén

— fohászkodta négyszázhuszonegy évvel
ezelőtt, 1544-ben Sztárai Mihály a laskái templomdörömbön „tiszta, er ős, csengő
hangon"14, s nincs-e valami idétleniil
anakronisztikus hasonlóság az akkori és
a mai, bár nem a templomdörömbön, de
annak közvetlen közelében, s nem a vasárnap délel őtti szertartásra összecs ődült,
hanem az Ifjúsági Otthon elđtti embereknek elhangzó, meg-megcsukló „fohász"
között? Nem rokon, végs ő fokon egyaránt
religiózus ihletésű-e mind a kett ő, nem
misztifikálja-e ez a négyszázhuszonegy
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évvel későbbi is — csak más módon és
más mértékben — ember és világ, ember
éš ember viszonyát azáltal, hogy e relá-

ciók „rendezésére" elkeseredésében egyetlenegy személyt lát elhivatottnak? Nem
egyazon mitikus ideológiának áldoz-e
mindkettő — s hogy az anakronizmus még
idétlenebb legyen, a mai „fohász" elnyögdécselője egy olyan országban teszi ezt,
melynek ideológiája következetesen antimitikus, s egy emberrel, egy kommunistával szemben, akinek egész forradalmi életműve nem más, mint egyetlen folyamatos,
kitartó küzdelem a2 embert az embertől ?s önmagától eliaegenít ő társadalmipolitikai hatalomnak fétisek és mitikus
viszonyok ellen! Ennek az embernek
„üzente", ó komédia, zilált lényem azt
— amit ő maga üzent több ízben is a
„felelős elvtársaknak", de amit azok, úgy
látszik, itt Baranyában még nem hallottak meg.
M дJUS 12.
Akik nem tudják

,

mi fán terem

a sacmé гem.
Megjött a szövetkezet válasza a nagyjából sejtett tartalommal, de megduplázva néhány fantasztikus mozzanattal.
Fellebbezésünk minden egyes állítására,
pontról pontra, itt a cinikusan kimért
egyszerű felelet: Nem úgy volt. E lakoniku., pedáns „cáfolás" általában boszszantóan hamis, egy esetben pedig éppenséggel röhejt kelt ő „argumentummal"
van alátámasztva: „Ha úgy képze п, hogy
az In felmondását el őre eltervezték, ez
azt jelenti, hogy In tendenciózusan jött
a szövetkezetbe, csak azért, hogy felvegye
a fizetést, de ne dolgozzon!" Vagyis, ha
mi rosszindulatúak voltunk „ đnhöz" —
ez azt jelenti, hogy „ đn" i rosszindulattal, tendenciózus szándékkal jött mihozzánk!? Régi, elcsépelt, de jól bevált mód-

szer: a támadás a legjobb védekezés, ha
mégoly képtelen formában vezetik is. De
az sincs minden báj nélkül, hogy a vá-

lasz szövegezője paragrafusokkal oktat
ki bennünket: a munkásönigazgatási
szerv tagjának igenis lehetetlen felmondani, tehát „a jöv őben ne állítsanak kategorikusan olyasmit, ami nem igaz".
Rendben van, mondom M.-nek, de ezért a
„nem igaz" állításomért szégyellje magát

az a paragrafus, amely kizárólagosságával annyira abszurd, hogy létezése egyszerűen hihetetlennek tűnt számomra.
Ez az, ami az „illetékes szervt ől" lényegében várható is volt, egy ilyen „logika"
és ilyen „ellenargumentáció". Ami azonban több mint meglep ő, az M. munkatársainak a válaszból felsejl ő magatartása.
Mert e válasz M. ügyének a Szövetkezeti
Tanács (tehát nem a szűk körű igazgató
bizottság) e hó 8-án megtartott ülése „9.
napirendi pontjaként" való „megvitatása"
alapján született — s mégis az áll benne,
hogy a felmondási határozatot igenis az
illetékes bizottság hozta, holott a kétmagú „bizottság" egyik tagja a felmondás
után azt állította M.-nek, hogy a nevezetes reggelen Ribari ć csak aláivatott velük
egy jegyzőkönyvet, tehát kész tények elé
állította őket, hisz „mi nem is ismerjük
magát, Margitka, mi csak nagy ritkán,
főleg a fizetésért megyünk az irodába,

társak és miért néznek egyesek körül,
mielőtt köszönnének, s miért nem továbbra is lakásunk el őtt, hanem az utca
másik oldalán jár munkára Ribari ć komája, aki a felmondás pillanatában „gadi
mi se"-állapotban volt? Egyszerre belátták volna M. iránti szolidaritásuk alaptalanságát? Annyira „önkritikusan" viszonyulnának M. munkájáról szerzett és
kinyilvánított tapasztalatukhoz, hogy most
demonstratíve ki akarják mutatni, részükről minden sajnálatos tévedés volt. —
vagy pedig arról van szó, hogy nem mernek az ember szemébe nézni e deus ex
machinás „metamorfózisuk" miatt?
Valóban, honnan e hirtelen pálfordulás, mi a tényleges oka? A terrorizáltság,
mely beléjük fojtotta az M. el őtti kinyilvánított jobbik meggy őzđdésüket?
Nyilván ez is. Hisz országosan közismert
jelenség, hogy „... a dolgozó ember a
vállalatban egyesek akaratától függ. (...)
az emberek bizonytalanok az anyagi egzisztenciájukban, s tartózkodnak a káros
jelenségek és egyesek önkényes viselkedésének bírálatától. A munkába állás áitalános• nehézségei, valamint az elbocsátások időnkénti beharangozása és nagyabb
számú munkásság tényleges elbocsátása
egyes vállalatokban még jobban növeli az
emberek félelmét, mert ha a vállalat vezető emberei közül valakit netán megsértenének, az utcán találhatnák magukat.
A védelem biztosítása a társadalom részéről gyakran lassú és különféle nehézségekbe ütközik, s a dolgozók ezért
inkább a hallgatást választják". 15 De a szö-

vetkezet fura logikájú és „ellenargumentumú" válaszából egy másik lehet őség is
derengeni kezd. „Nagyon sajnáljuk, hogy
az In munkája nem mutat föl a szakképesítésének megfelel ő eredményeket,
és különösen akkor nem, ha elolvassuk
ezt a fellebbezést, melyben mindenkit
kritizál, önmagát pedig népszer űsíti" —
áU a válaszban, s e „mindenki kritizálása" ráeszméltet valamire, amire a fellebbezés írásakor nem gondoltunk: az,
illetve azok, akik majd találva érzik magukat, kifordíthatják, az egész kollektí-

vára vonatkoztathatják — ezzel M. ellen
hangolva a többséget — a fellebbezésnek
ezt a mondatát: „Azt a tényt, hogy a szövetkezet egyes tisztvisel ői elhagyják a
munkahelyet és a kocsmába vagy boltba
mennek, vagy azt, hogy a lakhelyük távolsága miatt csak napi hat, hat és fél
órát dolgozhatnak nyolc helyett, nincs
szándékomban a magam mentségére felhozni, mert nem arról van szó, hogy én

kevesebbet késtem és kevesebbet hiányoz-

honnan tudhatnánk, hogy fegyelmezet-

tam-e, mint mások, hanem arról, hogy
egyáltalán nem késtem és nem hiányoztam." A válasz „logikája" szerint ez persze ezt jelenthette a Szövetkezeti Tanács
ülésén: ere, elvtársak és elvtársn ők, đ
mindnyájunkat kritizál, csakhogy ő maga
pontosabbnak látsszon ... E „logika" szerint nyilván akkor is vétkeztünk a tisztviselő-apparátus ellen, mikor le merészeltük írni az egyébként nyilvánvaló
igazságot: M.-en kívül csak Ribari ćnak
van meg a teljes középiskolai szakképesítése, és mivel koholt az az állítás, hogy
M. fegyelmezetlen, a munkaer ő-fölösleg
esetében az lett volna a logikus — és a
nyilvánosan proklamált elveinkkel egyező —, ha a felmondást egy nálánál lényegesen alacsonyabb képesítés ű tisztviselő
kapja. Egy nyilvánvaló igazság, amely

len-e a munkájában vagy nem"... Mit
mondhatott ugyanez az elvtárs a gy űlésin? S mivel magyarázható, hogy ugyanazok a munkatársak, akik a felmondás
kézbesítésekor könnyeket hullattak vagy
a fejüket fogdosták megrendültségükben
és felháborodásukban — most egyszerre, a válaszból így látszik, homlokegyenest
mással szolidavizáltak, más „tényeket"
bizonyítattak, önmagukat is meghazudtolva ezzel, nemcsak M.-et? S miért kerülik
egy idő óta M.-et ugyanezek a munka-

akkor! bumérángként csáphat vissza,
mert Ribari ć pártjáraallítja át a „közvéleményt", ti. a hat tisztvisel ő kollégát!
Milyen naivak is voltunk, amikor e
kisebb-nagyobb potenciális bumerángot
szem elől tévesztve többször is arra hivatkoztunk a fellebbezésben, akkor indokolt magabiztossággal, hogy „mindezt tanúkkal bizonyíthatom"! Hova lettek a
feltételezett „tanúk", a tegnap még könynyeket hullató és „gadi mi se"-s tanúk?

azonban — és hogy nem gondoltunk erre

Mi igen, de ők annál kevésbé voltak
naivak: a kellő pillanatban köpönyeget fordítottak — és joggal. Hisz igaza és ma is nagy aktualitasa van ; nálunk is, az Amszterdami variációk tézisének: „Vérében van az éhes embernek,
hogy feleségéért és gyermekeiért, a palacsintáért vágy a sült csirkéért és foltozott cip őért, vagy bármilyen ... »foglalkozásért« eladja az úgynevezett jobbik (ez
esetben: proletár) meggy őződését" Kvalifikáció ide —kvalifikáció oda, társadalmi princípiumok, és tegnapi jobbik meggyőződés így vagy amúgy — felrúgok

mindent, csakhogy a szövetkezetben maradhassak; amikor a kenyérr ől van szó,
nem lehet szívbajos az ember..
A hirtélen pálfordulásra tehát igen, de
arra már nehezebben lehetne felment ő
magyarázatot találni, hogy honnan a választ író jó ember joga a megbótránkozásra, amiért M. egyáltalán hangos szót
mert emelni? Micsoda elv, miféle paragrafus nevében lehet ma elvárni bárkit ől a
meghunyászkodó magatartást, melynek
megszegése pl. azt jelénti —, hogy nem
lehetsz jó szakember! Mert nem ezt sugallja-e a szövetkezet sajnálkozóinak sajnálkozása: „Nagyon sajnáljuk, hogy az
In munkája nem mutat föl a szakképesítésének megfelel ő eredményeket, különösen akkor nem, ha elolvassuk ezt a fellebbezést, mélyben mindenkit kritizál ... "? Ha nem lett volna e szentségtörđ, bizonyos kényelmetlen tényeket nyíltan szembevágó fellebbezés, hanem helyette a kiebrudalt kutya alázatosságával visszasomfordálunk kenyéradó gazdánk színe elé, a visszafogadásért esdekelve — akkor tán nem lett volna M.
„különösen" rossz szakember, akkor többet „fölmutatott" volna, mint így? Valóban érthetetlen, hogy a sajnálkozó elvtársak megbotránkoznak egy olyan magatartáson, mely úgyszólván napjaink politikai slágerével, a kritika és kritikai
viszonyulás már majdnem frázissá váló,
annyira hangoztatott imperativusával rokon. Tudni nem tudhatják, de ők ne éreznék vagy sejtenék, piros könyvecskével
.

a kezükben, hogy önigazgató társadalmi
klímánk központi etikai elvévé válik lassan a meggyőződés: „A büntetést ől félő
és a jutalomban reményked ő embertípus
etikája gyökerében idegen az emancipált
embertől, aki úrrá válik az alárendeltség
tényén és érzésén, s aki már nem ismer
el fölébe rendelt megfélemlít ő vagy jutalmazó hatalmakat.
Vagy magyarázható-e valamivel az a
flegma „statisztikai kretenizmus", mely
Ribarić azon „direktori" sajátságait, mo" 18

rális fogyatékosságait igyekszik sajátos
módon „cáfolni", melyeket, mint a válaszból látszik, nagy megrökönyödésükre
a fejére olvastunk. A válasz ui. egyetlen
ellenérv nélkül egy másik malomban kezd
őrölni, azt bizonygatva, micsoda pompás eredményeket ért el Ribari ć — a
gazdálkodásban: „Az In állításai a 6.
pont 1. bekezdésében (itt volt szó a nagyfőnöknek a tisztvisel őnők iránti viszonyulázá,ról ált аІІáil аm skülön az M. -rel szembeni „direktoros" ambícióiról, B. I.) helytelenek, mert a mi igazgatónk munkája
meglátszik .az egész -szövetkezet munkáján, különösen az 1961. évt ől máig tartó gazdálkodásban, mialatt a szövetkezet
jelentős eredményeket mutatott fel..."!
Hát csakugyan nem tudnák a piros köny-

vecskés szövetkezeti elvtársak, vagy csak
megjátsszák. az analfabétát, hogy más
dolog „jelentős. eredményeket felmutatni"
a gazdálkodásban, az anyagi termelésben,
és homlokegyenest más dolog ugyanilyen
eredményeket elérni a termelési (emberi)
viszonyok terén? Ők ne tudnák, hogy lehet ennyi és ennyi traktorral növelni a
szövetkezet termelési eszközeit, ennyi és
ennyi millióval a tiszta jövedelmet stb. —
s ugyanakkor, evvel egyid őben, könnyen
kompromittálni lehet nemcsak az „alatt-
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cióba, ha másért nem, követeljünk a szövetkezettől egyhónapi utólagos fizetést,

erre törvényes jogunk van, hisz a pr бbaidőt nem lehet „meghosszabbítani", eszerift tehát a feleségemet állandó munkaviszonyból bocsátatták el...
A 'II. tisztviselő, amolyan főnökféle,
kit véleményért hívott ki az I. a szomszédos szobából. Igen, igen, így van — de:
ő mégis azt ajánlja, úgy privátim, hogy ne

kereskedjünk, ne pörösködjünk, evvel
•

semmire se megyünk; az egész eltarthatna két évig is, mivel pedig, mint hallja,
engem az ösztöndíj Baranyához köt, a
pörösködéssel csak árthatnánk magunkon,
azt érhetnénk el vele, hogy a feleségem
nemcsak Lugon, de a környéken sem
tudna munkát kapni. Mert, hogy őszinték legyünk, különben tudja maga is,
hogy megy az ilyesmi: egy telefonhívás
— „Je li, bogati, šta je to bilo sa onom
tvojom službenicom, zašto si je otpustila?"
— s a munkába állás kísérlete máris meghiúsulhat. Tudja — mondja kesernyés
mosoly kíséretében —, nálunk a szocializmusban nincs protekció, de van VIP,

azaz: „veza i poznanstvo"... Föllobbaná-

valók", hanem az egész falu el őtt is a szocialistának„ az individuális termelést ől
haladóbbnák keresztelt, de lépten-nyomon
meggyalázott termelési-emberi viszonyokat? S ha már „statisztikai kretenizmusuknak" pillanatnyilag csak az. „objektív
eredmények" a fontosak, az állítólagosan
nem-materiális tényez ők, a termelésiemberi viszonyok pedig nem, hát anynyira rövidlátók lennének e jól gazdáikodó elvtársak, hogy ne látnák be: ezek
az, állítólagosan nem-materiális tényez ők
élőbb-utóbb igenis materiálissá válnak,
vissza fognak hatni az „objektív", statisztikai eredményekre is?
S van-e valamilyen tényleges igazolás,
melyet M.-mel felindultságunkban talán
nem tudunk meglátni, arra a szemrebbenés nélküli, ötágú csillagos pecsét mögé
bújtatott hivatalos hazugságra, melyet a
Szövetkezeti Tanács elnöke, a válasz
tényleges ,vagy Ribari ćnak asszisztáló fogalmazója írt alá? A jópofa Srempf elvtárs ugyanis a faluban közismeretnek örvendő itóka-barát, akinek arcképe — színesben — rendkívül jól sikerült illusztrációja lehetne egy antialkoholista brossúra „Az alkoholizmus fiziológiai jelei az

ábrázaton" c. fejezetének, igen, éppen
Srempf elvtárs, a szövetkezeti iroda tószomszédságában levő kocsma legszorgalmasabb munkaid ő alatti (és utáni) tisztviselő-látogatója volt az, aki leírta (vagy
Ribarić piszkozatáról átgépelte) ezt a

gyönyörű, pecsétes hazugságot — amely
még az erkölcsnevelésre is pretendál: „A
többi állítás a harmadik pont alatt (ti. az
az egyébként mellesleg felhozott állítás,
mely a kocsmalátogatókra vonatkozik,
B. I.) úgyszintén pontatlan, és úgy véljük,
hogy illetlenség a fellebbezésben pontatlanul bírálni a szövetkezet többi munkását."
`
Mi mást lehet minderre, a vártat többszörösen is túlhaladó „teljesítményre"
mondani, mint hogy nonszensz, s hogy
egyes piros könyvecskés laskói elvtársak
csakugyan nem tudják, mi fán terem a
szemérem.
A fellebbezés talán leglényegesebb pontjára — az egyértelm űen megfogalmazott
energikus kérésre, hagy a felmondási körülmények kivizsgálására, pl. a fellebbezésben említett tanúk meghallgatására
hívják meg M.-et is, mert nyilvánvaló,
hogy ebben a környezetben, az autoritáson és a társadalmi-politikai funkció ere-

jén alapuló emberi viszonyok következtében kerülik a nyilvános és kend őzetlen
kritikát — a Szövetkezeti Tanács „elfelejtett" válaszolni. Azaz Srempf elvtárs, vagy az, aki a választ íratta vele,
úgy tesz, mintha elfelejtett volna: „az
in fellebbezéséb ől nem tudjuk megállapítani, hogy mit akar, mert a fellebbezés
csupán kritikára szorítkozik". S hogyan
is tudnák „megállapítani", szegények. Ha
tudták volna, ha nem játszottak volna
palit, akkor a nevezetes gy űlésre, melyen
állítólag a Szakszervezeti Tanács községi
elnöke is kint volt Monostorról, meghívták volna M.-et is. Az ő jelenléte azonban, s a kényelmetlen dolgok, melyeket
egyes elvtársak és elvtársn ők szemébe
mondhatott volna, elrontották vagy legalábbis egy kissé fanyarrá tehették volna a stimmungot a gy űlést követő banketten. fgy azonban, mint mesélik, „nagyon vidám volt a társaság, már rég volt
Laskón ilyen hangulatos muri".
MbJUS і 5.

Monostoron a Munkaközvetít ő
Hivatalban : „ Znate, kid nas u
socijalizmu ne postoji pritekcija, ali postoji VIP..."

A Munkakönyvkiadó Hivatalban:
„Evo brat na govornici!"
A régi, de újrafestett irodaajtók
el ő tt hosszú, üres folyosókon:
Ki „idegenült" ei, én a politikától vagy az ént ő lem?

Munkakönyveink ügyében mentem Monostorra, az enyémet kiváltani, M.-ébe pedig beíratni a beállt változást. Útközben
felnéztem a szakszervezetbe is: Egy hete
már — amint másoktól értesültünk —,
hogy Laskón jártak a kérvényünk ügyében, de választ még nem kaptunk... A
titkár elvtárs vonogatja a vállát: ő nem
ismeri a vizsgálat eredményét, nem ő járt
Laskón, hanem személyesen a szakszervezet elnöke, Petar Lisavac elvtárs; majd
megmondja neki, hogy itt voltam, s hogy
várjuk a válaszát.
A Munkaközvetít ő Hivatalban kérdik,
miért szakadt meg M. munkaviszonya.
Mutatom a gyűrött, a kilincselések nyomát magán viselő kérvénymá olatot.
Az I. tisztvisel ő : A, ez a felmondás törvénytelen. Menjen a Munkaügyi Inspek-

somra, hogy ezek szerint, az új munkalehetőség ilyen nemű diszkvalifikálásával,
meghunyászkodásra lehet kényszeríteni a
„radni čovjek"-ot, akiről pedig az Alkotmányunk és az összes pártdokumentumaink olyan szép dolgokat írnak — rezignáltan közli az enyémével azonos véleményét.
A Munkakönyvkiadó Hivatalban várni kell a munkakönyvemre. A nagydarab,
tenyeres-talpas f đnök kimegy, majd kis-

vártatva egy nagy köteg fényképpel robban be. Siet ős turkálás után kiemel a
kötegb ő l egy nagy formátumú képet, s

Olyan arckifejezéssel és testtartással,
olyan diadalittasan tolja a két tisztvisel őnő orra alá, hogy ehhez képest a karrieristákat ábrázoló karikatúráink fantáziátlan imitációk csupán: „EVO BRAT NA
GOVORNICI!" S erre nyomban felhangzik a két tisztvisel őnő hízelgő lelkendezése a megrázó élmény hatására, melyet a
fekete ruha-fehér ing-sötét nyakkend ős,

patetikus pózban egy mikrofonba tátogó
főnök látványa vált ki bennük. „A-u,
a-u, šefe, hogy milyen jól néz ki!... ez
igen... to nije mala stvar ... csakugyan,

csakugyan, nagyon-nagyon jó!" — repdes
a két tisztviselőnő a szemmel láthatóan

hivatalbeli „örömtől", mintegy versenyezve, hi tud „szebb" (konvencionálisabb) és
„nagyobb" (patetikusabb) bókot röpíteni
a Főnök felé. A F őnök pedig, a „brat na
govornici", hamiskás megelégedéssel mosolyog, s én nem tudom, miért boldog
jobban: azért-e, mert íme, őt is — és
micsoda jól! — megörökítette a fényképész a község egyik nemrégi — s nem
akármilyen, hanem jubiláris! — értekezletén, a szónoki emelvény világot jelent đ
deszkáin, vagy pedig azért, mert nagyon
imponál neki a „sekretaricák" mélységes

elragadtatása?
„0 nem ismeri a vizsgálat eredményét,
nem járt Laskón ... Je li, bogati, šta je
to bilo sa onom tvojom službenicom .. .
Nálunk a szocializmusban nincs protekció, de van VIP... Evo brat na govornici ... A-u, a-u, šefe ... " — Fáradtan, a
mai szebbnél szebb élményekt đl kóvályogva, immár a negyedik irodaépület

folyosóján várakozom. Hosszú, üres folyosó, csak nagy ritkán jelenik meg egyegy tisztvisel ő vagy magánszemély. Régi épület, régi lépcs ők, régi típusú, de
újrafestett s kivétel nélkül fekete alapú
sárga betűs címkékkel ellátott irodaajtók
sora. Mára csakugyan elég. Mint egy ismeretlen személytől, úgy kérdem magamtól, én idegenedtem-e el ezekt ől a „govor-

nicáktól", ezektől a folyosóktól, ezekt ől
a címkés ajtóktól, vagy azok ént őlem.
Én vagyok-e az, aki egy demokratikus
konstrukció, egy tartalmától megfosztott,
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.a decentralizáció

,

önigazgatás

,

laszban a vizsgálat módját is, a nyilatkozat-

szocialis-

adók nevét, a vizsgálatot vezetđ szakszerve-

ta demokrácia karikatúrájává vált községi institúció-hálózat, vidéki irodalabirintus peremén látom magam, külön állva, idegenül — vagy egy másik valaki, az
utóbbi hetek peгipétiáiba belefáradt, talaját vesztett másik „én", aki privát dezillúzionáltságában már nem is tud mást
látni, mást hallani, mint egykori hite tartalmának groteszk eltorzulásait, amorf
karikatúráit : puszta, üres formákat, melyeknek nem hallja, nem látja egykor
életenergiát adó bels ő tartalmát? Ki az,
aki irracionálissá vált, én-e, vagy ezek

zeti bizottság đsszetételét , azaz mellékelje a
vizsgálat jegyzđkönyvét is.
Ugy gondoljuk , e kérésiink — a dokumentált válasz kérése — nem alaptalan , ugyanis
Alkotmányunk értelmében (Elsđ rész, III. fejezet, 34 . szakasz 4-7 bekezdés ) erre jogunk
van."
-

M. olvassa a kérvényt, s bár nem
mondja, szeméb ől látom, hogy nem tudja,
mi értelme van ennek a „sürgetésnek". -.
Nekem is elegem van a kérvényezések.
bđl, ebből az egyre inkább komikussá
váló froclizásból, s a végs đ . kimenetelr ől
nekem sincsenek rózsásabb illúzióim, mint
őneki — mondom M. -nek, de ezt a bü-

a folyosók, ezek a govornicák, ezek az
„a-u, a-u, šefe"-k?
A „načelnik" elvtárs, szerencsére, még

rokrata precízséggel paragrafusokra hivatkozó motyót mégis meg kellett írnom.
Pusztán csak azért, hogy ne higgyék a
szakszervezeti felel ős elvtársak, kiknek
gerincességében ez idáig leginkább hittem,
hogy teljesen pipogya, naiv palik vagyunk. Ni higgyék, hogy a bankettba torkolló helyszíni szemléjükkel, amelyet
hallgatás követ az információ helyett, kidughatják a szemünket. E levéllel arra
kényszerítem őket, különösen Lisavac
elvtársat, aki, mint hallom, szintén testilelki jó barátja Ribari ćnak, hogy legalább
arra méltányoljanak bennünket, hogy közöljék, mint jártak el kérvényünk ügyé-

mindig nem ért vissza, futhatok tehát haza, Máriámhoz!
MAJUs 21.
Medd ő dolog szellemi mankókba
fogódzni; mihelyt elhagyod a
„szellemi" területeket, helyzeted

anakronisztikussága még nyilvánvalóbbá válik.
Uj rovatot indított a Telegram Vlastito stanovište címen. Mirko Bošnjak programszerű bevezetője arról tanúskodik,
hogy a jugoszláv szellemi életben nem
szenzációt kelt ő kuriózum, de mindennapi gyakorlat lesz lassan annak a kritikai
igénynek a megvalósulása, melyet sajtónkban a Praxis anticipált legerélyesebben, s amely a VIII. Kongresszuson
politikai hangsúlyt is kapott. A humoroldalak és ún. vidámestek „vicces" köntösbe burkolt politikai bírálatait, a V.
Bulatović-féle politikai szatírát, valamint
a szémélytelenül-általános „negatív jelen-

ben. Azért kell e sürgetés, hogy a szakszervezeti felel ős elvtársak meglássák, ha
eddig nem látták, hogy a magunkénak
érezzük magunkat,
egyenjogúnak az
egyenjogúak között, nem vagyunk tehát
hajlandók szolgai alázattal hallgatólagosan elkönyvelni senkinek és senkiknek
a ránk irányuló önkényét; azért kell ez

a paragrafusokra oly pedánsan hivatkozó
mizéria, hogy tudtára adjuk az illetékeseknek: ügyünket elhallgatják, de mi tisztában vagyunk azzal, hogy ez az elhallgatás nemcsak szégyenletes, hanem törvényellenes is, mert az új Alkotmány
szentesítette, alkotmányos követelménnyé
tette az állami szervek, társadalmi önigazgató szervek, a különféle szervezetek
és közfunkciót visel đ személyek munkájának nyilvánosságát: „A társadalmi önigazgatás megvvalósítása végett az alkotmány biztosítja a polgár jogát arra: (...)
hogy... indítványt tegyen a társadalmi
felügyelet tekintetében; hogy tájékoztassák a képviseleti testületek és szerveik,
a társadaІ ni önigazgató szervek és álta-

ségek" bírálatát a közéletben kezdi felváltani, kiegészíteni a kend őzetlenül
konkrét, a társadalmi-politikai funkciókra sem kacsingató kritika.
„Legyen a politika terén is bírálat —
irónizál Gajo Petrovi ć a Praxis legújabb
számában az óvatos kritikusok véleményével —, de kivételt kell tenni azokkal,

kiknek posztja a legdelikátabb és legfelelősebb, tudniillik a párt- és állami vezet őségekkel, illetve vezet őkkel. Vagy legalábbis nem kellene nyilvános bírálattal
rombolni azok tekintélyét, akik a szocialista építést irányítják. De (...) vajon
nem épp azoknak van-e szüksége a legnagyobb kritikára és önkritikára, akik
a legdelikátabb és legfelel ősebb poszton
vannak? S a nyilvános kritika nem növelné-e a tekintélyüket, annak csak akkor ártva, amikor a megbíráltak e tekintélyt önmaguk, a saját tetteikkel rombolják?(...) az igazi forradalmárok ösztönözték mindig a legnagyobb mértékben
a kritikai viszonyulást azon vezet őségek
iránt. melyeknek tagjai, és önmaguk
iránt is, míg egyedül csak az álfor гadalnіárok, a degenerálódott forradalmárok
és talpnyalóik terjesztették a bölcs veze-

tđségek tévedhetetlenségéről és szent és

lános érdekű ügyeket intéző szervezetek
munkájáról(...); hagy megtárgyalja az
állami szervek, társadalmi önigazgató

szervek és közérdekű ügyeket intéző szer-

kó, mint ez a mai Telegram, ismételten
talpra állit ugyan — hogy csakhamar még
nyilvánvalóbbá, még egyértelműbbé váljon helyzetem anakronisztikussága.

sérthetetlenségér ől szóló elméleteket."

Mirko Bošnjak rovat-bevezet ője arra enged következtetni, hogy a Vlastito stanovište a nem-óvatos társadalmi és kulturális kritika fóruma fog lenni, a nyílt, a
látszólagos vagy tényleges fétiseket sem
respektáló konkrét bírálat ápolója, s lévén a Telegram országos hetilap, az új
rovat jelentősége kétségkívüli.
S amíg a nagyvilágban, íme, folyik a
demitizálás, amíg az élet „pontosan, szépen" emberiesül, amíg zajlik a zászlók,
parolák, felvonulások nélküli csendes,
romantikus dekórumok nélküli forradalom — addig én ezen az elvarázsolt Robinson-szigeten, ahova mindennek csak a
szele jut el, groteszk megroggyantságomban valamilyen privát „igazságért" és
„nyilvánosan deklarált princípiumokért"
Don Quijote-ozok. Egy-egy szellemi man-

MÁJUS 22.
sürgetб levél Monostorra.

A szakszervezettől a mai postával sem
érkezett válasz, megírtam hát egy sürgetést.
„Mivel f. év május 5-én írt kérvényiinkre
és a 6-i adalékra még nem kaptunk választ,
kérjük a Címet, mielđ bb értesítsen bennünket a vizsgálat eredményér đl.
Mivel az igazgató bizottsághoz intézett kérvenyünkre a Szövetkezeti Tanácstól kapott

vezetek munkáját és véleményt mondjon
munkájukról; hogy el őterjesztéseket, indítványokat tegyen a képviseleti testületeknek és más szerveknek, választ kapjon rájuk .. " stb., stb., áll az Alkotmányban, s vajon én szégyenkezzem-e azért,
mert — arra kényszerülve ebben a komikusan egyenlőtlen játékban, hogy a „másik fél" módszereivel éljek, hogy id őnként
magam is bürokrata eszközökhöz folyamodjak — pedánsan hivatkoznom kellett ezekre á tételekre? Szégyenkezzenek
azok, akiknek e paragrafusokat nemcsak
hivatásból ismerni, de a társadalom bizalmát élvezve megszívlelni is kellene!
Kíséreljék meg a felel ős elvtársak most,
miután tudtukra adtuk, hogy azért mi is
tudjuk a törvényesség ábécéjét, tovább

halogatni vagy végképp megtagadni munkájuk nyilvánosságát, az ügyünk fel őli
tájékoztatást, melyre nemcsak íratlan társadalmi erkölcsünk, hanem az Alkotmány
is kötelezi őket.
(Folytatjuk)

válasz arra enged következtetni hogy a szđ,

vetkezet egyes alkalmazottai utólagosan ellentétes nyilatkozatot adtak az el đbbível,
amit mi nem cáfolhattunk, mert a kivizsgálásra minket nem hívtak meg , noha ezt a
Községi Szakszervezeti Tanács titkára annak
idején megígérte —kérjük a Címet, a vizsgálat eredménye mellett tüntesse fel a vá-
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Baranyai Júlia, id. mG
D. Mićunović : Birokratija i javasost, Praxis,
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1e Sinkó Ervin : Szocializmus , kultúra és etika, rХj Symposion, 1965/4.
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Hét fiatal képz őművészt mutatunk be
olvasóinknak: mellékleteinket az ő műveikbđl választattuk. Nem múlt véletlenen,
hogy lapunkban összetalálkoztak. Ta1án

egyidőben ismerték fel a fehér lap vagy
a vászon kihívását, de semmiképpen sem
besžélték meg, hogy mikor ütik rá egyéniségük elsđ bélyegét. Azután összetalálkoztak és abben a m űvésztelepe5 világ-

ban ők is művésztelep után sóvárogbak.
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De nem a „nagyok", az ígéretekkel és
személyes kapcsolatokkal összéte гΡélték
művésztelepét ilnvánták, hanem a magukét, azt, am!inék fialtalságukkвl és az elhivatottság értrésével életet, vi гtalitást cbiztosítlhattak. igy jutottak el Csurgóra, az
ottani iskola 'két limes szdbájába. Csurgó
nem nyújt kivételes művészi élményt,
olyán mint ezer mos, néhány bázl51
á11ó település a mi vidékiinkön. De a
hangulatában van valami sajátos, valami,
amit csak •a meónyugvást 'keres đ Idegen
tud felfedezni. Mego"rizte a pusztának egyfajta látványát, azután itt van még a
homok, a nád a fű nyári érintése. Mindebben semmi idillikus nincs. Van, úgy
ahogy van. Mert már magában az a tény,
hogy pusztia, meg f ű, meg nád, meg

homok elegendő művészi meglepetést rejt
magáiban, hiszen sdhasem lehet tudni,
hogy mit nyú}t a művésznek az, amit lát,
hogy milyen formává, milyen színné ved11k át az a konkrétum, ami kihívta az
elsődleges sakkot. Mert Csurgóról beszékink és Csurgó látványáról, holott biztosan tudjuk, nagyon kevés került mindeblből közvetlenül a mű felületére. Csurgó mégis fontos festői élménye ennek a
hét, fiatalnak: felfedezték a karnyak, a

táj szépségét, vagy egyszer űen a táj, a
környák tudatosított bennük valami távoli emléket, valami addig ismeretlent.
Egyéniségük még nem alakult ki és az
sem biztos, hogy mind a heten megmaradnak a. művészet vonzásában. Egyelőre
nehéz meghatarozni, bogy milyen 'irányba
fejldhetrek, hiszen ezék a művek az
alkotás elsđ lecsapádásа i, a vonalak rés a
formák még sok helyütt bizonytalanak,
formák még sokhelyütt bizonytalanok,
de mindenesetre azt a ldhét őséget kell
felismernünk 'bennük, ami talán nem valósulhatott volna meg még ezen a szinten sem, ha nem jutnák e1 Csurgóra, ha
nem kísérlik meg kiápiteni a magtik an űvésztelepét.

