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Ülciic" 
1988. XVIII. évfolyam 
1-12. szám 

Tartalommutató 

szám I oldal 

VERSEK 

BESZÉDES ISTVAN Vdgalamb röpül 8 533 

BUCSKŐ , AHNETA Ha majd egyszer ,otthonom lesz 6 391 
Cseresznye a hídon 
Nyugodt vilizek 
Talán létezik 
(Fenyvesi Ottó fordításai) 

CSORBA BÉLA Válasz egy kan arkangyalnak 4 213 

Pár v!idéki haiku 11 769 

CS. SIMON ISTVAN 'Tehertöbblet 9 616 

GATAIANTU, PAVEL Kígyóleves 11 771 
Természet 
Haj 
Bőr 
Szoba 
Leonardo 

GUELMINO SÁNDOR Minden Annának Annájához 6 386 

Én ihalotth. isnenn őm 388 

Könyörgés a vershez 389 

Töprengő  .8 533 

Barbár-nagy vihariban 12 852 

KALAPATI FERENC Haj olaj a hajolaj? 8 534 
Meg-heg(g)-lett 	• 

TARTALOMMUTATb/1 



szám oldal 

KOVAČ IĆ , 
IVAN GORAN 

Emlékek 
Alkony 

3 135 

Virrasztás 
Éjjel 136 
Reggelek 
Sejtelmek 
Vonat az éjszakában 
Magányos fa 137 
Örökkévalóság 
Sötét kor 138 
Az én sírom 
Tavasz 
Válasz 139 
Tetemek úsznak 
A lángvonat 140 
Lovacska 
Partfizánlány 141 
A mi énekünk 
A mi szabadsá,gu:nk 142 
(Túri Gábor fordításai) 

KRAKAR, LOJZE Háború 8 535 
Börtön 
Hadimúzeum 
Este 
Évek 536 
Ballada 
Kő  
(Balázs Pál fordításai) 

MAKSIMOVIC, 
DESANKA 

Hollókárogás 
Ha lec:sukopm szemem 

12 856 

A vers születése 857 
A kétségbeesett 
(Mikula Mária fordításai) 

MERKOVIĆ , LAZAR A bérci fenyő  4 214 
(Borbély János fordítása 
és kommentárja) 

MOLCER MÁTYÁS Huszonnégy hai,ku 10 693 

P. NAGY ISTAN „Őszt jósol a tfáknak a szél" 1-2 24 
Füst Mflán ! 11 766 
Hol volt, hol nem 12 854 

POPIC, IVO Pompeji 4 223 
Leningrád 
San Marino 
Mostan 
Valjevo 
(Burkus Valéria fordításai) 

PUSZTAI LAJOS Érzelmi !induló helyett 12 855 
Nem kell... 
Black box 
Ketten 
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ŠIMOKOVIĆ , MARIJA Még egy adalék az ismétlés m űvé-
szetéhez avagy ia. színészr ől és a szí-
nészetről 

Kondor Béla Budapest szívéb ő l szakí-
tott rózsája 
Szajkó István műterme városháza 
harmadik emelet 

Stevan Raiičkovi ćn:ak 
Három kép a város kirakata'lban 
elhelyezett tükrökb ől 

Kezdődik holnap a május 

Gyermekkor 
(Fehér Ferenc fordításai) 

TOLNAI OTTÓ 	 Életjel 

TÚRI GÁBOR 	 Egy nemtelen duellumra, azaz 
Egy parádriposztra 

URBÁN JANOS 
	

A hűség zsoldja 
Beteljesülés• 
Torlódás 

VANKÓ GERGELY 
	

A benne-lét elégiája 

A költőt temetni 
Vérpillavirág 
Ezredforduló 

Megközelítés 
Eget idézek 
Apró cél 
Ikarosz, a napszent 

VARGA TIBOR 
	

őszi spleen 
Aja Szófia 
Blaue Blumen 

szám loldal 

5 306 

308 

310 

311 

312 

10 683 

3 	134 

3 	132 

3 	133 

6 384 

385 

11 	170' 

303 

SZÉPPR6ZA 

APRÓ ISTVÁN 	 Egy ember lovak nélkül 	 5 300 

BENCE ERIKA 	 Lóhalálban 	 5 304 
Egyperces mozaik 	 10 692 

BURANY NÁNDOR 	Margit-híd 	 12 849 

ČOLAKOVIĆ , VOJA 	Verbuválás 	 10 695 
(Borbély János fordítása) 

CSORBA BÉLA 	 Az éjszaka réme 	 4 213 

GOBBY 
FEHÉR GYULA 	Melléklet: egy fénykép (3x3 cm) 	 10 686 
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szám (oldal 

HERCEG JÁNOS Módosulások 1. 1-2 3 
Módosulások 2. 3 123 
Módosulások 3. 4 203 
Módosulások 4. 5 283 
Módosulások 5. 6 363 
Módosulások 6. 8 523 
Módosulások 7. 9 603 

HOLTI MÁRIA Kvint 1-2 13 
Kikerics 11 763 

KOPECZKY LÁSZL6 A csoda 1-2 21 

MAJOROS SÁNDOR Diana 5 293 
Gesztenyeillat 8 532 
Szekrénybe zárt dallamok 12 843 

PEKIĆ , BORISLAV Holgyan veszejtsük el a vámpírt? 1-2 25 
(Szilágyi Kárloly fordítása) 

SEKELY, VOJISLAV Marina-Magda Dulić  hazatérése 4 217 

SPEVAK, ZOROSLAV Nyúl vadász módra 9 617 
(Varga Éva fordítása) 

SZATHMÁRI ISTVÁN Valóságaim között 1-2 23 
Gesztenyék 5 298 
A régi ház 10 690 

SZrtJGYI ZOLTÁN Levelek a katonaládából 9 614 

TOLNAI OTTÓ Ti csak fogdossátok is legyeket 6 372 

TANULMÁNY, KRITIKA, CIKK 

BALÁZS ATTILA 	Közepes színházi szemle 5 326 
(A MES előadásairól) 
Capriccio cuniculus 11 767 

BALOGH ISTVÁN A 	szófajváltás 	vizsgálata 	Podolszki 
József költészetében 4 255 

BESZÉDES VALÉRIA Keleti‚ 	elemek 	a 	jugoszláviai 	nép- 
mesékben 3 143 
A sztapári faragott sírjelek 6 413 

BESZÉDES VALÉRIA— 
DÖMÖTÖR GÁBOR A palicsi falumúzeum 10 732 

BIACSI ANTAL Öt egyenrangú nyelv 8 542 
Fogyunk, fogyatkozunk .. . 10 '721 
(Vajdaság népességének alakulásáról) 

BORI IMRE A Szenteleky-könyvről 12 904 
(Egy .fáradt szív szerelmei) 

TÁRTALOMMUTATO/4 



szám !oldal 

BOSNYÁK ISTVÁN Szó és vonal 1=2 34 

CSÁNYI ERZSÉBET Világszemlélés, világteremtés 4 247 
(Virginia Woolf Orlando cím ű  
regényének elemzése) 

A Világ és a tudat között bejárandó 
végtelen 8 567 
(Virginia Woolf Mrs. Dalloway cím ű  
regényének elemzése) 

CSORDÁS MIHÁLY Négyből egy 1-2  77 
(A palicsi Moliere-fesztiválról) 

Fél évad 3 182 
(Az Újvádéki Színház három bemu-
tatójáról) 

Tanya- és Tájszínház 4 265 
(Jev,genyij Svarc A sárkány és 
Schwajda György Himnusz cím ű  drá-
májának bemutatójáról) 

Kísérleték, próbálkozások 5 330 
(A Szabadkai Népszínház Miller- és 
Végel- bemutatójáról) 

Nuš'ić  és Hubay 6 421 
(Az Újvideki Színház két bemutatójáról) 

Unalmas bújócska 8 581 
(A 33. Sterija Játékokról) 

Lét és nemlét között 9 646 
(Az 	Újvidéki 	Szinház 	Beckett-bemu- 
tatójáról) 

Az önként vállalt halandóság drámája 11 823 
(A Tanyaszínház Vörösmarty-bemu-
tatójáról) 

DÁVID ANDRÁS A Hegyek korszarújáról 12 903 
(Petar Petrovi ć  Njegoš születésének 
175. évfordulója alkalmából) 

DÉR ZOLTÁN Egy új életrajz elemei 2 1-2 - 70 
(A Kosztolányi család levelezésér ől) 

Egy ,új életrajz elemei 3. 3 163 

Egy új életrajz elemei 4. 4 232 

Hagyománytisztelet 12 901 

D. K. Szenteleky Kornél szellemében 12 899 

DUDÁS KÁROLY Csáth Géza aranykulcsa 1-2 87 
(Az Újvlidékii Televízió és a Magyar 
Televízió emlékműsoráról) 

Tájkorrekció a temet őkertben 	- 11 792 

DURANCI, BELA Bar anyai Károly .Ikarosza 4 224 
(A művész halálának tizedik évfordu-
lója alkalmából) 
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szám oldal 

GAJDOS TIBOR VVi'sszapiliantás és összegezés 1-2 82 
(Balázs G. Árpád emlékkiállítása 
Szabadkán) 
Kontakt '88 11 825 
(Szajkó István és Sava Halugin 
palicsi kiállítása) 
Herman ,Uipót rajzai Szabadkán 12 897 

GOBBY A Szenteleky Kornél-díj és a 
FEHÉR GYULA Bazsalikom-Idíj megimdoklása 12 900 

HÓDI ÉVA Vágyak és kalandok 10 705 
(A 'szerelem ábrázolása Tersánszky 
műveiben) 

HÓDI SÁNDOR Nyelv és identitás 1. 10 740 
Nyelv és fi!dentitás 2. 11 817 

JUHASZ GÉZA Művész, gondolkodó és kritikus: 
B. Szabó György 11 802 

JUNG KAROLY A temetőkentről, s a kertr ől egyáltalán 11 789 

KALAPIS ZOLTÁN Szántóföldii kertgazdálkodás a régi 
Torontálban 11 795 

KASZAS JÓZSEF Újszínek a vajdasági magyar 
gyermeklírában 4 260 
(Tűnj! Gábor: Jó étvágyat, Kaja Pali ! ; 
Csorba Béla: Tücsökmadarak a hóban; 
Tolnai Ottó: Elefántpuszi) 

KLEMM JÓZSEF A mese végén 3 178 
(A 18. BITEF tanulságai) 
Igazság és valóság 5 334 
(Jegyzet a 35. jugoszláv dokumentum-
és kisfilmfesztiválról) 
Nyolc pulali. nap 9 648 
(A 35. 'jugoszláv játékfilm-szemle 
végén) 

LABADI KAROLY A Dravaszö.g világa 3 152 
(Néprajzi és 'művelődéstörténeti 
barangolás) 

LŐRINCZ TERÉZ Kísérletek egy remekm ű  értelmezésére 12 880 

MAGYAR LÁSZLÓ 

(Füst Milán: A feleségem története) 

ínségcsoportok 	összetűzései 	a 	sza- 
badkaai pénzügy őrséggel 1863 és 1865 
között 6 400 
(Adatok vidékürük tömegmegmozdulá-
sához) 

MAK FERENC Ki véd meg iengemet? 3 175 
(Verselemzési kísérlet) 
Arany János irodalomtörténete 8 556 
Örömtelenül vétkezni 10 748 
(A varázsló halála című  tévéfilmr ő l) 
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MOLCER MATYAS 

PAP JÓZSEF 

PENAVIN OLGA 

szám loldal 

Időn kívüli zene 
(Kovács Kenyeres Márta zenei 
munkásságáról) 

Poétikus világ 
(Dudás Antal képeirő l) 

Hogyan 	élnek -  a népköltészeti mű- 
fajok a jugoszláviai magyarok köré-
ben? 
Érti a csíziót? 
(A verses naptár küalakulásáról) 

1-2 

12 

1-2 
12 

85 

899 

56 
892 

RÓNAY LÁSZLÓ Lehetőségek a mai magyar prózában 6 392 
(Szentkuthy Miklós és S őtér István 
születésnapjának tanulságai) 

SAFFER PAL A kertekről és az emberekr ő l 11 785 

SEBŐK ZOLTÁN Ellenőrzött gesztus 8 585 
(Széljegyzet egy kiállításhoz) 
Velencei Biennálé 1988 9 654 
Revelációk 10 746 
(A kortárs amerikai fest őművészek 
újvidéki tárlatáról) 

STANKOV, VERA A ,kor szellemisége 5 318 
(Az 	idei 	cavtaa i 	kerekasztál-.beszél- 
getés előkészületei) 
(Szöllő.sy Vágó László fordítása) 
A világ leküzdésének .stratégiája 6 405 
(Aranđelovaci jegyzet) 
(Szöllősy Vágó László fordítása) 

SZAJBÉLY MIHALY Tavaszok i1. .3 169 
(Csáth Géza novellájának szecessziós 
vanásai) 
Tavaszok 2. 4. 241 

Dr. SZÖLLŐSY Egyén és társadalom -- tudomány és 
VÁGÓ LÁSZLÓ gyakorlat 64'í 

(Utógondoltatok a pszichológusok 9. 
kongresszusáról) 

TOLNAI OTTÓ Kertek, parkok 11 781 

URBÁN JÁNOS A földosztások forgószele 12 858 
(Részlet a Parázsföld cím ű  készülő  
könyvbő l) 

VAJDA GABOR A gyöngeség hatalma 1. 8 562 
(Szenteleky regényének összefüggései). 
A gyöngeség hatalma 2. 9 625 
Beleélés, tanítás, mítosz 10 699 
(Tersánszky három regényér ől) 
Vívódások 12 873 
(Füst Milán naplójáról) 
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VARGA SZILVESZTER 

VÉGEL LASZLŐ  

szám oldal  

Köd vagy zavarosság 
(Krasznahorkai László Sátántangó 
című  regényérő l) 

A tragikum lehet ősége és lehetetlen-
sége 1. 
(Dušan Jovanovi ć  küzdelme a mo- 

9 

6 

631  

416  

• dern dramai formákért) 
A tragikum lehetősége` és lehetetlen- 
sége 	2. 8 575  
Ábrahám és Izsák 9 637 
Utólagos szertartás 11 813  
A P(arahnéz(is című  regény műhelyé-
ben) 

VIC.KŐ  ÁRPAD Amíg a Csomó nem oldódik  12 902 

VIRAG  ÁGNES  „Feltéve, ha jól 'odafigyelsz" 8 549 
(A százéves Füst Milánról) 
Színház, kultúra, művelődéspolitika 1-2 45 
(Guelmino 	Sándor 	bszélgetése 	dr. 
Köpeczi Bélával) 	igy"  
Zombori fbarátságolk:.Í;šerceg János 
Milan ■K+onjfoviićró.l 	p 12 885 
(Sidliin.g István iinterjújá) 

,., 

MEGEMLEKEZÉSEKy ÉVFORDULÓK ~ 

BURKUS VALÉRIA A fekete néger kínai 'mosolya 8 551 
(Nyolcvan 	éve született 	Quas.imodo 
Braun István) 

DUDÁS KÁROLY Értékteremtők 10 726 
(Tiszteletkörök az .Életjel körül) 

DURANCI, BELA Milan Konjov!ić  kilenc évtizede 1-2 42 
(Mák Ferenc fordítása) 

GAJDOS TIBOR Egy művész csendesen távozott 10 713  

Egy amatőr festő  halála 10 714  
(Tóth Károly 1906-1988) 
Egy munkatárs, aki nyomot hagyott 11 772  
(Ot éve hunyt el Siskövszki András  
1948-1983)  

GUBÁS ÁGOTA  -„Utam a Világban  10 710  
(In memoriam Székely Tibor  
1912-1988)  

HORVÁTH EMMA Verba volant, scrlipta manent  10 727  
(Az Életjel ötévi munkájáról)  

HŐZSA ÉVA Háróm író — ihár;oim évforduló  5 316  
<150 éve :született Aúgust Šerloa, 50 
éve hunyt el Branislav Nušié, 90 éves 
Desanka MaksimovhC) 
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szám  oldal 

POMOGATS BÉLA A tiszta dal költője 4 225 
(Hetvetöt éve született Jékely Zoltán) 
A 75 éves Weöres Sándor köszöntése 6 397 
Juhász Ferenc hat évtizede 8 553 
Kuss Ferenc hatvanéves 11 773 

SZÖLLŐSY Minden titkok tudója 12 833 
VAGO  LÁSZLÓ (A nyolcvanéves Milkó Cora köszön-

tése) 

TASIĆ , ALEKSANDAR Platon Atanacković  születésének 
kétszázadik évfordulója 8 547 
(Szöllősy Vágó László fordítása) 

TOLNAI OTTÖ Örök adósok 10 711 
(In memoriam Székely Tibor 
1912-1988) 

EGYÉB 

HERCEG JÁNOS Kitekintő  73. 1-2 65 
Kitekintő  74. 3 158 
Kitekintő  75. 4 227 
'Kitekintő  76. 5 321 
.Kitekintő  77. 6 408 
Kitekintő  78. 8 537 
Kitekintő  7'9. 9 620 
Kitekintő  80. 10 715 
Kitekintő  81. 11 776 
Kitekintő  82. 12 868 
Az Üzenet pályadíjait odaítél ő  bizott- 
ság 	'jelentése 9 680 

KÖNYVISMERTETÉSEK 

ANTUNOVITS FANNI Megnyílt levelesládák 8 589 
(Juhász 	Géza 	levelesládája; 	Tevan 
Andor levelesládájából; Németh Lász-
ló: Levelek Magdához) 

BALOGH ISTVAN Tükör fényesen: el őttünk 1-2 89 
(Brindza Károly: Békétlen rónaság) 

BELOVAI JÓZSEF Egy forradalmárélet krónikája 1-2 91 
(Balogh István: Mayer, Ottmár) 

BELJANSKI, MILENKO Jelentős kiadvány Bajsáról 6 437 
(Gaqšpar :Ulmer: Posed Bajša -- spa- 
hije i kmetovi 1751-1849) 
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BESZÉDES VALÉRIA Egy dél-bácskai község népi kultúrája 
(Csorba Béla: T•eznerini néphagyo-
mányok) 
Térképre vetített adatgy űjtemény 

szám oldal 

9 

11 

675 

839 
(Magyar néprajzi atlasz) 
A lakóház szókincse 12 918 
(Gordana Vukovi ć : Terminologi,ja ku-
će ii poku ćstva u Vojvodini) 

CSORBA BÉLA Déli boszorkány és társai 1-2 115 
(Polner Zoltán: Jegykend ő  a forgó-
szélben) 

CSORDÁS MIHALY A kérdez ő  ember 10 758 
(Vukovics Géza.: Varázsszem) 

HARMAT BÉLA Megkésett folyóirattörténet 4 278 
(Kovács J. Béla: Láthatár 
1933-1944) 

HÓDI ÉVA Kulisszaviilágban 12 910 
(Ferdinandy György: Szerecsenségem 
története) 

HÓZSA ÉVA Már és még 1-2 112 
(Bosnyák István: Mű  és ,magatartás) 
Kirké fis megöregszik. egyszer 3 199 
(Jerzy Andrzejewski: Senkise) 
Felemásság és egyéb veszélyek 4 270 
(Sveta Lukié: A maii intellektuális 
próza) 
„Különben jól vagyok" 9 668 
(Tari István: Tép őzár; Szíven János: 
Dia-.dalok; Fenyvesi Ottó: Kollapszus) 
Szétrombolt látókör 10 760 
(Sebők Zoltán: Mítosz és m űvészet 
között) 
Reflexió-vonatkozások 11 836 
(Losonc Árpád: Hiányvonatkozások) 
Lépésben vagyok és létezek 12 917 
(Szathmári István: Az Andok felé) 

JUHÁSZ GÉZA Újabb adalékok ... 1-2 99 
(Emlékkönyv Csáth 	Géza születésé- 
nek századik évfordulójára) 
Az első  nagy világégés el őestéjén 3 186 
(Beder István: Nagyb őjt Abbáziában) 

JUNG KÁROLY Hagyományápolásunk reprezentatív 
darabja 1-2 101 
(Emlékkönyv Csáth Géza születésének 
századik évfordulójára) 

Dr. KORHECZ TAMAS . 	Könyv ia.•+kisajátítá.sról 1-2 117 
(Jozef Salma: Ekspropri•jac!ija) 
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KOVÁCS J. BÉLA 

KbHEGYI MIHÁLY 

LÁBADI KÁROLY 

MAK FERENC 

NAGY ABONYI ARPAD 

PANČ IČ , IVAN 

PENAVIN OLGA 

szám oldal 

„A hidak pillérei" 	 11 828 
(Magyarok és szlovének) 

Egy új bibliográfiai sorozat els ő  
darabja 	 1-2 118 
(Szentgyörgyi István—Nevenka Baši ć  
Palkovn ć—Eva B.ažant: Bibliografija 
Mije Mandn ća — Mijo iMandić  biblio-
gráfia) 

Jelenidőben a folklórról 	 5 357 
(Voigt Vilmos: Modern magyar folk- 
lorisztikai tanulmányok) 

Kemény, szürke tömbb ől hasított élet 	1-2 108 
(Tolnai Ottó: Prózák könyve) 
A csillagos ég nyughatatlan polgárai 	4 275 
(Kalapis Zoltán: Régi bácskai és bá- 
náti utazók) 
A gondtalanság rémülete 	 5 342 
(Versek éve) 
Magas szelekben 	 6 433 
(Podolszki József: Át) 
A könyv pannóniai sorsa 	 6 435 
(C.sapodi Csaba—Tóth András—Vér- 
tesy Miklós: Magyar könyvtártörténet) 
Hatalmas apróságok 	 8 587 
(Babits Mihály: Tanulmányok, inter- 
júk; Babits és Karinthy Frigyes) 
Egy író kettős arca 	 9 659 
(B. Szabó György: Élmény, szerep, 
hivatás; Tér és id ő ) 
Gondviselő  könyvészet 	 10 756 
(Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar 
könyvek 1918-1941) 
Pesti kávéházak Cyranója 	 11 837 
(KosztolányiDezs "óné : Karinthy 
Frigyes) 
Emlékezés a prófétára 	 12 906 
(Kerezstury Dezs ő : Babits) 

Útmutató jegyzetek fiatal költ őink 
verseihez 	 5 345 
(Te-leírt világ) 

Ironikus vágyódás a harmónia után 	8 596 
(Lazar Merkovi ć : Osame) 

Munkára serkentő  tanulmány 	 3 196 
(Erdész Sándor: Az archaikus eposz 
kérdései) 
A nyelvjáráskutatás újabb eredményei 	6 438 
(Guttmann Miklós—Köbölkúti Kata-
lin Hangutánzó igék vasii, és mura-
vidéki atlasza) 
Hatnyelvű  közmondásszótár 	 8 599 
(Paczolay Gyula: Magyar—észt—né-
lne—angol—finn—latin közmondásak 
és szólások cseremisz és zürjén függe-
lékkel) 
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PÉTER LÁSZLÓ 

POMOGATS BÉLA 

szám  oldal 

Az év jeles napjai 
(Penavin Olga: Népi kalendárium) 

Kétszer három 
(Hamvas 	Béla: 	Sile•ti!um—Titkos 
jegyzőkönyv — Un'ioornis; Szellem és 
egzi,sztendia; 33 esszé; Sinka István: 

12 

9 

914 

671 

Lovasok opál mez őkön; Megzendül az 
erdő ; Fekete bojtár vallomása» 

RŐNAY LÁSZLÓ Adalékok a népi mozgalom történe- 
tehez 1-2 105 
(A Kelet Népe 1935-1942) 

A kortárs Irodalom kalandos útjai 3 190 
(Szabolcsi Miklós: Világirodalom a 
20. században) 

Tragikus végkifejlet 8 592 
(Illyés Gyuláné: József Attila 
utolsó napjairól) 

RONCSAK Csáth szlovákul 1-2 103 
ALEXANDER (Géza Csáth: Matkovražda) 

ISA.RVARI Vuk néprneséii magyarul 4 277 
V. ZSUZSA .(A kilenc pávalány és az aranyalmafa) 

Egy  magyarországi 'délszláv falu nép- 
költészetéb ől 5 358 
,(Az ördögnek adott lányok) 

SEBŐK ZOLTÁN Kérdő;jelek. . 1-2 114 
•Szom,babhy Bálint: Művészek és mű -
vészetek) 

SILLING ISTVAN Folyóinkról, vizeinkr ő l 5 350 
(Dóka Klára: A vízxniwnká:lat:ok irá-
nyítása és jiellenitő.sége 'az ország gaz-
dasági életéib•en) 

Poidrlinje földira,j Ji neveinek magyar 
vion;a;tklozásái,ról 9 678 
, (Godnšnjialk/22) 

STANKOV, VERA, A falu válaszúton 
(Mi.lan Tri,pković : Selo i kultura) 

8 598 

SZÉKELY ANDRÁS Etnikai fioilyam;atiok, nemzetiségi po- 
BERTALAN điiitika 	• 	. 10 753 

(Rehák László: Nemzet, nemzetiség, 
kisebbség Jugoszláviában) 

SZEKÉR ENDRE Pótolhatatlan értékű  kortörténet 
i(FoKIkor András: Ezer este Fülep La- 
jiasis al) 

1-2 96 

SZEKERES LÁSZLÓ P,relteaudió:tius n>lonloigráfaia — hiányos- 
ságokkal 5 354 
(Dr. 	Br^asniklo 	euipurdnjia : 	 Swb+otica 	n 
okoa;iinia) 
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szám (oldal 

TOMAŠEVIĆ, BOŠKO A költés'lényege mint a lényeg nyelve 5 336 
(Deže Kostoilanji: Izabran!e pesme) 

VAJDA GÁBOR Az .írástudó felelőssége 1-2 106 
(Csoóri Sándor: Készül ődés a szám- 
adásra) 

Az 'egyensúly imestere 3 194 
(Fráter Zoltán: Osvát Ern ő  élete és 
halála) 

Leereszkedések 4 269 
(Slarvko Mihaliić  : Atlantisz) 

Feltörő  indulatok 4 274 
-(Ko,ncz István: Ellenmáglya) 

Egy nagy költő  nyomában 5 347 
,(A költő  életei) 

Válllhatlt terhekkel = könnyedén 5 348 
(Greindel Lajos: Bőröndök tartalma) 

.Gseillengések 6 425 
(Tiolnai Ottó: Prózák könyve). 

Óriási kísérlet, kétséges kimenetellel 6 430 
('B{ras:nyó István: Macula) 

• Tájegység--i!smere;ti alapozás 9 662 
(Juhász 	Géza: 	A 	f,ordu>Lat, f orgata- 
gáb;ain) 

Az e;lőítélétek ellen 10 750 
-(Frileld István: Kelet- és Közép-Európa 
között) 

A kétely irányjelző" 11 830 
(Da,nillia ,Ki,š: A holtak 'encüklopédiája) 

VARGA ISTVAN Erzelmes búcsú 1-2 110 
,(Dudás Károly: A gyalogtörök) 

A megragadott alkalom 3 188 
(Beder István: Nagyböjt Abbáziában) 

Egy író kitárulkozik 4 271 
, (Miixykoi ,Kioivač : Európai költésrothadás) 

A modern -elmélked ő  német ,próz.áród 5 339 
(Mar:tiln 	Walser: 	Dtor;le 	.und 	W+olf ; 
Rollf .Hochhuth: Alan Tur!ing; Chrlista 
Wollf : bS+to-rfalll. Nachrichten ein.es Ta- 
ges ; Barbara Hon ilgrnann : (Roman von 
.eimiem kinde) 

Nyári lektűr 8 595 
(Kopeczky László: Párizsi kaland/  
A beszélő  óra) 

Kamtaszkorii veszedelmek 9 666 
(Mirnü,cs Zsuzsa: .  Kapaszkodó) 

Az igazság a Iszkárványfény ű  időkről 11 833 
(Kontra :Ferenc: Dráva,szögi korresztek) 

Orpheusz alászáll 12 908 
(Cs. Szabó László: Római muzsika) 
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szám oldal 

EGY NEMZEDÉK KOSZ Ő NTÉSE 

Nemzedéki  összetartozás 
(A „hwszon.yolcasok") 

Vallomás egy költészetről 
(Ács Károly évfordulóján) 

Október 19-én 
(Ács Károly fomdításla) 

A kapuból 
(Dér Zoltán zörgetése) 

Tutajon 
<Kettős monológ) 

Elkötelezettség, szerepvállalás 
(Fehér Ferenc hatvanéves) 

Illyés Gyula (vers) 

Aki lotthonra, lelt e  tájon 
(Arck:épvázlllat Kalrap:iis Zoltániról) 

A .sorsüldözött Farkas Béla <pályakép) 

Vas sulyom Kalmár Ferenc hatvana-
dik születésnapjára 

Beszélgetés .önmagammal a m űvésze- 
temről 

7 443 

448 

452 

456 

459 

467 

469 

470 

473 

486 

488 

JUHÁSZ GÉZA 

VAJDA GÁBOR 

PUSKIN, A. SZ. 

HERCEG JÁNOS 

DÉR ZOLTÁN 

JUHÁSZ GÉZA 

FEHÉR FERENC 

MÁK FERENC 

KALAPIS ZOLTÁN 

TOLNAI OTTÓ 

KALMÁR FERENC 

HORNYIK MIKLÓS Kémjelentés egy íróról 
(Mr. Kopeczky László romboló hatású 
munkái) 

492 

KOPECZKY LÁSZLÓ 

NÉMETH ISTVÁN 

SZILÁGY GÁBOR 

CSORDÁS MIHALY 

VUKOVICS GÉZA. 

DORMÁN LÁSZLÓ 

SÁFRÁNY IMRE 

SZILÁGYI GÁBOR 

VINKLER IMRE 

KALMÁR FERENC 
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Lángtenger partján 
,(belevízi(ós riport) 

Apostol járt közöttünk 
(Sáfrány Imre idézése) 

Emlékezés Viln'kler I•mrére 

A tárca mestere 
(portré Vukovks Gézáról) 

Irodalmár kontra szerkeszt ő  (tárca) 

Kilenc portré (fotók) 

Négy festmény és egy rajz 

Egy rajz és 'hárlom fotó 

Négy festmény és két rajz 

Négy szobor 

501 

504 

506 

515 

517 



MÍJMELLÉKLETEK 

ALMASI GÁBOR  

BARANYI KÁROLY  

DÖMÖTÖR GÁBOR 

FŐZŐ  JÓZSEF 

JURIGA, AUGUSTIN 

KONJOVIĆ , MILAN 

LÉVAY ENDRE 

SISKOVSZKI ANDRA'S 

SZAJKÓ-  ISTVÁN 

SZALMA  LÁSZLÓ  

TOROK SÁNDOR 

URBÁN GÁBOR 

Önt szoborportré 
Két szobor 

Tíztusvázlat 
(Dévavárli Zoltán gyű jteményéb ől) 

A falumúzeum alaprajza 

Székely Tibor portréja (fotó) 
Miikó Gora fényképe 

Tizemhárotn. fotó 

Hét rajz 

Hat rajz 

Hat festmény 
Négy rajz 

Kilenc rajz 

Tíz versillusztráció 
Tizenegy rajz 

Tíz rajz 

Hat versillusztráció 
(Szabó Attila reiprodukciió ,i) 
Három versillusztráció 

szám I oldal 

8 

4 

10 

10 
12 

10 

1-2 

1-2 

11 

9 

5 
12 

6 

3 

8 
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1989. JANUÁR — XIX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 

TARTALOM 

3 HERCEG JÁNOS: Fénytörés (elbeszélés) 

10 BRASNYŐ  ISTVÁN: A ló másik oldala (vers) 

11 iKO,PECZKY iLÁ.SZLÓ : Az ég hajótöröttjei (hangjáték) 

KÉZFOGÁSOK 

23 VIDQSAV .STEVANOVIĆ  : Ba.d ,Trip — ,Szilágyi Károly fordítása 
(elbeszélés) 

ÖRÖKSÉG 

33 RÓNAY LÁSZLÓ: Szerep és m ű  
(Szirmai Károly pályaképe 1.) 

42 MÁK FERENC: A MagyarCsillag küldetése 

ÉGTÁJ 

51 KOLIGER KÁROLY: A rajztanító publicista 
,(a dapsaerkelsiZt ő  Balázs G. Árpád 1.) 

57 HERCEG JÁNOS: Kitekint ő  (naplójegyzetek 83.) 

ALKOTÓM ŰHELY 

63 VARGA ZOLTÁN: Parkok és park őrök, párok és kerékpárok 
(esszé) 

67 CSORDÁS MIHÁLY: Hullámhegyen 
(az Újvidéki Színház három bemutatójáról) 

OLVASÓNAPLÓ 

72 MÁK FERENC: „Valami űz, valami kerget" 
(Kosztolányi Dezs ő : Velence) 

73 VAJDA GÁBOR: Szellemi és szellemtelen arcok 
(Lengyel József : Szembesítés) 



77 VARGA ISTVÁN:Bénító hagyománytisztelet 
(Apró István: 'Küldetés) 

79 BURÁNYI NÁNDOR: Érték és ígéret 
(Balla D. Károly: Valahol t űz van) 

MELL£KLET 

A ,XVI;I+I. évfolyam tartalommutatója 

A 9.,. 41., 50., '62. és 71. lialpoin CSERNUS LÁSZLÓ ke.rámlilái 
(ffoltó : Révész Róbeilt) 



HERCEG JÁNOS 

FÉNYTÖRÉS 

Az asszonyok a másik szobában römiztek, mi itt vártunk rájuk Zsiga 
ibáicstinái, olykor ;éjfélig nis, úgyhogy ,B+oldarrvé, a menye kétsizer adott 
be kávét, mert éjfél felé már ránk fért egy újabb felfrissülés, míg 
Zsiga bácsi mesélt. 

— Mintha valami idült optikai csalódásban, fénytörésben szen-
vednék — !mbin{dta ;Szokásához ;híven megint elkalandozva múltja sötét 
erdejében. Ami távol van, minél messzebb, az megn ő , nagyobb 
lesz, ami pedig kéznyújtásnyira közel -esik hozzám, valószín űtlenül 
eltörpül. Ez az öregség. S amilyen arányban az !évek múlnak fölöt-
tem, úgy súlyosbodik bennem ez a kór.. 

— .A látáshibát ma már könny ű  kiküszöbölni — mondta Kozma, 
a tanár nevetve. — IS átvitt értelemben is csodáknak lehetünk a tanúi. 
Száz- és százmillió ember fehérnek látja a feketét. mert azon a 

kontinensen, ahol ő  él, világnézeti vetületb ől 'ilyennek látszik ‚és viszont. 
N.a jó, - ez ;politika — szólt köZbe Rdth B;anldi', ;aikilb őől ,ilyarakor 

is kibújt az +orvos, sőt a pszichiáter, úgyhogy mindenikinél okosabbnak 
hitte magát. — Zsiga bátyánk viszont másról beszélt. Olyan szituáció-
ról, amelyben az időt nem határozza meg többé semmiféle determináló 
faktor. 

— Ellenkezőleg! — !kiáltott fel ;diaid+alntias+an, atitál fogva ritkán 
lehetett k,izökkeniton - +a monológjából. — Nagyon is Meghatározza. 
É tp arról beszélek, mennyire beleragad az ember a múltjába! Hat 
ökör nem húzza ki visszatartó, marasztaló emlékeib ől. És eközben úgy 
megszépül minden, az is, ami ronda volt, hogy itt tárgyilagos Szemle-
letről többé nem lehet szó. Említettem már a lembergi tiszti iskolát. 
Tize:nnyo7c éves voltam, halói érettségivel vittek el, is isten csodája 
volt, ,hogy nem túl előkelő  ,származásom ellenére odakerültem, a mo-
narchiának ebbe a távoli versenyistállójába, ahol lovak helyett fiatal 
fiúkat neveltek értelmetlen, gépiesen merev drillben. Engem ilépten-
nyomon még meg lls aláztak a Itetlejieb,e, mert még Csak báró se vál-
tam, mint néhány gazdag zsidófiú, holott az iskolát kizárólag az .arisz-
tok+ráeia serdül őkorú csemetéinek gründolták. Engem például magáz-
tak. Nem a tanárok. A velem egykorú fiúk..,.,iMonldj;a, keJdr<nes, Fratriicse-
vich" ereszkedtek le hozzám nyájasan, de kilométernyi távolságot 
tartva, úgyhogy (kinyílt zsebemben a ;bicska. Persze, ezt is németül 
'mondták, holott .én Miin(dienit .Utáltam, 'ami sdhwa.+tiz-;ge11b volt, vagyis 
osztrák. :Bennünket, gimnazistákat kivezényeltek március tizenötö-
dikén ,a;z egyik aradi vér tanú, 'S; ćhwe;iidlel +Jó sef ls;Zoibráihioz, s ;szívhez 
szóló hazafias szónoklatok után könnyes szemmel +énekeltüik : „Ne sírj, 
ne sírj, Kossuth Lajos .., ."  

Te fis, mint Firaitrivdseviidh? — !állította le ;a ogslzefb+b hangulatban 
Kozma, akinek voltak ilyen ünneprontó pillanatai. — És ez őszinte 
volt? 

— Hogyhogy őszinte? A fiatalok mindig őszinték, édes fiam! Es-
ne felejtsd el, hogy bennünket a szabadságharc szellem-ében neveltek. 
S különben is minden forradalom addig él, amíg egy ;újabbnak a tüze 
el nem homályosítja. A nevem miatt igonld+olod? Ó, ihilsize;n jegy olyan  sok-
nyelvű , 'soknemzetiségű  birodalomban, 'amilyen +a monarchia volt, nem 
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számított a név. .De én most nem err ől akarok beszélni, ami magányos-
sá tett és megkeserítette az életemet abban az iskolában, hanem arról, 
ami mégis szép volt benne. • Kivronulásiaiinik például isizerrdán délután a 
cukrászdába, kett ős sorokban, fehér kesztyűben, csákóval a fejünkön. 
Habos kávét kaptunk és mazsolás kuglófot. Mást nem lehetett enni 
vagy inni. Persze voltak, akik összebeszéltek a kiszolgáló lánnyal és 
az. illemhelyen vágtak be nyolc-tíz krémest, állva és papírból. :Szom-
batón a bordélyházba mentünk ugyancsak kett ős sorokban, s minden 
ajtónál négyen álltunk a :sorunkra várva. Vezényszóra ment a szerelem 
is. 'Ne'  röhögj etek, az is szép volt azért! Én még ártatlan gyerek, vol-
tam, beleszerzettem. iaz els ő  lányiba; s nvajldnem sírtam, amikor az ügye-
letes százados valahogy megszimatolva a dolgot ;  legközelebb egy másik 
ajtó 'elé állítótt. Utána g őzfürd őbe mentünk, vasárnap este pedig bál 
volt. A ga'rni cin tisztjeinek lányai és feleségei szórakozni akartak, 
s az ilyesmi abban az időben 'és abban a körben csak bálban volt 
elképzelhet ő . Négyest táncoltunk! Persze, ti nem tudjátok, mi volt 
a négyes. Hát az csodálatos volt. Az ember nem a párjával táncolt, 
hanem valamennyi 'n ővel. És alig várta eközben, hogy azzal kerüljön 
össze, aki tetszik neki. Egyszer majd, ha jókedvem lesz, részletesen 
leírom nektek ezt a táncot, amely a romantika utolsó halvány fénye 
volt a háború sötét éjszakájában, hogy megint patetikus legyek... 

Aztán elinen(tek m'eghalmt a hazáért! — jegyezte meg iR ődtih Ban-
di. — Tudom, regényeket írtak azokról az évekr ől és az•ellentmondá-
saikról .. . 

Úgy, ahogy mondod! Csak hát azért nem mind ,haltunk bele, 
mint a mellékelt ábra is mutatja. S akik túlélték, azokban valószín ű leg 
sokáig megmaradt minden ellentmondásaival egy elsüllyedt világ em-
léke. Ebben aligha vagyok kivétel, nem, nem ... • 

Minden világ elsüllyed az id őben — mondta Kozma, mert nem 
bírta .ki hogy ne adjon hangot a maga pozitivista szemléletének,. — 
Hegelnek igaza volt, amikor az örök változás dialektikáját hirdette. 

Hagyd a fenébe a bölcseket! — intette le Zsiga bácsi. — Az 
élet. nemegyszer rácáfolt a filozófusokra. És . a francia négyesnek 
igazán semmi köze sem volt a dialektikához. Túlélte a forradalmakat, 
s csak a háborút követ ő  rohanó esztend ők vesztették el valahol. Az 
embereknek sietős lett a dolguk, a fiatalok nem elégedtek meg azzal, 
hogy egymás szemébe nézzenek. Ők rögtön a tárgyra tértek, az érzel-• 
mdk kézzelfogható valóságára. Ma meg már - fogalmuk sin čs róla, mi 
mindent .  vesztettek vele. De hát az is hozzátartozik a múló esztend ők-
höz, hogy az ember sok mindent könnyelm űen elveszítsen, ami szép 
volt: Hogy .azonban visszatérjek a négyeshez, el kell dicsekednem egy 
hódításlommal. Az ezre djparancs ►nolk, Holhenlodhe herceg lánya a siluisis-
gren!c enen azzal tűzte mellemre a halványlila selyemb ől -varrt oo!tirlilront, 
hogy szemét lesütve a fülembe súgta: „Dass Sie +midh !nie vergessen !" 
Én marha meg a .bordélyházi lányt nem tudtam elfelejteni, mert a n ő  
legizgalmasabb titkát tárta fel el őttem. Mielőtt az olasz frontra vittek 
volna, egyszer műsoron kívül mentem el hozzá, mert akkor már nem 
tereltek mindig nyájban bennünket. Egy teljes óra hosszat sírtunk 
anélkül, hogy egy` ujjal hozzányúltam volna, -  s megígértem, hogyha 
vége lesz a háborúnak, eljövök ,érte és magammal viszem. 

És ma visszanézve ez is !szépndk t űnik? — kérdezte R őth 
Bandi. 

Hát 'hogyne! Képzeld el, másnap az Isonzó völgyébe vittek, 
ahol akkor már hetek -óta. minden más•dik emberünk elesett. Tele 
voltak a lapok a - hősi 'halottak hosszú névsorával, s engem az a sze-
gény lány avatott férfivá! 
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=- Közben minden erkölcsi norma háttérbe szorult? — aggályos-
kodott Kozma. Csak azért, mert fiatal voltál. • 

. ,— Persze hogy iaazérIt: -Különben iaz ,exikölesii normák megítélésében 
meglehetősen eltérőek voltak Hrégen. is a vélemények. ;S hogy én ma 
mindezt mégis szépnek látom, valószínűleg megint csak az említett 
fénytöréssel magyarázható. Ferenc József kiiirálly +és  • asászár, aki annyi 
údőts volt, mint én most, amiikor az első  Mil'ágháboirúit ie1;i Idí'totta, min-
den bizonnyal ugyancsak optikai csalódás áldozata lett. Képtelen volt 
meglátni az őt közvetlenül körülvev ő  valóságot. Mivel leragadt vala-
hol Bisrn.arck korában. És ebb ől az a tanulság, hogy az öregek nem-
csak szerelemre, háborúk iindítására is alkalmatlanok. Ne is hallgassa-
tok hát ránk. És amikor erre ill ő  keserűséggel szólítlak fel benneteket, 
nem feledkezem meg a :jöv őről, amelyben egyszer ti is úgy merültök 
majd el, mintegy az emlékek marasztaló vizében, s csak azt látjátok 
szépnek, ami elmúlt. 

• Az asszonyok odaát hangosabbak lettek, valaki váratlanul meg-
nyerhette a bulit, s jóllehet Zsiga bácsi még mindig a fiatalságánál 
tartott, mintha közben el is bóbiskolt volna néhány pillanatra, csak 
az asszonyok zajongására kapta fel a fejét a messzeség tündérfényé-
ből, úgyhogy Rőth Bandi tapi'ntablanul meg is jegyezhette: 

Érdekes, hagy az utóbbi id őben húsz-harminc évet átugrasz 
ezekben az egyébként szép és izgalmas mesékben, méghozzá visszafelé. 

Ugyan, ugyan! — sietett Kozma helyrehozni az ünneprontást. 
—• Nekem .éppen - ez a korszak szép. És a legkevésbé ismer ős. Ami a 
két. háború között volt, arról eleget hallottam, az azt követ ő  évtizede-
ket meg átéltem. 

— Várjatok — dörmögte mély hangján Zsiga bácsi —, majd ide 
is eléiikezem. Mert meg kell értenetek, hogy az én koromban az ember 
legszívesebben a fiatalságáról beszél. Goethe mondja, hogy ebben dl, 
csekvés is van meg panasz is.-.Hogy ki voltam, istenem, s mi lett bel ő-
lem! Azt is hozzáfűzve, persze, ki és mi lehettem volna, há :így vissza-
nézek. 'Egyszer már említettem, ugye, a pópa lányát,. akivel holdfény-
Szonátákat játszottunk, s ,én, ibioldog via ►lltaan, vanah.ányszoir a négy-
kezesben egy ügyetlen mozdulatot megjátszva, • mintha véletlen lett 
volna, odaértem a kicsimelléhez. De hát ez különben is egy remény-
telen :sóhajtáso!kkal teli romantikus regény volt. De épp ez az édes 
kilátástalanság volt szép benne. Sose szenvedhettem azokat az embe-
reket, akik miután letepertek vala!hal egy n őt, megtöröltíék a pofájukat 
és elégedetten mentek tovább. Mert fogalmuk se volt a hülyéknek 
róla, hogy mindenért, ami ..szép, az embernek legalább egy icipicit meg 
kell szenvednie. De hagyjuk ezeket az együgy ű  bölcsességeket, amelyek 
öregember szájából oly szánalmasan hangzanak. 

Nem; nem! — kiáltottam közbe én, mire Zsiga bácsi így foly-
tatta: 	 • 

' — Mondtam már, ugye, hógy a tisztiiskolából b űbájos vidékre ke-
rültem,' az Isonzó völgyébe, amely akkor maga volt a pokol. Az erd ős 
hegyek és a selymesen kék égbolt alatt dögletes b űz áradt: Ezrével 
hevertek a temetetlen elesett katonák. Egy fejvesztetten szétvert sereg 
voltunk, s a történelem nagy fekete madara sötéten károgta múltat 
és jövend őt egybemosva a gyászdalunk.at..Ne+kem viszont őrült sze-
rencsém volt, eltörtem a lábam. A dögészek messze jártak — így 
hívtuk a vöröskeresztes katonákat, a szanitéceket —, s egy lábtörésb ől 
különben se csináltak gondot maguknak. Ebcsont beforr, mondták, s 
talán igazuk volt. De az én tisztiszolgám, ,Kovács Marci, egy velem 
egykorú, nagyon értelmes, derék fiú, azt mondta: „Egyet se féljen 
a zászlós úr! •Csak födelet találjak a fejünk fölé, .sikkor nem lesz semmi 
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baj." Talált is egy hegyoldalba fúrt viskót, ahova még aznap .becipelt. 
Egyetlen óriási hodályból állt a .ház, egyik végében a kecskékkel, a 
másikban — csak én :sövénnyel elválasztottam — velünk. A többes 
számba egy húsz év körüli fiatalasszonyt értsetek, •Rinatát, akinek 
pár hó:nap el őtt esett el az ura. Szalma volt elég, két rakást Marci 
a :pokrócainkkal letakart, de már másnap este azt mondta, megyek 
én ki, majd ott vackolok magamnak hálóhelyet.. És betyárosan rám 
kacsintott. Fene a dolgodat, mondtam, hát mit képzelsz, mit akarok én 
evvel a szegény asszonnyal? Még el őző  este !két lécdarab közé kötötte 
a lábamat, ráállni se 'binbam.  

Rinata !elnő  látásra nem (is !volt valami ágéz ő . Előlslzör alads(ony 
volt ,és tömzsi, míg engem mindig a magas, karcsú n ők izgattak, s 

• a nagy keblén kívül nem rajzolódott ki rajta semmiféle csábító forma. 
De gyönyörű  mély altja volt, s ha beszélt, mint egy n ővé vált Or-
pheusz, leszállt azzal a hanggal a legmélyebb regiszterekbe, hogy a 
következő  pillanatban ebb ől a bársonyos mélységb ől csengő  szoprán-
ba •csapjon fel. El nem tudom mondani, milyen izgalmas volt ez az 
ő  mesébe illő  hangváltása! És ha nagy ritkán mosolyogni láttam, hi-
szen nagy volt a bánata szegénykének, a fölkel ő  nap fénye ömlött el 
a szőke, .koszorúba font haja alatt a kerek arcán,. istenemre mondom 
Marci remekül érezte magát, mint aki hosszú id ő  után !haza-érkezett 
ebbe az iistállól kal ,es ódl;aiklka4 teli ibanyába. Mert egyéb Iprlilmiltívls,égé-
ben is hasonlított ez a ház a mi otthoni parasztházainkra. Már azzal 
is, hogy például gémeskútja volt. A vízben szegény tartománynak 
ugyanis voltak olyan zugai az egymástól elkülönült apró völgyek 
között, ahol a kútásóknak könny ű  dolguk volt. Marci otthon érezte 
magát. 'Segített az asszonynak, felnyergelte Ugót, az öreg öszvért, ha 
Rinata a faluba készült kecsketejjel és túróval megrakodva. ,S őt az 
asszonyt, Rilnatát Fis ■ elkapta., 'milnit vakalmi gyeirelkdb, +éls beültette a' 
nyeregbe. Úgy tett a bitang, mintha nelkem szánta volna a n őt, s köz-
ben szépen kikerekedett közöttük az !idill. Rinata egyre többet mosoly-
gott, s kés ő  este lett, mire bejött a hodályba, hogy a sötétben 'takaró 
alá ,bújjo.n. 

--r Amásodik héten azon kaptam magam, hogy rettent ő  féltékeny 
vagyok a legényemre. Rémesen röstelltem a dolgot önmagam el ő tt. 
Hát hogyne! Én akkoriban Kantot olvastam, A tiszta ész kritikáját, és 
Spengler könyvét, amelyben oly gyönyörűen írja le .mostanra már 
beteljesedett jóslatát a nyugati világ pusztulásáról. És köpenyem zse-
bében ott volt ,Rilke Stundenbuchja. 

'Néhány kilométerre t őlünk még tartott az a rettenetes öldöklés, 
amelynél csak a második világháború volt borzalmasaibb, én meg ott 
senyvedtem a szalmán és alig vártam, hogy ,Ringta bejöjjön és meg-
igazítsa lábamon a kötést. Azt se hagytam Marcira. „Ne bántsd —
+mlolnldlbalm. neki. —Rinata ügyesebben lcslnáljla:." Pedig hát +o(ly !tétován 
babrált a lábamon a tömpe ujjaival, hogy már-már az a veszély fe-
,nye,getett, elcsúsznak a lécek '.és rosszul forr össze a csont, nyomorék 
maradok. 

-- :Én azonban azzal se tör ődtem, s bár egész nap heverésztem, 
eszembe se jutott Kant filozófiája. Mintha ösztönösen menekültem vol-
na a Ikulltúrálltslágnalk (m(Ig megmaradt :dsökeiv'ényjeit ől, teljesen ellme-
rülve abban az álomban, amelyben Rinata hangja zengett, s amelyet 
egészen betöltött mosolyának fénye. Akkor értettem meg, hogy van-
nak ősibb, atavisztikusabb, adott esetben mindent háttérbe szorító 
kromoszómáink, amelyek természetesen figyelmen kívül hagyják az 
olyan útközben felszedett .cifraságolkat, mint amilyen a m űveltség köl-
tőkkel és bölcselőkkel. 
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A végeredményben tehát tovább él bennünk az ősember —
állapította meg tanáros pontossággal Kozma. — S mi lett ,Rinatával? 

Semmi. Mi lett vo1!nia? Én négy hét múlva lábra 'tudtam állni., 
s botra támaszkodva elvánszorogtam a sebesültek gy űjtőhelyére. Így -
kerültem haza. Ami viszont az ősembert illeti, hát annak jelenlétét 
,magaltok liis láthattátok a második világháborúban. Hbagy ani 'mindenre 
voltak képesek !kultúráltnak mondott népek! És azt is megfigyelhetté-
tek, minél műveltebb egy-egy ember, annál kevésbé har ćias. Jómagam 
is a „leiben und leben lassen" elvével léptem a háborúba. Ennek kö-
szönhettem, hogy .id őnként egy-egy n ő  megszépítette körülöttem ezt 
a világot. • 

Bejött a szép Bodorné kártyával a kezében. De ez külön regény-
volt, ezzel a szép, ötveQiéves asszonnyal, akit pár év el őtt otthagyott 
az ura egy patikai laboránslány miatt, mire az após, Zsiga bácsi oda-
költözött hozzá, s a városi pletyka tudni vélte, hogy úgy élnek, mint 
a házasok. Most, hogy egy pillanatra otthagyta a partit, fedd ő leg szólt 
rá Zsiga bácsira: 

A papa nem tölt semmit. .Szomjazni hagyja' a vendégeit! 
Boldogok a szomjúhozók! Hideg forrás várja őket -az erd ő  .mé. 

lyén, hogy bibliai parafrázissal fejezzem ki magamat. 
Hát akkor isten-iisten! — kkoccintott velünk. 

Fiatal volt még az id ő, tíz óra múlott. Ilyenkor Zsiga bácsi még 
oly éber volt, mint a nyúl. Éppen csak nógatni hagyta magát, egy 
kicsit, hogy azok a régi dolgok, amelyek .ott szunnyadtak benne az 
idő  romlásának kitéve, fénytörésükben is megelevenedjenek. 

'Szóval tanúja voltál az ,összeomlásnak — mondtam. -  én. 
Láttál meghalni egy birodalmat, Zsiga bátyám, s :ilyesmi . legf ölj ebb 
minden ezer évben egyszer fordul el ő . A rómaiaké, az ottomán biro-
dalomé ... 	 . 

Nem mennék összehasonlításért ilyen messzire, ha megengedi-
tek. IMegmaradnék a személyes emlékeknél. Annál; amit átéltem, s 
nem amit a történelemkönyvek tanítanak. Bár vannak 'helyzetek és 
időszakok, amikor az ember annak se hihet, amit a saját .szemével 
látott. Mert a történetírók is csak azt írják, amit diktálnak nekik. . 

A nagyobb távlat az összefüggéseket általában megbízhatóbb 
értelemben rendezi — jegyezte meg Kozma tanáros okoskodással. —
A történelmi materializmus Ugyanis... 

A — legyintett ,Zsiga bácsi, és hosszú lófejét a mellére ejtve, 
mosolyogva hunyta le a szemét —, ne felejtsétek el, hogy én akkor 
oly fiatal voltam, húszéves! Olyan korban ne várjon senki rendít-
hetetlen hűséget az embert ől, nem egy államhatalmi rendszerhez, 
még inőhöz 'sem! Érc +ils megfeledkeztem, iRiinatáról, a klgsi!, tömzsi és az 
én szememben mégis légiesen megszépült parasztasszonyról az Isonzó 
völgyében. A ;póp.a lánya, nem is tudom -  hirtelen már, hogy hívták, 
szintén ritkán jutott eszembe, a félénk, őzikeszemű  Hochenlo-che her-
cegnőről nem is szólva. Csak arra emlékszem, hogy a keze izzadt volt, 
amikor búcsúzásul a bálterem ajtajában megszorítottam s aztán aj-
kamhoz emeltem: „Ich werde ;immer ,an ,Sic idenken!" — mondtam 
pimasz modorossággal, ahogy Crooker regényeiben búcsúznak a sze-
relmes fiatalemberek, s aztán kirohannak a csatába. Én meg a csa-
tákból 'hazatér őben voltam, mert a frontok akkor már felbomlottak, 
a baka papírtalpú bakancsot kapott ,és csalánból sz őtt köpenyt. Ide 
megmaradt egyféle úri konvenció, amelynek a stílusáról nem lehetett -  
lemondani..És hogy őszinte legyek, ez a festett és pacsul,iszagú roman-
tika mégiscsak szebb volt, mint a feltétlenül őszintébb, de minden- 
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képperi durvább hangvétel, amikor oly könnyen • küldik az emberek 
egymást melegebb éghajlatok alá. 

— Az az igazság, hogy engem nem érdekelt a .szül őföldemen 
végbement történelmi. változás az 'eles ő  !világháború után. !Röstellem, de 
így volt. Környezetem azonban korántsem volt ilyen közömbös. A 
város egyik részében nem akart végetérni a felszabadulás öröme, a 
mástikon nem győztek keseregni. Volt is olykor miért. 'Ismertem egy 
komoly üzletembert, akinek malma volt, testes uszályai búzával tete-
jesen megrakva úsztak a Dunán, s máról holnapra koldus lett. Eladta 
ugyanis mindenét és hadikölcsönbe fektette. a pénzt, talán nem is 
éppen hazafias felbuzdulásból, hanem mert arra tíz százalékot adott 
az állam s nem hatot, mint a !bank. Aztán rövidesen megszűnt létezni. 
Apánvmal menitünk vadászni, snielrit ősz volt s a irozsidáls Isz.árkúpokból 
minduntalan kiugrott egy-egy nyúl. Szerettem azokat az őszi reggele- 
ket, amikor a tarlón ezüstösen csillogott a dér, és István, a vadász-
társaság őre rumos teával és paprikás szalonnával várt bennünket. 
Felesége meg, egy pirospozsgás menyecske, akinek mindig, nevetésre 
állt a szája, forró !pogácsát-tett elénk,. s azt mondta: „Tessék, fogyasz-
szák egészséggel az urak!" Emlékszem, éppen kinyújtottam a kezemet 
a tál felé, ainikór hirtelen ránk nyitotta az ajtót egy toprongyos hajtó 
és azt mondta: „Az Éman tekintetes úr az éjszaka felakasztotta ma-
gát." A hadikölcsönz ő  volt. 

— Na most, kérlek alássan, az ilyen események roppant negatív 
hatást gyakorolnak abszolúte érdektelennek látszó körökre is. Például 
a levélhordára, aki nem vesztett el hajókat, hanem a kenyerét, ami 
a irelaltniviltáls elmélete !alapján ennél ,ils (több tud lelnM. Vagy a viaisiwtalsra, 
aki elsejétől elsejéig- kínos. beosztással élt a családjával, s most egy-
szerre kiderült róla, hogy nem államalkotó elem. (Nem. igaz ugyanis, 
hogy a kisembert semmiféle történelmi fordulat nem képes _ elsodorni, 
mert mindig kívül állt a porondon. De még mennyire! Kés őbb Predra 
,gov,ić  ':S,aaa jött, huszárzubbonyból átalakítoÍtt bekecsben, kalapján 
tölgyfalevéllel, s ábrándos pillantásokat eregetett .István felesége. felé, 
aki ezalatt mindig talált valami munkát magának a' gerendás vadász-
szobában, amelynek kandallójában kesernyés illatokat árasztva kék 
lánggal égtek a cse.rfaha:sábok .. . 

— Nikola iPaši ć  volt alkkoriiban a miniszterelnök, olvastam valahol 
— szólt közbe IR őth .Bandi, és aztán le is kellett pisszegnünk, hogy 
volt szíve kizökkenteni az öreget az. elrévedésb ől. De Zsiga bácsi észre 
se vette az eget ver ő  tapintatlanságot,. készségesen kilépett a vadász-
ház- barátságosmelegéb ől, s mintha csak valamilyen megsárgult, régi 
képeslapot lengetett volna a kezében, így folytatta: 

— Hosszú fehér szakálla volt, mint • apátriárkáknak, s metsz őén 
hideg tekintete. „Vérbe fojtom. a - bolsevizmust!" — mondta, pedig 
!Svájdban ,Bakunyürvhail barátkozott fiatalkorában, Is erre 'a bácskai urak 
k:ihallga(táson jelentkezték nála, ihogy feltétlen h űlségülkről biztosítsák. 
Nem akarok neveket mondani, pedig nagyokat néznétek, csak annyit 
tennék hozzá, hogy nemzetiségi különbség nélkül. Mert ötszáz holdon 
felül itt nem ismertek különbséget. És fél holdon alul se persze. 

— Az osztályokon belül megértették egymást a népek — bólo-
gatott Kozma, ide Zsiga bácsi erre a közhelyre is legyintett, s a tár-
sadalmi megoszlások helyett •.újra .intimebb húrok pengetésébe fogott. 

— Én meg beleszeretterri egy gyönyör ű  orosz nőbe. Hercegn őnek 
mondta magát; ami persze túlzás volt, s balalajka-zenekarban énekelt. 
Akkor mindenki legalábbis tábornok volt a fehéroroszok között, s a 
nők kivétel nélkül grófn ők és hercegnők. Valami igazság azért lehetett 
a dologban, mert hát ,alig hihet ő , hogy az odesszai kiköt ő  rakodómun- 
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kása elemenekülvolna a proletárdiktatúra elöl. És milyen hangja 
volt Ninocskának a szőke haja boglyája mellett, amikor azt énekelte 
orosz parasztlánynak öltözve: „Ocsi csarnija, ,ocsi krasznija i pre-
krasznija, kak lyublyu ja vasz, kak bojusz ja viasz ..." Minden hájjal 
megkent viigécek és kávéházi :konrádok abbahagyták a kártyázást és 
feláfilliva ~okok. Azt mondtam, elveszem 'feleségül, ozáMolva azzal 
a nagyon valószínű  eshetőséggel, hogy az öregem kitagad, s akkor én 
is ibeállhatok a zenekarba citerázni. Mert mib ől éltem volna? Aztán 
egy reggel fellapoztam a Bácsmegyei Naplót, s benne volt a halála 
híre. Megmérgezte magát szegényke, talán nem is miattam. 

Némi szünetet tartott, mintha csak megállt volna némán tiszte-
legni .Ninocska emléke előtt, aztán csak annyit mondott, kicsit keser-
nyés mosollyal, mint amikor a cirkuszban vége a nyaktörő  mutat-
ványnak, s a bohóc jelenik meg a sátor alatt, hogy tenyerét kifordítva, 
majd lila cukorsüveg sapkáját megemelve annyit mondjon csak: 

— Voiltá! 
Csakhogy Zsiga bácsi még hozzátette: 
— Ezek voltak az én legfontosabb történelmi emlékeim az említett 

birodalomról és ami utána következett. 

Amf órák 
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BRASNYÓ ISTVAN  

A LÓ MÁSIK OLDALA 
(COULEUR LOCALE)  

E !hely,  
'melytől ItilsZtességels társadalomban 
oly sokat óvják az embert, 
Ip+e►dig azok már mind odaát vannak, 
túl a Ibolrldák kerítésén, 
ibesánoo+iva magukat. 

Át ne ess! — le 'szavakkal 
uralják a 'helyzetet, 
mintha magam volnék 'esend ő , 
s ezért 'kell vigyázniuk mo{zldu!llaltaimat, 
mert minden szándékom állítólag 
túlkapás. 

Mert vannak, akik majd helyettem fis 
ildejében meghányják-vetik, 
!időben gondoskodnak arról, 
'nehogy megremidüljek,. 
!hiszen könnyen ötlik fel .brennük félelmetes'eszme 
s jár Irá a kezük. 

Át.  ne ,ess! — ilsimé'telgetlik  
:kilkaposollva a nyereghevedert,  
kirántva alól(aun la pokrócot —,  
át ne ielSiS;, hiszen törődünk veled,  
láthatod, 'hogy te mi1yen kurta vagy,  
mi meg  MIindnyájan mily hosszúak,  
és 'sokáig talrtwnk.  

Pedig árnyék az 'egész,  
árnyéklovakon Inyalrigal..az ■oibsku(rencfia,  
vad Ihadbesiteke(t vet be az elvakítottaik  lel~len, 

. és nem látrrii mást a ,sötétségen ikívü;l,  
milkö;zlben. tilos Itajp!ag.atáznli,  
ás majd vilseli a következményeket, aki  
!bizonytalan kimenetel ű  jóslatokba bocsátkozik.  

lgy nőttük lel, •  
fél lábbal a ikenl,gyellb;en, félig útra készen,  
mindig ,akaldt va!llasrri ,  amit a fejünkhöz vághattak,  
~a 

 
képünkbe dörgölhettek,  

Ihilszen jobban twditáik, hogy kik vagyunk,  
mint mi valaha ás megtudhatjuk.  

Mindig pontosan tudták, mit (kell tenniük  

velünk;  
úgyhogy most ki. van velünk,  
iamilkor !a lábunk alig érhet a földre.  
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KOPECZKY LÁSZLÓ 

AZ ÉG HAJÓTÖRÖTTJEI 
HiANGJATÉK 

SZEREPLŐK: 

ÍDR. FREY 	 I. MENTŐ  
'ÖNFALÓ (FÉLIX) II. MENTŐ  
EDOUARD 	INŐVÉRKE 

(Történik a Sain č  Louis-i elmegyógyintézetben.) 
(Lárma, dobogó léptek.) 

Dr. FREY: Mit hoztak, Jean? 
MENTŐ : Csemegét. 

Dr. FREY: Hogyhogy? 
MENTŐ : Ő  legalábbis jóízűnek találja magát. 

Dr. FREY: És mért van szájkosár rajta? Kutyának képzeli ma- 
gát? 

MENTŐ : Á nem! Ez egy normális őrület. 
MENTŐ : Kannibál. Öngyilkosságot akar elkövetni, azzal, hogy 

megeszi magát. 
Dr. FREY: Kannibál? 

MENTŐ : Az a légi katosztrófa az Andokban,tudja, doktor 
úr ... Amikor a harmincadik nap után az életbenmaradottak .halottai-
kat kezdték el fogyasztani. 

D+.r. 
 

FREY: Emlékszem ... Vegyé:k le óvaltaosia{n a ,szájkosarat. 
MENTŐ : Mindenesetre megszámolom el őbb az unalmat ... 

(Szöszmötölés.) Na! Öné a imiiikrofon, monsieur! 
ÖNFALÓ: (zihálva) Eresszenek el! Meg akarok halni! 
Dr. FREY: Jó. De el őbb ,elbeszélgetünk egy .kicsit. 
ÖNFALÓ: N:nn,cs 	beszélgetnünk ... (Eszel ősen.) Vár engem 

Edouard! Edouard, hol vagy?  
FREY: Ki volt az az Edouard? 

ÖNFALÓ: (tompán) A barátom. 
Dr. FREY: Elpusztult a légi ,katasztrófában? 
ÖNFALÓ: Nem. Megettem. 
I. MENTŐ : Akkor mit üvöltözik Itt: „Edouard, hol vágy?" Ott 

van a hasában. 
Dr. FREY: Nah! Nah! Ne dumálj, Jean. Te csak fogjad, jó? 

MENTŐ : (morog) Minek. Hadd egye magát! 
ÖNFALÓ: Igen. Azóta ns emésztem magam. Nincs egy nyugodt 

éjszukám ... (Hirtelen vad elhatározással.) De én véget vetek ennek! 
MENTŐ : (csattanás után, szigorúan) Köpöd ikri a lábo:d! 

Dr. FREY: (ráripakodik) Marcell! Így nem bánnak a beutalttal! 
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II. MENTŐ : ,(lurtálkozva) Beutalt? Beh utálom! Hát már a barát-
ság sem szent? (Dohog.) Zabálom az ilyet! 

ÖNFALŐ : (megörül) Igazán? Segít megenni engem? 
II. MENTŐ : (elborzadva) Mindjárt elhányom magam! 
Dr. FREY: Éls mondja csak, keidves ... öö ... öni'zélget' ő  ... Nagyon 

éhes volt? 
ÖNFALÓ: Akkor már hosszú ideje nem ettem senkit ... (Ismét 

letörten.) Alapomban esem hittem volna, hogy Edouard lesz az ... 
akiit ... (Artikulátlan hangokat bocsát ki.) 

Dr. FREY: (tanárosan) Először is, nem beszélünk teli szájjal! 
Másodszor, ha megeszi kezét, nem lesz mivel a kést-avlillát fogni. 

ÖNFALÓ: Igaza van, doktor úr, .drága ... Márpedig addig nem 
nyugszom, amíg az utolsó falat Félix ,Bi,geard le nem megy a tor-
komon! 

Dr. FREY: Félix B:geard? Az ki? 
ÖNFALÓ: Az én vagyok. 
NŐVÉRKE: (közeled ő) Doktor úr! Telefon! 

MENTŐ : (csipogva utánozza) „Doktor úr! Telefon !" Hát nem 
ennivaló. 

Dr. FREY: (megrovó) Na, Marcell! Ne adjuk fel a ziccert ápol-
tunknak. 

ÖNFALŐ : Ugyan! 
MENTŐ : Tán nem tetszik? 

ÖNFALÓ: Hát ettem már szebbet is! 
Dr. FREY: Na jó ... Menjetek kii, mi majd, ha elintéztem a tele-

font, szépen elbeszélgetünk ... Helyezkedjék el addig kényelmesen. 

(Változás.) 

Dr. FREY: Hát akkor kezdjük el. 
ÖNFALÓ: (bizalmasan) Doktor úr ... a ,rúzsfoltot az álláról .. . 

(Tűnődve.) Hogy lehet telefonon csókolódzni? 
Dr. FREY: Hagyjuk ezt! Tör ődjünk magával. Lazítson és próbál-

jon visszaemlékezni mindenre. 
ÖNFALÓ: (halkan) Már nem tudom, hány nap telt el azóta, hogy 

a gép a hegynek ütközött ... Már csak ketten voltunk életben.. 

(Viszafutás. Kísérteties muzsika, vad szél búg.) 

FÉLIX: Edouard! 
EDOUARD: (lidérces hang mordul) Hen? 
FÉLIX : Szerinted keresnek még bennünket? 
EDOUARD: Nem ... Már nem. 
FÉLIX: Ez azt jelenti ... 
EDOUARD: (keményen) Igen, azt! 
FÉLIX: (kiáltva) Nem akarok meghalni! 
EDOUARD: Már nincs mit enned. 
FÉLIX: Igen, már csak ketten vagyunk... 
EDOUARD: Te ugye nem tudnál megenni engem, Félix? 
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FÉLIX: Ne hülyéskedj, pajtás! Én téged akkor sem ennélek meg. 
ha két hete nem ettem volna egy falaitot. 

EDOUARD: (nyomatékkal) Két hete nem ettünk ,egy falatot, 
Félix. 

FÉLIX: (tűnődve) Csakugyan... 

(Jelenidő .) 

ÖNFALÓ: Egymásra néztünk. Tekintetében valamilyen furcsa 
viillanást láttam, s gazt is, hogy nyugtalanul fürkészi tekintetemet .. . 

(Visszaúszás.) 

EDOUARD: (nehezen törnek fel a szavak) ígérd meg ... ha meg-
halok ... nagy lyukát kaparsz a hóban... 

FÉLIX: Nem lesz annyi er őm... 
EDOUARD: Ha úgy érzem, közel már a halál, lemászom a gödör-

be ... Rám ,simítod a havam ... Gyúrjál egy kis keresztet a hóból. 
FÉLIX: Hóból nem lehet keresztet gyúrni. 
EDOUARD: Hát akkor piramtist. 
FÉLIX: (bágyadt derűvel) Tut-Ankh-Edu ... És ... És ha én halok 

meg előbb? 
EDOUARD: Az lehetetlen ... Olyan jó színben vagy. 
FÉLIX: Ugyan! 

(Jelenidő .) 

ÖNFAL Ő : ... Pedig látszott rajta, hogy 'komolyan gondolja... 
Tekintete csillogott ... Megnyalta cserepes ajkát ... (Összerázkódik.) 
Borzalommal teli, jéghideg fuvallat suhant át tudatomon. Igy nem a 
barátjára néz az ember ... hanem a ... 

(Visszaúszás.) 

FÉLIX: ígérj meg valamit, Ed .. . 

EDOUARD: Mit tudok én neked ígérni? 
FÉLIX: Azt, hogy nem eszel meg. 
EDOUARD: (felhördül) Képesnek tartanál? 
FÉLIX: Prisaillát igen jóíz űen fogyasztottad .. . 

EDOUARD: Sieteti kellett ... Ha megfagy, elveszett számunkra... 
De te... 

FÉLIX: (gúnyosan) Azt akarod mondani: „De te 'a barátom 
vagy!"?  

EDOUARD: .  Is ... De te .is úgy :zabáltál, mint egy sakál. 
FÉLIX: (pátosszal) Zokogtam, Ed! Ő  volt az egyetlen, aki nem 

evett a többiekb ől. 
EDOUARD: (révületben) Most :is látom a 'mozdulatát ... ahogy 

nyújtja a a poharat ... (Kitör.) Nem gondoltam volna, hogy én a 
kezet is ... (Elcsuklik a hangja.) 

FÉLIX: (panaszosan) Mi történt velünk, Ed? 
EDOUARD: (tompán) Nem történt velünk semmi, Fé ... Csupán 

annyi, hogy lefoszolt rólunk az a hab:semmi civilizáció, kitört a fene-
vad, amely minden emberi lélek fenekén ott lappang. 
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FÉLIX: (kajánul) „Ed a foszforeszkáló tekintet ű  tigris!" 
EDOUARD: Nem, Fe! „Ed a kopott dögkeselyű , a gazella lágy 

húsán " 
FÉLIX: (nosztalgiával) Picit édeskés, mindazonáltal... 
EDOUARD: (felháborodva) Félix! 
FÉLIX: (elszégyelli magát) .Igazad van, öregem... 
EDOUARD: Az imént azt mondtad, hogy zokogtál. 
FÉLIX: Nem fogod elhinni: maga.mat sirattam! 
EDOUARD: Rólad mindent elhiszek. 
FÉLIX: Azt mondtad az imént: barátod vagyok. 
EDOUARD: Te mondtad, hogy mondtam! 
FÉLIX: Szóval — nem? 
EDOUARD: (kelletlenül) De ... 

(Jelenidő .) 

ÖNFALÓ: ... Hirtelen kisütött a nap ... Msillüó sugár fénytáncát 
járta a hómez őn ... Káprázott ég és föld ... Ebbe.n a sugárözönben 
két fekete ,paani... A dics ő  természet dermesztő  baklövése! ... A szép-
ség tombolt körülöttünk. Hunyorogtunk, mint két vaksi pincebogár .. . 
Piszkos rongycsomó ... Szőrösödő  állati ürülék ... És mintha csak 
sikerült volna egy elkallódott sugárnak átsütnie ezen a végs őcsőd-ra-
káson, megdobbant odabenn valami .. . 

(Visszaúszás.) 

FÉLIX: (halkan) Esküszöm, Ed! 
EDOUARD: (meghatottan) Tudom, Félix ... Én se! 
FÉLIX: Lássunk neki a kapar:ásn;ak ! 
EDOUARD: Nem. Most .nem ... Most nem szabad semmi másra 

gondolnigondolni... 
FÉLIX: Alig hallom a hangod ... 
EDOUARD: (suttogva) Zeng-bong Minden ... Üveghangon ... Nem 

akarom megtörni... 
FÉLIX: Meg fogunk vakulni .. . 
EDO,U.ARD : Nem (bánom ... Ilyennek lássam utoljára a világolt. 
FÉLIX: (tűnődve) Ha az ember vak volt a Földön — lát-e a túl-

világon? 
EDOUARD: Azt hittem,.ateista vagy. 
FÉLIX: Az vagyok, ;de most már semmiben sem .hiszek ... Abban 

sem, hogy semmiben sem hiszek ... Mindig ,attól. rettegtem, hogy 
egyszer valamilyen borulás jön az agyamra, s hirtelen egy katedrá-
lisban ébredek, a térdepl őn eszellősen imádkozva. 

EDOUARD: A te hitetlenséged ;is máz. Nem te változtál meg, 
hanem a világ körülötted, s ahhoz igyekeztél simulni. 

FÉLIX: A tiéd talán... 
EDOUARD: Igen .... ;határtalan ... ver őfényes ... tiszta. 
FÉLIX: Nem tudja megzavarni semmi. -  
EDOUARD: Csak mint mikor ikavi,csot dobnak a tóba: a felszín 

fodrozódik, a mélység rezzenetlen. 
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FÉLIX: Valójában engem sem a liturgia zavart meg olykor, ha-
nem az embereknek tömege, akik hozzátapadtak szívósan ... Nyug-
talanul kéridieizitrnim rnaigiatni",ól: „Lehetséges, hogy ez 'nvúnid hülye?" 

EDOUARD: (komoran) Követ .hajítattál a tómba, de felkavarni 
araár ... 

FÉLIX: (lepisszenti) Hallgass csak! HELIKOPTER! 
EDOUARD: Hülye vagy? A gyomrom korog! 

(Jelenidő .) 

ÖNFALÓ: ... Aztán a Nap elt űnt a csúcs mögött ... Megtört a 
varázslat ... Felh őcafatok szakadoztak le a magasból ... Ez az alulról 
haibfE+hér vaI,1ba+cscímónaiK látszó páraáradat hátíboraangató, ha 'mellet-
ted .huhog el. De míg a fenséges ragyogásban a békés halál-gondolat 
simogatott, most a mindenáron való élni akarás feszítette agyunkat. 
És őrjítő  éhség rohant meg újra. 

(Visszaúszás. Halk ijeszt ő  suhanások.) 

FÉLIX: (felnyög) Prisailla! 
EDOUARD: Mi van? 
FÉLIX: Semmi. 
EDOUARD: Mintha azt mondtad volna: Priscilla. 
FÉLIX: Kicsúszott a számon. 
EDOUARD: (gúnyosan) Tán becsúszobt! 
FÉLIX: (élesen) Az vádoljon, aki NEM ETTE! 
EDOUARD: Nem azzal vádollak, hogy megetted,hanem hogy 

most is eszed! 
FÉLIX: Átsuhant azemlékezetemen .. . 
EDOUARD: Mint n ő ? 
FÉLIX: (hallgat) 
EDOUARD: Kérdeztem valamit! 
FÉLIX: Hallottam. 
EDOUARD: Különben sem fontos a válasz. Tudom! 
FÉLIX: (fogcsikorgatva) Nem tudod! 
EDOUARD: (gonoszul) De tudom! MINT VACSORA! 
• FÉLIX : (feljajdul) Ne mondj ilyet, Ed! 
EDOUARD: (eszel ősen) Ésmost újra meg újra el őtted van a 

gyünyörű  húsa ... az a tejfehér ... (Elcsuklik a hangja.) 
FÉLIX: Ne! Ed! NE! 
EDOUARD: És belévájod a fogad ... és ... és ... (Ismét elcsuklik 

a hangja.) 
FÉLIX: (üvölt, de hangja gyenge) 
EDOUARD: Érzed, hogy milyen rohadt, szörnyeteg vadállat vagy? 

Az fáj, hogy nem tudtad végig enni, elrohantál öklendezve. 
FÉLIX: (halkan nyöszörög) 

(Tompa csend, aztán a felh őrongyok kísérteties suhanása.) 

EDOUARD: (torz, rekedt hang) Ki ássuk? 
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(Jelenidő .) 

ÖNFALÓ: . .. Csakhogy a cisúcsról besüvítő  jeges szél tükörsimára 
gyalulta a végtelen 'fehér isílkoit ... Kábult agyunkban ólomgondolatok 
vánszorogtak . . . Hol keressük? . . . És akkor vadul rávete!titwk magun- 
kart a szűz hóra . . . Túrtunk, kapargáltunk eszel ősen . . . Ahogy kimar-
koltuk, a porhó azonnal visszacsurgott a gödörbe. Sziszifuszi hajtás 
a remény s,zemernyii sug?aráivall... IMindenki magának ásott, lopva 
oldalt sandítva: nem mosolygott-e a csalfa szerencse másra . . . :És 
akkor . . . Úgy láttam, hogy Ed hirtelen megmerevedik, abbahagyja a 
kaparástkaparást... Amint ésizrevette, hogy nézem, )azonnal'elkezdett tüstén-
kedni. Repült a porhó, mintha a hókotró ekéje hasítaná . . . 

(Visszaúszás.) 

FÉLIX': (lihegve) Ne ,játszd meg magad, Ed ... T u d o m, hogy  
megtaláltad!... 

EDOUARD: Törődj a saját lyukaddal! 
FÉLIX: (nyikorogva kacag) Igen? Nahát ez jó!  Te már tudod, hol 

van, de én csak keressem tovább! 
EDOUARD: Lázálmaid vannak. 
FÉLIX: (elgyengülten) Tudod mit? Zabáld magad sötétlilára! 

Engem már nem érdekel semmi ... A semmi semmijének semmije  semmije... 
EDOUARD: Csakugyan? Akkor mért ásol tovább? 
FÉLIX: B ővítem a lyukat ... Belefekszem. 
EDOUARD: Ne őrulj meg, Fé! 
FÉLIX: (kéjesen) Nagyon kellemes őrület ... Mintha egy felh ő  

tetején heverésznél .. . 
EDOUARD: Öt perc alatt betemet a szél. 
FÉLIX: (elhalón) ... Az én síromra nem kell piramis ... aápiiisá-

lad: „Itt nyugszik a boldogtalan Bódog". 
(A ,szélorgona búsan jajdul.) 

EDOUARD : (felkiált) Félix! Idejönnél? 
FÉLIX: (bódultan) Nem. 
EDOUARD: Találtam valamit! 
FÉLIX: Nem vagyok éhes ... Engem már csak az angyal trom-

bitája ébreszt... 

(Szélroham, majd halk trombitaszó.) 

FÉLIX: (megdöbbenve) Hallottad Ed?! 
EDOUARD: Mit? 
FÉLIX: A trombitaszót. 
EDOUARD: Teljesen bezsongtál, Fé ... Hol trombitaszó, ihol an-

gyal. 
FÉLIX: Esküszöm, +taisztán hallottam! 
EDOUARD: Figyelj csak! (A markába trombitál.) Ez volt az? 
FÉLIX: (feldühödik) Te csináltad, te vadbarom?! 
EDOUARD: Meggémberedtek az ujjaim ... Melegítem .. . 

FÉLIX: (fogcsikorgatva) Még egy ilyen trükk és ... 
EDOUARD: (kihívón) És mi? 
FÉLIX: (tehetetlenül) Elátkozlak .. . 
EDOUARD: A te átkod nekem egy fiing. Kettéf űrészelve.. 
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FÉLIX: (erő lködve) A.dögkeselyűk tépkedjék nyelved! A sírodon 
nőjön p.atisson ! 

EDOUARD: Imádom! 
FÉLIX: A görcs rántsa össze ujjaidat, valahányszór kinyúlsz érte 

a sírból! 
EDOUARD: Jó, hogy mondod! (Trombitál.) 
FÉLIX : (magánkívül) E L É G ! 
EDOUARD: Nem. Még mindig nem elég. Ilyein gémberedett uj-

jakkal nem tudok enni. 
FÉLIX: (rárivall) Fogd be már egy percre! 
EDOUARD: Mn van? 
FÉLIX: (lázasam) Nem hallod? 
EDOUARD: (dühös) tUhh ! Már megint a helikopter! 
FÉLIX: (elbizonytalixnodva) Gondipad, ;hogy... 
EDOUARD: Ide hallom a lyukból, hogyan korog a hasad... 

(Vidáman.) Na mozgás, Fé! Tálalva van! 
RÉLIX: (siránkozva) Tudod, hogy néha milyen undorító tudsz 

lenni? 
EDOUARD: (m. f.) Finnyás kaninliíbálnak üres mard a pofája! 
FÉLIX: (nyöszörög) Nem tudok kijönni a lyukból! 
EDOUARD: (gúnyos) A kis főőrgróf! Ágyba parancsolja herceg-

séged a dinnyét? 
FÉLIX: Nem lehetséges mégis, hogy helikoptert hallok? 
EDOUARD: Lárd-fári ! 
FÉLIX: Akkor húzžál ki ... 
EDOUARD: Minek mentél bele? 
FÉLIX: (rekedten) Egyedül akarsz lakmározni? 
EDOUARD: (vígan) Igy igaz! 

(Jelenidő .) 

ÖNFALÓ: Mászott ki már valaha a ,sí,rjából, doktor úr? 
Dr. FREY: De mért akart egyáltalán kimászni, hiszen már megíz-

lelte a végs ő  megsemmisülés határtalan békéjét? 'Talán felvillant a 
menekülés reménye? 

ÖNFALÓ: Semmilyen remény nem tudott volna feltámasztani. 
Igazán nem kívántam a menekülést! Én csak ... (Elhallgat.) 

Dr. FREY: Csak? 
ÖNFALÖ: (kitör) Nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy a 

közelemben eszik valaki! 
Dr. FREY: Értem. Életereje már nem volt, de a ,gyűlölet .. . 

ÖNFALÓ: Nem gyűlöltem őt. Az túl fárasztó lett volna. Ami 
újra meglendített, mikor vivssza-visszaestem,. az az emberi javak min-
demtkorli +egyenl őtlen ,elosztása fölött érzett felháborodás volt. S az volt 
a legnevetSégesebb, hogy már nem is éreztem éhséget. S aztán egyszer 
csak ott rúgkapálok kinn a havon. Feltápászkodtam. A gödör szélén 
kiegyenesedtem inogva, hogy egy diadalüvöltéssel adjam tudtára a 
világegyetemnek: „G Y Ő  Z T E M!" Ám csak egy nyeszlett vinnyogás 
préselődött ki a torkomon. ,S hogy az öklömmel mellemre vertem, 
hanyatt estem a sírba. 
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Dr. FREY: (elkacagja magát, majd röstellkédve) Bocsánat! 
ÖNFALŐ : (kissé sért ődötten) Mi olyan mulatságos? 
Dr. .FREY :Semmii, semsn i ... Folytassa 'Csak. 
ÖNFALŐ  : ... Nem !tudom, m:edd ,dtg feküdhettem így, de amikor 

feleszméltem, Ed tornyosult fölém ... 

(Visszaúszás.) 

EDOUARD: Félix! 
FÉLIX: (erőtlenül morog) Hen ... ? 
EDOUARD: (gondterhelten) Mondd csak ... Lehetséges, hagy 

cillá ~nak klinőttek a tollai? 
FÉLIX: (önkívületben) Angyal lent ibelőle! (Ellágyul.) Felh őről 

delhőre repdes .. . 
EDOUARD: Na akkor semmi új nem történt vele. Iitt fis azt 

csinálta a DC-12-esen. 
FÉLIX: (meg sem hallja a közbeszólást) ... Felülről szánalmasan 

kaparászó ganajtúró bogarat lát, meg egy rozzant 'csótányt mereved ő  
csápokkal... 

EDOUARD: -  (közelebbr ő l) Ide figyelj, -csótány! itt a.z angyalod! 
FÉLIX: (elkínzottan) Nem .látok ... Elmosódik minden •á könnye-

i1m ~t ől. 
EDOUARD: Nahát, én majd megmondom, neked,- hogy mi! Ez 

egy idögkeselyű ! 
FÉLIX: Egy dög mi? 
EDOUARD: KESELYŰ ! 
FÉLIX: (röhint) Keselyű ? Ihhihihi! Ezt ástad kki-;hi? 
EDOUARD: Ezt. 
FÉLIX: (fuldoklik a nevetést ő l) 
EDOUARD: (dühösen) Mit röhögsz?! 
FÉLIX: Döhög Ikeheselyühü ! Ahhaha! Ahhhahaha! 
EDOUARD: (nem tud ellánállni az önfeledt nevetésnek, ő  is elrö-

högi magát) Szép kopasz nyaka van. Ihhihi! 

(Nevetnek, alig tudják abbahagyni.) 

• FÉLIX: (lecsitulóban) Jaj 'istenem, ide boldog vagyok! 
EDOUARD: (ugyancsak csitul) Miért? 
FÉLIX: Mit tudom én! 
EDOUARD: (elkomorul) Én tudom! Azért, mert nem találtam 

Semmit.  
.FÉLIX: Hogyhogy semmit? Hát ez a pazar légi-hiéna? 
EDOUARD: Fuj! Csak nem gondolod:, hogy... 
FÉLIX: Akkor ásd el gyorsan, mert kezdem megkívánnli ! 

(Jelenidő .) 

Dr. FREY: (rosszat sejtve) Megették a ,dögkeselyűt?! 
ÖNFALÓ: Ez Minden, amit a többi ..hulláért tehettünk ... Mond-

juk talán így: nemes bosszú volt! 
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Dr. FREY: De mégis! A borzalomnak iis van határa! 
ÖNFALÓ: (gúnyosan) Maga csak tudja, doktor úr. 
Dr. FREY: Én csak tudom . . . Volt már néhány örjöng ő  pácien-

sem.. 
ÖNFALÓ: Hogyan? Hát nem a kórházban vagyok? 
Dr. FREY: De igen. Zárt osztályon. 
ÖNFALÓ: (tompán) Bolondokháza . . . 
Dr. FREY: Maga mondta. 
ÖNFALŐ  : De hát én nem vagyok bolond! 
Dr. FREY: Beszéljünk másról! 
ÖNFALÓ: Miről? 
Dr. .FREY : Például a dögkeselyűről. Milyen az íze. 
ÖNFALÓ: (mogorván) Lőjön magának! 
Dr. FREY: Gondolom, nem lehetett, ipú.ha. Fiatal volt? 
ÖNFALÓ: Ez már Coirtez lovaiból ,iis lakmározhatott. 
Dr. FREY: Hát akkor? 
ÖNFALÓ: Kés, válla, csákány... 
Dr. FREY: Hát volt? 
ÖNFALÓ: Egy törött fogpiszkálónk sem. 
Dr. FREY: Tehát foggal? 
ÖNFALÓ: Ínyünk elkorhadt, .fogaink úgy kalimpáltak, mint a 

rozzant kteríibés léceli. 
Dr. FREY: Feladom . . . 
ÖNFALÓ: A .körmeink, ,dakborkám ! 
Dr. FREY: Körmeik? 
ÖNFALÓ: Pontosabban a. karmaink. 1Vl ,egvastagodtak a folytonos 

kaparászástól. Olyan élesek lettek, ho,gy. -a anár,kom ..ikivéresede+bt, mi-
kor ökölbe iszioirult a kezem. A kesely űt úgy is'zébmarrcangolbuik, Mintha 
vattát tépdesnénk. Az imént azt kérdezte: mályen íze volt? Nem volt 
íze. Egy darabban nyeltük a falatOt. "eJgy Ment le a torkon, mintha 
kavicsot tömködnénk a gyomrunkba. ,Olykor . . . 

(Visszaúszás.) 

EDOUARD: (fuldoklik) . . . Ghu . . . ghu . . . .gh ! 
FÉLIX: (vígan) Fullad mán! 	 - 
ED:OUA.RD : (hörög) Shegh  
FÉLIX:  Až orrodra! 
EDOUARD: Gu . . . gh . . . she . . : ghiiits ! 
FÉLIX: Hogy segítsek? 
ÉDOUARD : (artikulátlan) Há . . . .há . . . hö . . . hö . .! Öhöhö! 
FÉLIX: Nem őrültem meg, hogy egy emberev ő  szájába dugjam 

az ujjam! 
EDOUARD: (magánkívül) Üű ! Áááá ! 
FÉLIX:  (kelletlenül) Na jó ... (Mint a gyerekhez.) Tács! Tács! 

Még jobban . . . Vegyél. addig a füleden leveg őt . . .. Most bökjem be, 
vagy rántsam ki? 

EDOUARD: (erő tlen) .Eee . . . ee . . . 
FÉLIX: Na! Lent van? 
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EDOUARD: Gn .. 
FÉLIX: Mi?? - 
.EDOUARD : (megtörten) Igen. 
FÉLIX: (szemrehányón) Azérit nem kellett volna megharapnod az 

ujjamat! 
EDOUARD: Bocsáss meg ... nem ,akartam .. . 

FÉLIX: És nem kell úgy tömnöd a .pofádat. Persze, nnkkább meg-
fulladsz, mintsem hogy nekem Fis jusson egy !fala.t.: 

EDOUARD: (magába. roskadva) Neked adom az egészet... 
FÉLIX: Jó Ivlilcc ! Mosit, mikor már csak a foiganityúj,a van meg. 

(Jelenidő .) 

Dr. FREY: Fogantyú? 
FÉLIX: A kopasz nyak ... Annál fogva lógattuk magunk elé. 
Dr. FREY: S mi volt azután, ,hogy a dögkeselyűt bekebelezték? 
FÉLIX: (hallgat) 
Dr. FREY: (tompán) Értem. Ültek egymással szemben, és lesték: 

melyikük hal meg el őbb, hogy aztán... 
FÉLIX: (szemrehányón) Maga is kezdi? 
Dr. FREY: Nem így volt. 
FÉLIX: De ... 

(Visszafutás.) 

EDOUARD: (vontatottan) Tudod, mire gondolok? 
FÉLIX: Rám. DE BELŐLEM NEM ESZEL! 
EDOUARD: Ne arénázz! Épp ellenkez őleg. 
FÉLIX: Változik a taktika. Hátulról akarsz megközelíteni. 
EDOUARD: Észnél légy! 
FÉLIX: Észnél? Akkora a fejem, mint egy Húsvét-szigeti ,kőistené. 

Napolk óta nem alszom ... Attól félek, amint lehunyom a szemem, 
azonnal elkezdesz enni. 

EDOUARD: S én talán nem? Mit gondolsz, mi sugárzik a te hiéna 
tekinbeibedb ől? 

FÉLIX: (gúnyosan) Ezt egy őzike mondta. 
*EDOUARD: Lgen, én még mindig azon tépel ődöm, .hogy menthet-

nénk meg emberi ábrázatunkat a végs ő  gyalázattól? 
FÉLIX: Talán azt akarod, hogy már most egymásnak essünk, 

aralelőtt meghaltunk volna, s így egyik sem vétkesebb a másiknál. 
EDOUARD: Nem. Ennél szebb gondolatom támadt. 
FÉLIX: (morog) A farkas álma .. . 
EDOUARD: A bárány reménye!.  
FÉLIX: Bégjed el hát ... 
EDOUARD: Ruhát +cselrélünk? 
FÉLIX: Micsoda?! 
ED:OUARD : Te ,felvesizeld ara ,én fekete posztó kabáltfomat, én a te 

kék bundádat. 
FÉLIX: Gondolod, ez melegebb? 
EDOUARD: Nem. 
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FÉLIX: Ajkkor-mit nyertél? Miben sántikálsz te, mondd?! 
EDOUARD: Nos, mi különböztet meg már csak egymástól min-

ket? A fejed ugyanolyam iszőrbozát, mint ez enyém, amelyből egy vad 
szempár villog ... Néha úgy érzem, hogy saját magammal beszélgetek, 
ha hozzád szólok ... Csak a kék bundád fékezi tudatom, hogy meg ne 
hasadj ék. 

FÉLIX: Még mindig nem látom, hogy... 
EDOUARD: Értsd meg már, te sziklafej ű : ha rajtam látod a kék 

bundádat, nem tudsz megenni, mert az lesz az érzésed, hogy önma-
(gadat f aljad ! _ 

FÉLIX: (bizonytalanul) Hülyeség, de meg lehet próbálni... 
EDOUARD: Add a Ibwndádalt, Fé! 
FÉLIX: Kérem a kabátot! És a többit is ... (Megüt ődve.) Hé, mit 

Ib ámrulsz ? 
ED.OUARD : (kiszáradt torokkal) Szép hosszú lábaid vannak... 

És ... Milyen lányos a vállad ... (Nyel.) 
FÉLIX: (vicsorog) Nem kirakat ez, Ed ... Vigyázz, ki ne essenek 

a szemeild ! (Hümmög.) Nicsak! Hát nem ts sz őrösék a kara n.ald ... És 
májfoltot sem látok ... (Fojtott kuncogás.) Jót tett neked ez a ;dög-
keselyű , Ed! 

(Jelenidő .) 

Dr. FREY: Szóval ruhát cseréltek? 
ÖNFALÓ: Lgen..(Ővafosan.) Most már elmehetek, doktor úr? 
Dr. FREY: Természetesen... 
ÖNFALÓ: (gyorsan) A viszonbl .. . 
Dr. FREY: (közbevág) ... csak ,előbb meg kell várnia, hogy be-

gyógyuljanak a harapásali. 
ÖNFALÓ: Itt akar tartani a !blolondjati (közt? 
Dr. FREY: Ezek mind rendkívüli koponyák. Van • köztük zene-

költő , !szoctitográfus ... Ne nyugtalankodjék! Inkább esiél(j!e: mi volt 
aztán, hogy ruhát cseréltek. 

ÖNFALÓ: Nem tudom... 
Dr. FREY: Nem tudja, vagy nemakarja? 
ÖNFALÓ: - De 'akarom, mert . . 
Dr FREY: Mert? 
ÖNFALÓ: Mert MUSZÁJ megtudnom! 
Dr. FREY: Tehát?! 
ÖNFALÓ: (kínban) Ahogy multak a napok, lassan teljesen..elbo-

rult az 'elménk .. . 
(Visszafutás.) 

EDOUARD: Ide figyelj, Ed .. . 
FÉLIX: Mért mondod nekem azt, hogy Ed? Én Félix vagyok! 
EDOUARD: Te Félix? S akkor ki vagyok én? 
FÉLIX: Te Ed vagy, Ed. 
ED-OUARD : Az nem Tehet, Ed! (Bizonytalanul.) Vagy mindketten 

Edek vagyunk? De akkor ki az a Félix? 
FÉLIX: (kezd belegabalyodni) Ide figyelj ... Félix ... Te Ed 

vagy... 
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EDOUARD: Ne k,aidagit,as+s;, Ed! Te vagy a Fé ... vagyis ... nem! 
(Letörten.) Mindegy... 

FÉLIX: (erőlködve) Nagy fehér gépmadárra emlékezem ... Me1-
lette egy szőkeférfi fekete kabátban... 

EDOUARD: Sohasem volt fekete kabátom! 
FÉLIX: Hát mire emlékezel? 
EDOUARD: Egy rózsaszíni báli ruhára. Sok-sók virágra. 
FÉLIX: Mikor volt az? 
EDOUARD: (erő lködve) A ... múlt héten... 
FÉLIX: A nagy •fehér madár szárnya letörik ... Az !emberek szét-

szóródnak a havon ... Nem tudod, Ed ... Félix? ....ami lett az embe-
rekkel? 

.EDOUARD: (tompán) Kesely űvé váltak... 
FÉLIX: Volt köztük egy hófehér hattyú... 
EDOUARD :• (motyogva) Prisdilla .. . 

. FÉLIX: (tűnődve) Prisailla? Pr+i,scilla? Hol. hallottam és ezt a 
nevet, Ed? 

EDOUARD: Mért mondod nekem azt, hogy Ed? 
FÉLIX: Na jó ... Félix ... Mondd csak ... nem láttád a sót? 
EDOUARD: Minek neked a só? 
FÉLIX: Olyan ízetlen ez a 	..hús 
EDOUARD: (felüvölt) ESZED A KEZEM! 
FÉLIX: (vonít) MEGHARAPTÁL! 

(Szélroham. Jelenid ő .) 

ÖNFALÓ: (transzban) Ott ülök a havon... Egyre v.adablbul korog 
a '•gyomrom Hogy lehet ez?• Hogy lehet ez? Hiszen még a számban 
van a falat? 

Dr. FREY: A helikopter volt! 
ÖNFALÓ :.Igen, a helikopter ... Aztán felébredek ... Hófehér ágy-

ban fekszem, hófehér gyolcsba bugyoláltak. 
Dr. FREY: Megmenekült! 
ÖNFALŐ : (tűnődve) Meg? Azt mondja, meg? (Megvet őn.) Mit 

tud maga, doktor úr! 
Dr. FREY: Tudom, hogy talpra állították, ide a szörny ű  magráz-

kódtatás szétzúzta tudatát. Most el akarja pusztítani önmagát, azon 
a módon,ahogy másokat !elpusztított. 

ÖNFALŐ : (sóhajt) Azt hiszem, doktor úr, maga nem tud semmit. 
Azt . gondolja, hogy lelkliiismeret-furdalás marcangol? Hogy saját ma-
gamat akarom el;pu.sztítani? 

Dr. FREY: Hát nem? 
ÖNFALŐ : (elkínzottan) Nem tudom.. 
Dr. FREY: Nem tudja?! 
ÖNFALÓ: Hófehér ágyon ébredek, • hófehér gyolcsba bugyolál-

va ... Minden ih+olntiima!t a kazánba vetették ... (Feljajdul.) Doktor úr! 
íBelepus.ztulok a kétségbe! 

D:r. FREY: , iKétségb.e? 
ÖNFALŐ : Hát nem érti? Nem tudom . én ettem meg ő t, 

vagy. ő  evett meg engem? 

(Zenefüggöny) 
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KÉZFOGÁSOK  

VIDOSAV STEVANOVI Ć  

BAD TRIP 

Hajnal. Állok a .f ölidail.atti lklozetban., iajedt sbuziszemelk 'merednek rám. 
Erőlködöm, kipréselsek srnagasmÍból. néhány ,Gsleppet: Amámónisa- és klóxlsza ;g 
msar;ja 'aiz orrom, +csí;p;i+ aa nyálk+ahárltyám. A ;hlolsislzú körm ű  Ibuzi}kéz egy 
ezrest :nyújt !felém. Érintése snyi(rk+os, +hülll őhiideg. 

•;Otithiagy+oan, nehétikesen voatiszoloim fel  magam a lépcsőn. Taxi-
sofőrök alszanak a hátsó üléseken, tátott slz'áj+j+all. (Szürke, borús 1Vd ő , 
!korom siziiltál a magasból. Olajkályhák fekete 'füstje !tódul ki sa kémé-
nyekből és, kúszik tova a Ibet őkön, Mint iva'1aunii+ törött ,geriinc ű  macska. 
Sze{m,etelslkocsliJ ,zalkat!ol. Locsoldl1egények vastag 'gum+i.csöveiket húznak 
maguk után, li+mib+olybgva a ;nedves ssmo;gban. 

Megint elmúlt  .egy 'éjslzaka. ,Egy a sok kába éjszaka közül: ik+apu- 
b;ejárók, padlások, priincék, el őlszobák, parki padok, (vaislúltállsomás füstje, 
kikötő  lármája és zakatolása, zöld !folyami nyirok, spotyádilgi és -gulyás-
leves.  Éhstég  és ksi+seJblb Isizajirlé iiltt-oltlt. !Pállott ifelhérnem ű, (szakadt cip ő , 
hozzám nőtt, gyűrött, anyűabt !öltöny, kelés és visszketegs,ég. Baktatok ,á 
büfé és lóhússzagú kifőzde ;fellé, valahol az sálo'nvkór. és a téboly hatá-
rán. :De ibaktaltolk. Nem tudom, 'hallják-e léptelm k+opsoigáisát a járr?dán: 

A sdipőípitiooló bódéja .:zárva; . lalk.áresiak a ipanell ;zölld+s+égldsibolt vagy a 
vi+rslis. A;j+baljlukfon, (alblakuk+on a motyogva ,ébreldez őlk, a paplan - alatt 
silzzadók mámorának :és .ágys[zagának pecsétje. 1S(emimi sem ltöribénik, sen-
ki sleim jár erre: a tér keser ű  csömörben giüibbaszt. A vadgesztenyék 
lombjai köZt verebek 'asi,vi+t,elnlek. Zaijonlgnlak, iszétrelbbennelk, énekel-
nek. 

Gsönld !— mordulok :rájuk. — Egy pisszenést sem akarok lial- 
1ani. !Szétcincá'l;játolk iaz áldegeilmeit! 

A .zsilnarbollsás lalbbalmaraad. Remegek, ,va.!ookog a;hidegben és hallga-
tózom — 'hall(galtolm anialgalm'alt sés a sváros,s+t. A !regglel;i, üresen kongó sem-
mát, !Mintha romok lk-özst járnék, vagy a hídról készülnék Ilevé+tnli ma-
gam. Körös-körül gépkosasii,mo+tosrok berregnek - Mell, apró benzinrobba-
nások hallatszanak, kaisp+ufogóköhö,gésielk — de láthatatlanul. 

Na irnossft  lehet — smaolnidlo prn —, de Csak l+alslsan, !egyesiével. Mint 
az auidíción. 

És a (verebek rázendítenek: el őbb dssak egy, majd egy anásik, aztán 
négy-öt egyszerre. Végül mind, ahányan vannak, kórusban és éhesen, 
vívják kiisldeld ihaircwkat a'csend ellen, míg véget nem vet lármájuknak 
egy légpuskagolyó vagy belé nem ssszédüllnek a csatorna lefolyójába. 
Magasra tartott kézzel vezénylem ársva kis .éneikkiaram, a bronz em-
lékmű  svalk .itekli;nite+te előtt. 

— Na, mára elég — im,ondom aztán —, a viszontlátásra, h.avenok ! 
A (büfé küszöbén selfog a köhögés. Alacsony, sz űk, bildös es+apssizék. 

A+j+olbib alldialú falat borító tükörben! ragyás pofák, k+oszoss körmök, da- 
gadt !szemhéjak és sárgás szilvalpálliinkálk skavaroignak. !Mindenki né- 
mán bámul ;maga -elé, mindenki( Idohányzíik. Az asztal+olknál kitömött 
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baglyokra emlékeztet ő  Ibarzas hajú éhemlkáráslz-tesltvéretk kó"borol.+nak.  

Ildőmk+énit +bielesizü+res,öllnlelk a kávéjukba. 'Térdük 'remeg, ikezük szint-
úgy — lJdegösszeoimliás, félelem és halál yébeg a!f+ejük ;fölött, de látha-
tatlanul'. Mint tudjuk, egyre ;romlanak a látási v,i+slzoin!yiolk. 

Egy ;szenldvivc,seit meg egy sört — mondom.  

A ipincérnő  törpe: kurta lábú, nagy ;f qj ű , zömök  és kerekded; 
gyermekágyban alszik, la legényszálló szélhámos lakói kefélfiik, vén fa- 
szik és ,egyéb perverz :alakok. Meg  ,én — ha nagyon ;feliduzzaid a cech.  
Leülök egy szabad aslzbalk+áhloiz az ;ajtó melileJtt, irálg+orrn a isiziiik+k+adit ke-
nyeret, a kemény 'Szalámit, ami hétszám ott szárad a 'siölnttés üvegvit-
rinjében. A rcsalplslzék 'megnyúlik és ösis;zes,zuigoinoldÍiik, !Mint alz edény a 
m+asogatávílzben: szédülök ;és ymfbalygolk, !vagy (valami sárgában és  

'pirosban úszom, amitől majd Iszétjpaittban a kfieij!ean s(eaáld a lélegzetem. 
A Itörp+e pliirLcéirnő , érzem, ávaitolsan Ikörül;szagláisz, mint a ház őrző  ku-
tya — otthonülő  vagy csavargó Ikeadvemlben vagyok-;e.  

Én is uÍbánaslzagalok — parfüm.  !Meleg és lomha liill(athlwllámocslk+ák 
csapnak meg, imlillnitiha káldtbaln ülnék. Két n ő  ül az Ialsiđiaalo7nnál: az id ő-
sebbik sötét b őrű , ;hatalmas, kócos üstök ű , la fiatalabb lfiriss(e1 ibado-  
ríitobt, !ilbo(lyakák szemű  szőkeség. Vastag festékréteg rajtuk, b őrük 
Zsíros ,és fényes; !karperec, gy űrű , melllÍtű , egyéb +smiulkk, ami rájuk 
fért,  e'gyf+olrma  szív 'alakú medalion a ,nyakukban. Ruhájuk csillogó, 
testhez álló és  mélyen Iclelkollált, dús keblük bepúderozva. Vállwkon 
roljit>as tsáil, • mely lágy hullámokban omlik alá Iterjidd+dkneis ,csíp őjükön. 
Zlek!i;nitetüiklben, ahogy szemügyre veszem, (se kíváncsiság, se idegen-
kedés, sőt, most egyszerre !ggy kis mos,ofly. 

Elszwn(dítio(btál — monda az idősebbik rekedten. — Mi meg 
ideültünk. 

'Sizunld;ilk.álásról (szó sincs •--- +m+o+nidom. — iRö'vlld ielmélyülés  ~ak- 
c~ió előtit. 

K+értünJk  neked egy dupla (kávét — mondja a fiatalabb gü- 
gyö,gvle, ►tulrb'ékol!va. 

Szép — mondom. — Jöhet egy sör is. 
,I-laill;galbwnik. A  törpe pindérnő  'elkerül bennünket, Imiegszok!ta már, 

hogy ne +áritsa bele magátt más Idolgába. Atétet mások viszik el, neki 
marad, ami marad. A büfé megtelik  Ivlizes kö(penyekikied, gyűrött f;ran- 
ci;aislaplkáklkail és kalapokkal, reszelős morajj+al., köhögéssel és tüsszögés-
sel. Mindenki m(otyog valamiit, senki seIm figyel 'oda — itt leveg ő  he-
lyett magányt szív be az ember. ISzis;zeg a gázrezlsó, Mint IaslzYmás csa-
vargó Itüdeijéb ől a levegő , ,Cslilk+ar+ogmtalk a +g+anldodataim szűk térben +hány- 
toira,gva. Vaslilliljle +Bleldbrk megy leli 'mellettünk, izsirosan +és borostásan, 
melegen öltöve, mint tél közepén, lassan, akár a végzet; képeslapokat 
árul iés tavalyli ose{bnatptálrakat — senki sem vesz t őle soha semmit. 
Ha elkerülöd, !álirnoidban jelentik meg, s acélos kéz markod szívedlbe. 

Milla vagyok — 'mondja +alz id ősebbik. — Ölt meg Lulánalk hív-
ják. Ne félj. 

Nem félek — 'mondom. — Halilgaiblalk !benneteket. 
Kirúgtunk a hámból egy 	— gagyog a !fiatalabb. — Mi- 

látnak !szüllinapja van. Mit iszol? 
Egy iszend!vlics!et — mondom  ~, meg egy hideg sört.  

Önitözgettem magam a  komló és Maláta renyhe slzeszével. Agyam- 
ban világosság Igyul'l'aid., mint amiikor a 1;ép:csaháitiban megnyomja az  

ember a Ik(alpas+alát: dobban látok, tisztábban  ,hall,o(k, megértem azt is, 
ami érlth!etdtd!en. Asztadttárs cnőlim elvesznek egy-egy ;f őtt tojást a tá-
nyériról, meghámozzák iés Ibdfalljálk. Fogaik fehérék, !mintha 'm űfogso-
ruk lenne, ajkuk piros, arcuk szürke az újabb lpúlderir:ételgt ől. Körmük 
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halványzöld. Élénken nevetgélnek,. mit nekik egy átvirraszJtotm éjszaka. 
Hosszú nap :áll elattük, tömény isöt!étsé,gib ől,.forró Isplermálból és kapo-
nylaiasomit-Ilywgga}tó ibolyaszín milibánvolklbál össizeádlló nap. 

Gyere velünk — mondja Lwl!a —, még inilncs vége az ünnep-
lesnek. 

Nelhézkesletn :állok fel, 'mintha hordágyról jelmellnék le valakit 
Igyekszem vislsina,tartamli a köhögést, egyenesen rjámrnai és 'megkülönböz-
tetni alz ajtót !a'z .ablaktál. +Mel!lem ;zihál, Mint egy rozsdás harmonika. 
A törpe [pincérn ő  [körü!lsmixnatofl bennünket, 'dühösen dsörömpöl a csé-
székkel, poharakkal — l őttek a holnapi ika!járnnák, ipiámnak. A szil-
vóriumuk fölé hajló, Itáskájulka!t Ihánuk alatt :szorongató törzsvendégek 
véres tekintete kísér bennünket a bal oldali Talon lev ő  tükörb ől. Eny-
he !illaltlé,görvényben lépkedek. 

A taxi 'hátsó ülésén meleg puhaság vesz körül. !Barátságos osíp ők 
és Izmok, lhaaverli,,combok, Iszekfüsziinoim,-finom isálfb!drrok. És a b őr me-
lege — sűrű , latkár :a ;bdbggség. A ]baxilsloif őr tarkója :egyr!e távolodik 
tőlelm, ahogy mlvnid 'mélyebbre és mélyebbre süp;páddk. Látom a szét-
terült, ős,zli Szávát, melyre [szakadozott kjaltoinalpokráck.énÍt borul a köd, 
a kihaflt 'strand homokját és a feltört !kalbaind,kaat. Amott egy ütött-ko-
pott, mohától ,zőJ~d, !ro!zsidaetlte hajó a be!tonldokklhoz [kötve, lustán rin-
gatózik a!s;zélben — ;a !paitkányo!k és svábbogarak rég ,elhagyták, Ie- 
génysége iszétszéled!t, !gépei elnémultak. Gyomrában folyosók, kopor- 
sólsizűk k,abhlnok, emeletes ágyak, romlott hal és [alvás ikra szagú anyir- 
kas :ágynemű . :Mindent belep a rovarirtó és a:fearit őtlení:tő  [por meg a 
szutyok. A Száva :csjoibogva 'folyik tovább, a;halj!ó egy 'helyben úszik. 

A 'többi a tiéd— mondja. Milaa rekedten a taxisof őrnek. — 
Egyszer van az !embernek s!zülli!nalpja egy évben! 

Jól berekedtél, hallod-e — mondja a Iba»iasjáf őr. 
Mila énidkesnő  —magyarázza Lula. — Gégqpol!ijpj ,a van. De 

operádiórál hallani sem akar. 
Rákom van — m+oinidjja MiJla. — A vendégeim vagyltok, testvé-

rek! Nem hagyom, hogy ifölszeletelejene!k., mint egy iszallámilt. 
Hgj,,  lányok, 1lányok —:mondom —, üvöl!betnak már odakint a 

sakálok. 	 • 
Szürke külvárosi utca, szürke épületek — ;megannyi 'beboinityúkál. 

Apró levedű , 'fnissien ültetett 'fák a ,járdaszegélyen, ;fémjrácslbéklyóba,n, 
letaposott, !sáros pázsit. Minden ;zöldelllésli kísérlet :dsí,rájábaan elfojtva. 
Lustaság- és rántásszag, nyugdíjas- és gyeannvek'túllbengés. Az ablakok-
ban fej!kernd ős!, kába asszonyok ágyneműt szellőztdtnek és fáradtan 
hadonásznak peralkk.erefi!kkel. Tán nincs is rádió a tömbben, mely ne 
.szólna: :dobhártyarepeszt ő  népidal ►olk, különféle adók harsány kevere-
dése. Kisesé odébb aponyvasáminas teherautó, leny űtt bútort raknak fel 
rá, hatalmas 'hűtőszekrényt, !dicam.ás kalitkát és egy vékony öreget, 
aki úgy Ibóllqgalt :tolákodsl'~jában, mintha helyeselné az egészet. Majd ha 
a szemetet [hordjátok ki, ott leszünk a lépcs őház sötétjében. 

Bemegyünk egy önkiszolgálóba. iTüleksazünk feszt. Kezemben. drót- 
kosár, újdonsült barátn őim csak hajigálják bele a kolbászt, szalámiit, 
sajtot, !itókát. És [villognak szokás szerint, mintha csak :folytaltnáak, amit 
az este elkezdtek. Lesz pia, lesz kaja, lesz itt még 'egyéb is ! A pénz- 
tárosnők öslszeldu;gják a ,fejüket a !kassza1ép fölött, pusmognak valamit. 

Tömött Izacskókikal megrakodva kaipalsz;kjoldunk fölfelé 'a sötét lép- 
dsőh'aZban, !csikkeken a szemétben bapolsvla. Az iáMaottt leveg őt teljesen 
kitölti a lakásokból ideszűrődő  aza!j :!po!rslzívó;zú;gás, mosógé,p:zakalbolás, 
forró olaj sercegése, húsver ő  !kojpádsol!ás!a.. Lrula könyékaik turkál piro- 
sos Itáskájjálb,aan. Végre előkerül jegy Ikuld.slköbeg. Az ajtón Isiárga:réz rtáb- 
l;ádslka, rajta két név: Cvirivili Zla činka — Ljuboje Stevan. Szép pár 
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lehet, vajion hogy kerüilltek öslsze? iOldialbelnit zsnúfoiltsiág és fülledtség, egy 
csomó fölösllidges ajtó és irengeteg bútor. Örilási rendetlenség, látszik, 
hogy nincs !bent maradása'senkinek, !fölkelés, imfosldás, futtában beka-
pott !reggeli és !irány, ki merre lált! Egymás hegyén-hátán 'minden, 
.ahová nézel, btel ►efájdul ,az !ember :feje a isolk kacat és icseasieabecse láttán. 

Fürödj meg — mondja Lula. — Ott a 'fürld őszoba mögötted. 
Meleg víz 'van (b ővel, sosem kapcsoljuk ki a ibro;jlerlt. iSzappa ►nJt és törül- 
közőt !is., ltallálsz. 'Papucsot nis. Rilk(kantls, Ihla kell vialamli. 

Rikkantok — !Mondom. — Egy vian;jalk. 
Szétdob.állt ,hariisinyák, övek, bugylk, komib:ínék, ú!tt mintha fol ytan 

csak vetk őznének és öltözniének. A 'falon menistaruáciló-ciklusnaptár, a 
termékelny napok fekete kerelsz!tecskiékkdl vannak megjelölve. Irrigátor 
ké;z;nél, viilbrábor a Vécékagyló rózsaszín fedelén.. !Füllieidt meleg van, 
központ)i ►  fűtésitől, ve!iélés-s!ej,tellemt ől, és ia ►nemiilszervstralpáltól. Forró 
'Vizet eázgelde!k a !kádba, 'amilyen forrót csak 'elbírok. Fekszem a tö-
mény ;forróságban, 'mint valami bölcs őben, hatalmasokat sizijppantok a 
párábál, b őröm vörös, isiziinibe ,fáj., (póruls ►anim !tá!gra. nyílnak. Hallom saját 
nyüs:zítő , rozsdás 'hanlgolm — veriébcsiiasergésit 'Utánoz,:fékcsikorgást, 
miotoirzalkabolást, !zsúfolt tér zaját. Hianlgom a 'magasba iemkélkedik és 
elcsuklik, !megszabadul a iráteliepeJdetJt hangoktól és a mélybe vész. 
Elég süketek vagytok hozzá, hagy ne halljátok. 

Ela!l,uidtál, 
 

kisfiú — +monud;ja Lula. — Meg is fulliaidhaltltál ,volna. 
Aztán mihez kezdtünk volna veled, ha imeghaLs;z ? 

:Meztelen., erős !kezek nyúlnak be a ►hónom alá s ihúznak ki a víz-
ből., míg tétova 'kísérletet teszek rá, hogy vliissizatér ;jek, ahonnan jövök. 
Állok a kád mellett egy telt válllnnalk támaszkodva, remeg ő  térddel. 
Lulla gügyögve kacarászik, végiigd.örzsiöl egy ibolyhok törülköz ővel, 
megfordít, csiklandoz. Kócos hajának lillialtáit és ,  ioxiglénslzagoit érzek egé-
szen közelről, Iharaipásfolltot látok a!nyakán, Itoimjpa, er ős fogak nyo-
mát. A fürd őszoba !nyitott ajtaján sül ő  ;szalolnna éles állata tör be. 

Milyen sovány  ;vagy, kilslffiú — mondja Lu!lu. — Es;zel te egyál-
talán? 

Eszem — mondom. — Ha van mit.  
!De !Inni ialzért álszol, mi? — mondja Lulu. 
Azt meghiszem — mondom. — Ha van mát. 

iHázilkö.ntköst ad 'rám, kopott és meleg, hígítószer és gépolaj meg 
állott víz szagát érzem rajta. Kiapok egy !kitaposott papucsot ás. Ülünk 
a terítő  nélkülii koniyhaaszltállnál és eisizünk, egy falat, egy nevelték. 
Előttünk egy üveg vinjak, meg-meghúzzuk !időnként, Sorban, módjával. 
Oldódnak a fékek ;+mi ►nit egy macska, úgy is,elitenkedik közénk a duhaj-
ság. A két nő  lkiltüzesiediik, tekintetük viilila ,g , 'szemük :fehérje  viilll' k. 
Ruháikat iveldolblták, rövid ,álttetslz ő  'kis kiomblilnlé maraidlt csak rajtuk. 
Milia húsaisöté't, ihájgyű!rődések ibuggyannaik ki hairislnyiájkából és mell-
tartójából, a Luliáé :fehér és s ►ilma, ialralnypihékkkel benőtt, !feszes; mintha 
meg-megremegne néha és ►lélegezne. Ékislzerielilkiet széthányták, csak a 
medalion maradt a nyakulkiban. Mohók és vidámak, nevetés bugybo- 
irékol a toirkulkból, nénita víz a kád lefolyójában, amikor sarat, sz őr-  
sizálakalt, slzalp;panlhalbe ►t és spermát sodor magával. 

Játssizufnik-le egyet? — kérdi 
Nem tudok — mondom. — Sose Itaná!tolttak. 
Ma;jld  Mi imeigtainíibunk — mondja Mila. — JNIi; ketten mindenre 

megtanítunk, !amli kell. Lazíts, és bízd .ránk magad. 
I;geniis — mondom. — Rendben. 

Átmegyünk a Ih:álósizofbába, kés viszem is viinijaÍkosüveget. A"'o1ók 
leengedve, rózsaszíin lámpa ég az ágy 'mellett. Az ágy 'feldúlva, mint 
egy csatatér. A fal 'mellett álló vitrilneklben kócos babák, plüssmacik, 
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,gipsz ;ballett-tánoasn ők, 'vastag göncb;e bugyolált, an űanyagból, rongy-
ból és üvegb ől készült blahó !figurák vigy,aroglnak a (betoalak+ojdára. E 
mengeiteg k,acalt közt nyiilvánlvaláaln ;csak n ő  lakhat, de vaijom hol a 
férfi? ;Hol az a bizonyos jLjaubjoj,e., akinek a szagát ;érzem ,a köntösön? 
A padlón lenvelzj,átsizó, ja hangszórók a sarakban. Mi(la föltesz jegy le- 
nvez., as!zemérmeblenül lehajol, felénk mutatva jókora 'farát, melyen 
pattanásig ,feas{züfl a bugyi(, és hívogatóan 'széttárt •oolnbiát. Kerüljön 
beljebb, auram !+LUlia -átkarolja a Iderekjarnalt, ,rrLinh egy ;fiatal Ibaiarkjazó, 
és a mellemhez talpas}Zbja a fejiét — ölelése meleg, ügyes és [Ismer ős, 
egys;zeirű , mii}n(t ,egy háinelépés. Nyekerg ő  ,foxtraatt hangjai 'röpködnek 
körülöttünk., mint :csiivilbelő  verebek. F,élsizegein 'mozdítani a lábam 
jobbira-balra, szívem lassan átveszi a zene iribmusát és mind heve-
sebben kal,alpál. Érzem a coimlbomjoln ,Lu1la anleJlaonharilsinyá ajának érin- 
`Gését, ;és 'a haasam+on rmeg-megreime,g ő  hasát, teljes !bestével hozzám 
tapadt, mint  ,egy b,ggerj ddlt  macska. A leveg ő  száraz, +sizi:nte pattog. 
Miila 'hanyatt +f ekasz!ilk az ,ágyon, karját, oo,mib ;jiát sZéltvdbi ; egy da'_jo3cskát 
dúldoilg.alt el-jeal;fullaldva. 

Megopearáljtat;oan !magam — mondja,. — Még az idén. 
Várj, a1+ev,etiem aa lharlilstnyám -- m,onidj+a Lula —, csak zavar. 
Bielzárritald az  fajtát? — 'kérdi Mi,la. — 'Nehogy betoppanjon vé- 

ye+blenül. 
Be — monda Lula. — Kett őre. És a zárlbam. x'haigytam a kulcsot. 

A liErneZ leJárlt, ,a tű  üresen !szánit tovább. Az ágyon +f +'+zem., be- 
legaabalyadva a leped őkibe. ,Körülöttem puhaság, 'izzadt, parfümbe pá- 
oolt női test, ,elae'ven és virgonc, remeg ő  és tapadó. jA leveg ő  sóhajok-; 
tál és sötét ,árnyékoktól :terhes — másokat lélegzem be, és mintha 
magamat lélegelznlém ki. Petyihü+dt jajkákát iasiólkto;lok, zavaros, liibolya- 
kélk szemek merednek rám !egészen közelr ől:, egyre sötétül ő , sűrű-
södő  iszemigolyák, mint a  ►hajjnaallib,an, kialvó utcai lámpák. Köpenyem 
isten 'tudja, +ntierr e lehet, kombinék hasaidnak szét a kezem alatt, ha- 
rl:>aslnyakö!bők s bugyik hullanak a földre, nap nem látta !börfelüllebek 
tűann,dk elő . Egy forróbb .és Ifeszaseibb száj lesiklik ,a lágyékomra, ügyes 
fogak aharalp!dállnalk kéjiesean-+fá;j,dalmáas,an, tévedhetetlen tbiizbansággal 
találva rá a legérzékenyebb iidegdücaliimar,a. Hallom a hango,m :mé1y és 
telt, de remeg ő  és {el-elfúló — hörgök és motyogok. 

Ug,aatn;i,  ;akarok — mjonldjaa. Mill+a. 
Ugass — mondom. — Ugass, kurva! 
Az einyém,ék vagytok — mondja Mi(la.  
Mindketten — ,suttog,j,a ihízelkedve Lul,a. — Mindketten. 

— Én nem — mondom. — És ,  nem !iis leszek soha. 
A ,m,eiredek k,ap+tattó után ia zuhanás m,egkönnydbbü,lés,e követke- 

zi?ik, a vereség derűje. A lámpa rózsaszín Ténye bes űrűsödik és szét-
folyik a 'hasulnik,on, mint a kialvó tűz. A gomolyag szorít, markol, pe-
dig már nem vagyok benne. Kezemben paróka, fekete, életteljen szálú 
önkéntelen 'mozdulattal asimogalboim, amire halk pattogással válaszol, 
mint a száraz rozs. Miíla nyírott, ,elm,ázolt asrmiiázlk:fjolitaos, Teje — egyik 
szeme Ibeszűakült, a 'másik kitágult — ott ugrál +Lula kitárulkozó, majd 
összeránduló ,00mb:j.a közt. Éles vullvaasazag marja az orrom. Odakint 
mCvnadejnit, ;minderilt tömény 'szenvedés árast el, ágyunk mélybe húzó 
örvénybe ,kerül, mely 'iszapos és er ő's, mintha mart közelében kava- 
varogna. M{er,edek lépcs őt látok, mélységes sötétbe, ,nyirkosságba vi-
vőt, 'penészes ifallalk,a;t,- vedlett taipéták,at, nyikorgó és süpped ő  p,ark,eit- 
jbet,, ahoaradágykesÍk+eny ,álgyakat, törött im,osidát, (gyenge kis ég ő  tompa, 
sárga fényét. Aki ide egyszer lejön, nemigen kapaszkodik többé v.isz- 
sza. A lepedőkön megkérgesedett nyálka, a Itakaró csupa féregirtó és 
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naf+talxin, +a f. alak ;imbbilyognalk, mintha minden ,plillanatban leomolhat-
Inának. A kerek aalbuak+olk alatt ■istten ►telen nagy víz esolbog, bugyboré- 
koQ, !wsizályronics+ok+at asoldorva magával, ürülékelt, gyárak 'szennyvizét, 
mindent, :ami nem valló sernmiilrie, akár az én +.ellfecsláreQit 'napjaim. A 
lampionokkal itaeleagga!boitt fedélzeten zenekar harsog, énekesn ő  eről-
ködik — a hangszórók !zúgn+ak, ireclsiegnielk, aa kiköt ő  lármával csö- 
römlp,öllaéslsiel fiél,el. Valaki megráz, ,durván., erőszakosan. 

Te meg ki az isten vagy, mi? — kérlddi egy mély hang.  
Majd holnap ,elhozom a szernélyliim — 'mondom. — Vagy ma 

este, ha kell. 
1Igelde:n 'minden, 'mint 'eddig is: szürkésIfeke+te vtvlág k ör+vonaLak 

nélkül. Fölöttem egy Szőrös, bajuszos na(gyldarab +ember, b őrdzsekiben. 
Ránciigál, voniszoll, talpra siegíit. Még mindig nem tudom !eldönteni, 
zuhanjak-e vissza, vagy id ől;jek a mellére. Arca .csuipa seb, ragya, füle 
kék ás ;klepa, !árad ;bel őle a ivi,nlj:ak és a nedvességszag, némi állott 
gépolajbűzzel 'együtt. Össszehúz;za a szemét, mintha !célozna. 

Miféle ■s+zesnélyit, te? —+kérlcui. Mi az ördögöt keresel itt? 
Úgy !hoztak magukkal — mondom. — Én nem akartam. 

— 
 

egy hoztak magukkal -- ,mondja nevetve. — iIltt hagytak, paj-
tás, mint elb ,a. Gs+zaharát. Öltözz föl, ne pucárka:dj itt! 

Anyaszült meztelen vagyok, keresem a atulhám, ■mliinldwnta+l+an be-
lebotlok valarnibe, imbolygok. Miniden aszétdo(bál+va., összekeverve, es- 
küiszöm, valaki 'slzánldélkaolsan .cseszeget. Nekivétem a hátam a radiá-
tornak, mint valami mellfájás melegség oszlopának, !és bebújok ko-
pott csigahéjamba. Mit keresek án itt? Ki vagyok án? Az aemberlhegy 
nagyot húz az üvelgből: rslzög+eltep, dagaldt ürege, hasa úgy +meg.eresz- 
keldett, Imiinthsa téglát +erméslztefne. Keze durva, zsíros, körmei törede-
zettek ás !görbék, b őre :vörös, !friss :'for(raldásios. Ha 'verekedés nyoma, 
az a másik járhatott +roslszab+bu!l. Orra ibetöarve, !szétlapítva, mint aki-
nek +acélrúldd+al rendezték át a vonásalt. Elüls ő  fogai hiányoznak, 
p ösr íat. 

Nyomás a konylháb+a ! — mondja. — Ülij le, ne mozdulj ! 
Ülök a leatakaríatatlan !asztal mellett: piszkos tányér, kenyérhéj, 

szétkent mustár mindenfelé. Alkalmi barátn őim Ibanzaisztóan 'siethettek, 
még +m.olso!galtni as+eim  vett  idejük, úgy l+éeeltdk Qe:. Az semiberhegy sas leül 
az a+sZbal túlvégére, Ihátsraveiti magát, mint a !kávéházban., szavamra, 
mindjárt nótát rendel és egy ftramiGs,írózókés+t. Meg-meghúzza a vinja-
kosüveget, fenyeget őn néz rám, de mintha valaki mást látna a he-
lyemben, aki amegtaerym+étltelbib ás velsizályeselb,b, 'nyúzott -öklű  és a zse-
bében blic:(ktiiil,ánc lapul. +Ciilgarettáj,a kéken füstöl a szája szegletében. 

Ez az án házam — mondja ahunyolgorva .és el őreszegezi a fe-
jét.  — Világos? 

Nem tudtam — !mondom. — Most tudom. 
Nem Itucc te semmit — mondja. — Hun +elz a két kurva? 
Fogalmam sincs róla — mondom. — 'Kaphatnék 'egy kis vi= 

r_lIj+ako't ? 
•— Még mi nem kéne! Coki! 

Értem — mondom. — Akkor (húdzthaltom a csíkolt? 
Nem IhúZhataoid ! — mondja. — Itt én k+am anldoQrotk. Világos? 

Izzadság üt ki a homldkán és halántékán, vörös és kék foltok tar-
kítják az ,arcát, olyan, mint aki egyik !pillanatról a másikra megbe-
tegedett. Vajon milyen gonldolatok motoszkálhatnak egy ilyen bunkó 
páncélvastag :homlokcsontja mögött? Az ablakon túl hamuszín ű  nap 
nyögi a súlyos felhők terhét, 'szürkés es őpermet szitál és ileibeg a le-
vegőben. Valahol éktelenül recseg, af ülyüd egy láthatatlan tranziszto-
ros készülék : :Sezdán — plusz ennyi és ennyi, !apad. 

28 



— .Szétverjem ta profáld? — kér,di. — Vagy  ne verjem ,szét?  
Ez Utóbbit — mondom. — Ha ,szabad kérnem.  

— .Kuss.! .— mondja. — Mosit 'én rbesizéliek. Szóval az a helyzet,  
hogy laélh,et, hogy is;zétverem, lehet, hogy tnem. Világos? Itt :tanállak a 
házairnban annlnat egy rféslzekralblót. De amitjen tnyálpáac vagy, kifingasz 
nekem két ipoafointul. Mer én ,akkorákat ütök .ám, mind a gyorsvonat! 
Kihívó voltam iféLnéhé7ben. Valamikó, még 'Zliaitinka !el őtt. 

Hogy hívják? — !kérdem. — Engem iis ,érdekel a sport. 
Pofa  be! — mondja. — Téged most az érdekeljen, hogy úszod 

meg iszáraziotn ezt a !disznóságot, ,amiit csináltál. 
Érdekrel is ` mondom. — Érdelkel ;is. 

A,fmćkó :cigarettáról !gyú ajt'o~gairettára, pislog, tszeme véres, részeg, 
szemlhéj:a !elnéhezültt. Vagy 'elsírja magát, vagy leliatlsizlik ,minlden pilla- 
inatbaln•. :Amikor anem néz oda, !eleseenek az asztalról egy villát — 
kést nem érem — és a ,zakóm ujjába ire;jitem. iA ,vilnlj.alkolsüveg kiü-
rült, a koma arca .elaern.yed és kisé !fel!fúvó'd:iak, Mintha !helyi •érzéstele- 
nĐtés,t kapott volna. 

Lökd !ide a !pálinkát a lkreadenar ől — mondja. — Figyelj, te: 
én 

 
!gépész vagyok, ha;j óg,épésiz. Két hétéig vízen ,vótuinfk. Es ő, szél, ami 

belefér, a ,géplházlb.a megf ősz, Odakint megfagysz. :Se pija, se semmi, 
csiak aaz llsliiász meg a gürlilzés. A Fekete-tengerig meg Ivliisis'za. És alkkó 
:itt .tanálllak az ágyamba téged, te Ikrijptasizökevény. Megkefélted a 
feleségem, mi? Táttii.her.  

Nem én — xnaanadrotm. — Így görbüljek meg!  
Csak tartottad a gyertyát —  kérdi. 
,Elvoltak ők ketten. egymással — :mondom.  
Piwcójij innét! — mondja. •— Szerencséd, hogy részeg vagyok,  

én gro,ggy.  
'Remegő  térddel linadlu ►lotk az autó ,felé, ,m,intha baromi széles utcán  

kéne .átmennem, miel őtt ibeifar.dulnék a :sarkon. Hátamon le4öl siza- 
l,aidgál a hideg a ,f él,el amt ől. ISizi{poigáslt hallok, nyöszörgést, és tompa 
ütéseket: veri a :fejét az ,alslzitallb,a. Üres kobak !koppanása a 'csupasz  
deszkán, és 'fro,rlditva. Megállok ,a folyosón, s ha reszketve ,ils ,  megfor-
dulok. Folgadolk, hogy nem volna merszetek utánacsinálná.  

A viszontlátásra, uram — !mondom —, a Fekete-!tengeren.  
Dülledt !szemmel, nehezen Itápásazk.od:ik fel, mint aki jelt !k,ap,otJt  

ellzőj,étől a 'sarokból. Cammogva megindul felém, (dagadtain, szöglete-
sen!, leaerelszte'tt manccsal. Félelmem hasoinlí,that az övéhez, de kisebb,  
!itt érzem a rekeszizmomban, mimlt :eméslztheltetlten ,csontot. Arca izzaid-  
s;á,,gtó1 és könnyt ől maszatos, de feszült, s Mintha látni is jobban látna,  
mintha kitisztult volna az agya. A kérges tenyér oldalról ér, arco-
mon és habánitekomrom. Egy !pillanatra ,ggészen közelr ől látom égett,  
forraidátstols kezét: suta kísérletet teszek rá, hogy ,maegcsók.oljam, meg-
harapjam, de elavétem. Hanlgtalanlul rogyok ,ö,sasze, estemben még hal-
lom az  ,aljitóosaulkódást.  

Fekszem !a lépcsőház !sötétjében, a hideg betonon. Nyalogatom a  
vérit ,ajikam,ról ,és ínyemről, ,miánt az ájulás édes IbalZsamált. Erős fáj--  
dalmat érzek a ,nyakslziirtemiben : ellenállhatatlanul nyom lefelé, mint  
a meghibásodott !mérleg nehezéke. Vakon tapogatózom négykézláb  
a csikkek meg a szemét közt és támolygok a lépcs őn — ,a lakásokból  
kiszűrődő  !bűz és zaj lassan távolodik tőlem, mint a Idolkktóll elszakadó  
hajó. Az Utazás ugyanott kezd ődik, ahol végződik. Ajtók nyílnak és  
csukódnak fitt !is, ott fis az (épületben, zárak kattannak, kulcsok foir-  
;dwln,alk, !bútorrecsegés hallatszik, mint költtöZkö:dés közben, de sehol  
egy élő  lélek. lVlinldenikli !bent kuksol a k7ts magánzárkájában, szunyó- 
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kál, vattával a nagyothalló fülében. De hát ti tezt dobban tudjátok, 
mint én. :A lakók Ij egy'zékénél ktilhüztoun magam, végiigfiutlok ,rajta : se-
hol Cv.ir~ivil;i ,Zlatilnika ,  seihol; egy tL;julbiolje 'Sltevan. Eltűntek,. velem  
együtt. Az .üresen ‚dsengő  nevaek .zűrzavara :saját .z űrzavamoanrrná lesz.  
Akli iitt :áll e jegyzékét Ib.ámuillva, nem más, lrmiinit egy !egyéniis!égét vesz-
tett (eIcs!ilgázoitt Wdegen, egy felügyelet nélkül maradt lfélkegyelm ű , én  
Valahol :másultt vagyok, messze ,innen és semmi közöm ehhez a sze-
rencsétlenhez, aki oly itainá:gsltalalnlul mered az érthetaetllen belt űasorokra,  
:mintha v,'vslszav+anihaitatlan IhalláltOs ítéletének szövegét !olvasná. +1Vlilyen  

/szerienose, hogy egy kukkot sem értek az egéslZb ől.  
Nenyizsd ki eszt a kaput Kid ő l!  
Kinyljtolm és nem dől ki: csikorog és anyaikllik-nyialkil;ilk, Ide !fönnmarad  

a!slarokvalsán. A huzat az utcára lök, mint  vaala!mi gyengéd klfdolbó-  

legény. ,Csölhör,b ől vödörbe: !s;zielm+éttel Itélti anlejjlonzsálkaak torlaszolják 
el ia beljálraitákalt, világíitó aszemú macskák, egy-két ;kób+olr eb, +tovaro- 
biogó taxik. A telefonfülke üres, a Ikiaigyló kókadtan lóg a zsinóron, 
szinte hallom ;a :szabad vonal bugását, de nem tudok egyetlen olyan 
számot sem, mely vála,szolna thívásomvra, egyetlen olyan hangot saeam, 
mely valami kézzelfoghatót imoindhaltna nekem. Ha tkiálatolznék, ekkor 
sem ihallanátok !meg. Felemelt kézzel állok, tmlantha stoppolnék : ha más 
nem, a szél tán felvesz. 

Ütött-kopott, sizálllojdai .címkékkel Itiellleragalsztott, sárral fröcskölt 
kocsi gördül a járdaszegélyíhJez, olyan, mintha ,úttalan utakról, árok 
mélyéről került volna sellő . Nemem ismét  !gyl,likols segédkezet nyújt 
f+eJlém. Van-e  ,sizebb s egyszerűbb a akö!d formában jöv ő  halálnál? Ki-
nyitom a iháts.ó ajtót, befészkelem magam a puha ülésire — mintha 
haza érkezitem volna. A volán mellett Ikiiss{é el őrehajolva, vörös ,b őxú 
albínó ül, sivatagi nap Szítta, Is;zámwm osierz,dtte  ,arca fiatal, de csupa 
ránc, !szeplős és Is;z őirös, 'hútsizévels aggastyánról ár7wllkoidó sz őke hada 
hosszú tincsekben lóg a hátára, Mint a (nemeket nem ismer ő  népeknél, 
akik :rég (elfelejtették, mi. a mámor .és a gonoszság. Mellette vékony 
ruhás, im,a;jaomképű., apró kezű  görnyedt kis idsiolnitválz ül, +olyan az 
egész teremtés, mint egy ;foestus, melynek feje léggömbként lebeg a 
magzatvíz felszílnlén. Halligaltással köszönünk, idegdúcaink finom csáp-
jaival ériarrltksezünk 'egymással. Az talibínó hátrafordul — a kocsi közben 
'maqgy (magától, (önnön reflexeire hagyatkozva —; ró.zsaslzín szél ű , vi-
lágítótorony Iteltej,én lebeg ő  zászló 'falkó(ságára emlékeztet ő , könny- és 
örömmarta inywszislremek pillantását 'érzem magamon. Bukógalamab 
üres .egitől, légáramoktól, űri jégből iellbóldíttott, zuhanástól telvakított, 
seijttelinelktdl veres iszeméneJk pillanbását.  Zavaros és barátságos :sze-
rnek !pillantását, mély ÍkeryelsJztülhaitoll ;rajtam., de irrLinaden kíváncsiság  

~néllkül, 
 

tökéletesen tilsJztán;, valahol -  a koponya zárkájában f+oganó fáj-
dalom (könnyed asgjftletésével. 	. 

— Are you ,g>'oting ato t,he hos;piltal ? — kérdi. 
— No — mondom. — Y am goting to itlhle center. 
Hegynek fel,. :völgynek le: fel-fetlnyög, köhög ta motor, csöröm,- 

- pöl+nelk a llengé;gsillapíltó ;k. Ha itörlténletelsen ki is ne4ek +a;z albalak+an, 
nem láttatlak volna ibiennünkdt. Utcai lámpák gyulladnak ki: az est 
szürke hátterén, :mintha a landolás, irányát jeleznek, az utat mutat-
nák a reptér iköiaponiti 'épülete .felé. F űts melege legyint meg, jód- és  
veigysze!rszag, hosszú bolyongás !krilpárol;gásáé - orságutak, motelek,  

ligetek, klih;alit Istaranldtok abszolút álmatlansága, boróka- és +ol!a,jfaler-  

dőké, melyeknek tisztasága porszemként slziilpp!antja magába a [népe-
met, !mii;nit !anyagtalan párát. Hálótisákunik !nincs, gleccserek alatt ke-
ressük a ibékeslséget, a végtelen (tél idárúj!ét, a víziókká és áldott mé- 
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reggé fea<sglő  telet, mely úgy kilttiikkasZtja az agyat, akár a imening,iti±s. 
Velünk ;ér véget a,maagányo+,sság s kezd ődik a lk.özös!ség 'nagy ,magánya. 
Túl messze vagytok ahhoz, hogy tudnánk, merre keressünk .benneteket. 

Kézzdl imutoigaltok Ij!dbb!ra, ,előre. Minden j ,elizőlaámgpeának v,an zöld-
je, és valamennlyii iházartok üres. A!ki!vialágíabott körtéren — mintha 
infravörös áramfeejalasgZt őre kapcsolt fényszórókat gyújtott volna fel 
valaki a felhők !mögött — dugóba kerülünk, métlerenik.ént araszoalunk 
előre, mintha teknősök közé keviergeditünk volna. 'Hangosikoidó .gya- 
lrogoisdsioipplrltok ,érindk ultól s vesznek körül ibeniniirnkelt: fekete-;fehér 
zászlókalt lengetnek, gy űrött lüramis!zparensiek+eÍt, Íhaadonásznak, integet- 
,niegk, naegraÍbugrálinaak. A lárma álilat,i lés meleg, mlinitha a ezsigerekb ől, a 
teli belekből törne lelő , ;ereje azonban lamikad, ,asiiillapodn,k. Annak, aki 
a csöndet iis hallja és az eanyészet suhanását, !semmi esem fontos. Kiutat 
ne a mozgásban, kúszásban és üvölatésfb,en kereisisüinik., ira ;jtu'nk már 
.csak a robbanás,  saegit, maga a pusztító eerej ű  ajtamrrvag,hasadás. ;Azon-
nali hatállyal. A kis .csontváz megmozdul, apró kéz eseimogaitását érzem 
a lhaj:aamon, ,v.ékonylkia hang 'mo;tyo'g,, mintha !dú;dealna. Ha egyszer ö,saz- 
iszeöl,elgkeztünik és lerágytwnk egymás rnelilé, ,mindanrnyiian egyformák 
vagyunk. Mindannyian  egyek vagyunk. 

We aare .firom (San FiranCirsoó — mondja. — 	you want fiks? 
No, y ado'inÍt leilke — mondom. — Y am fivniaslh!d. •Have a. good 

st,iame. • 
Úgy !szállok ki ea, Ikocslik,ból, :mintha ,fedezékb ől ,lépnék elő . Állok 

a nedves :•árdán és (j'ább!ra-balra !tékingetek : saját köröm lközeppant- 
jálnak közelében vagyok. Albínó és Kiascsornitváz a világot járják, nap 
után vagy nap el ől !futva — én a !kávéházakat, ileb ;ujiokalt és kloáká-
kat; úgy !forgok a közéapponit körül, mint a vidámparki k.islaultók, asze-
rint ,változtatván :irányt, amerre a kormányt rántja egy unatkozó kéz. 
Albínó és (Kilslcsgoanitváz, alz őstesebv'iér(peár Vagy ősházaspár ,inljelkciót hord 
a csomagtartóban — én, !fáradtságot, ,vis;zgkeitegslégeat, ifeljifájást és ron-
gyos cipőt. Nedves éjszaka 'nehezedik a járdára. Ti meg oda se bagóz- 
tok az egészre. 

Jókorát szijpp,anitak a smogból. Lábam már indul is, lépteim 
biztosak, emántha. ;vilss;zagzökkentem volna a erenldes kerékvágásiba. Be-
megyek a postára, Odaállok a !posite restante ;márványprwlitja el őtt hú-
zódó iholsjslzú sor v!é;gérie :konfjdkciós öltönyök, gyűrött ilnlgeik, bao;rotvá- 
latlan,. löttyeidt arcok, mint megannyi Ikarltanarnaslzik. Vidékiek, magán- 
zók, szűk és sötét szobák elakó;ie, dülledt szem ű  !négerek, barna b őrű , 
nagy orrú arabok, hullakék kávéházi tölrtelékék, törpe terrnetú sárgák 
közfürdők törzsvendégei — állnak, mint a csorda az itató el őtt, aláza-
tosan, sípoló ,tüdővel. Neonkék világítás — akár a h űtőszekrényben. 
Lassan mozdulunk előre. 

Jött-e valamim? -- kérdem. 
Vezetéknév, név? — kérdi a postáskisasszony. 
Nem érdekes — mondom. — Jött-e valamim? 
!Semmi — mondja a postáskisasszony. — Ahogy a múlt héten 

sem. 
Kár — mondom. — Bágyújthatok a cigidr ől? 
Ne tartsd föl a sort — mondja a postáskisasszony. — Mind-

járt hívom az őrt. 
— Hívjad — mondom. — Hogyhogy nem jött semmim? 
Újra kint vagyok és bandukolok, bandukolok. Ha most megállnék, 

a ruhám magá tól mennie tovább, rninidaddig, míg be nem járná a szo-
kásos utat. Beleim görcsbe rándulnak és fölengednek, ,emésztem a 
mérgez ő  levegőt, a maró savat, a bosszúságot és epét. A neonreklámok 
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— úgy lógnak az ódonházak falain, mint a rongyok — ki-kigyullad-
nak és elalszanak, mint a hulla szemében a visszfény, vásárian és 
idétlenül pislognak, el-elnyelve a bet űket és jelentéseket. Buszok fé-
keié csikorognak, 'megjelennek imbolyogva az els ő  esti részegek, akik 
úgy potyognak ki a büfékb ől, mint feltört perselyb ől a pénzérmék. 
Az ablakok mögött, a jóravalókat a bará(benekt ől ,dlvállaslztó láthatatlan 
rács mögött meleg fényék világítanak, él ő  árnyak mozognak, sül ő  
hús, nyitott süt ő , kiömlött szesz illata terjed — az éjjel sem lesz hiány, 
látom, zabálásból és lpiáláslból, spermából és gonoszságból, csak gy őzze 
majd levezetni a sok ürüléket, tisztátalanságot a csatornahálózat, a 
felduzzadt város megmentője. Ha szerencsém lesz, hunyhatok egy 
keveset egy sarokasztalnál, míg el nem zavar valami lump társaság. 
A rendőrség nem bánt, mert árnyék vagyok csupán. Nem szoktam 
élők közé keveredni. Ordító plakátolk mindenfelé — azegyetemista 
szerviz nyurga, sovány tagjai ragasztották ki őket : 

MA ÖNÖK ,BELGRADÉRT — HOLNAP BELGRÁD ÖNÖKÉRT. 
Apró termetű , bozontos arab ül a járda puszta kövén — kissé 

előrehajolva, ősi tartásban, törökülésben, úgy, ahogy a világ vala-
mennyi keresztútjánál szokott. Mindenfelé, ahová án már úgysem 
jutok el soha. A térdén háromszög alakú húros hangszer, tiszta és 
fényes. iKis faver őkkel ütögeti a húrokat, ujjaival pengeti őket; hang-
juk aprózott, tiszta — mintha iénekforgácsok hullanának egy makulát-
lanra sikált edény fenekére —, de ugyanakkor hívogató, kérlel ő  is. 
Mlilnttha 'ezt anonldlaaná : Segítsetek folytatni. 'Kíváncsliak és járókelők 
tömelge ácsorog körülötte, zsiiavatj', nevetgélés és közbekiáltások hallla;t-
szanak, idea zenész felfordított 'sapkája teljesen üres, úgy tátong mel-
lette, mint ,egy lyuk a járdán. Odalépek és bedobom a reggeli ezrest, 
mely oly kellemesen melengette a zsebem egész nap. Akad még ott 
bőven, ahol ezt az egyet kerestem, csak nem szabad túl kényesnek 
lenni. A zenész válla megremeg a tenyerem alatt, mintha elfojtott 
sírás vibrálását közvetítené. 

Viszlát, haver mondom. — Még látjuk egymást. 
Reggel van vagy este — nem érdekes. Az sem, hogy hány óra 

van. Jön Vasilije 'Belobrk, roskadozva, mintha ,önmagát cipelné a 
vállán. Keze teli van képeslapokkal és naptárakkal, léptei egyre rö-
vildebbelk, ebibonyitaUalnabbak. Még egy kicsli, és ha nem néz oda senki, 
támoalyoign+ii keld. A 'színház előtt esltélyl ruhák, frilss frizurák, fe-
hérre festett arcok forgataga. Mire 'Vasilije szíve felmondja a szolgá-
latot, javában áll majd az álarcosbál, keveredik smink, verejték és 
mámoros mosolygás, tapad egymáshoz férfi és n ői has. Lemegyek a 
földalatti vécébe, mintha odalenn készülne, dagadna a hajnal. 

Hej, lányok, lányok — mondom —, üvöltenek már odakint 
a sakálok. 

SZILÁGYI Károly fordítása 

A fenti elbeszélést a szerz ő  Periferijski zmajevi (Külvárlosei vagányok, 
1978). c. kötetéb ől vettük, amely magyarul a budapesti Európa Könyv-
kiadó gondozásában a közeljöv őben jelenik meg. 

Vidoseav Stevanovi ć  (1942) két évvel ezel őtt Testamentum c. regényé-
ért NIN-díjat kapott. 
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ÖRÖKSÉG  

RÖNAY LÁSZLÓ 

SZEREP ÉS MŰ  
SZIRMAI KÁROLY PALYAKÉPE 1. 

KÉSLELTETETT INDULÁS 

Nem 'ritka eset, hogy 'az ,életm ű  és a pálya. furcsa, !szinte megmagya-
rázhatatlan, iinldOkolatllan ifieslzü!llts+é;gelt mutat. Kli,egyeausúlyozdtt, lát-
szólag ;harm,omlikuisan fejl ődő  írói ;életút mélyén lefojtott energiák 
csak dadogva, Ikö,zvetdtten 'megfogalmazott vágyak rejlenek. 

;S;zi+rnvai 'Károly minden 'bizonnyal ilyen író volt. Békés, nyugal-
mas környezetben !nevellkeade'tt, apja mindenkor aneg+becsülit, vezet ő  
tisztségviselője 'volt állomáshelyének, nem jelen,telbt nehézséget a csa-
lád számára az ;sem, hogy nagyrészt idegen ajkú környezetbe kellett 
beleilleszkedniük és megőrizniük anyanyelvi kultúrájukat. Kés őbb, 
férfikarában is 'elkerüliték a nagy megrázkódta;tás+ák. Míg kor- és 
nemzedéktársait imelgpróbálta a Igazdalsági ,vállság, szembe kellett nézni-
ük az +álláisftalamiság ;gondja,+i>tnal., ő  megbecsült, folyvást emelked ő  félig-
meddig Ihivaltaalllnlolkti pályát futhatott be, zárkózott életformát alakított 
ki: (szemérmesen kerülte a nagy társaságot, inkább +csa+k kiválasztott 
barátaival beszélgetett, „nem ivott, nem dolhány,zatit, az irodalmi ö:ssz.e- 
j övlejteleken ás ‚tejet 'rendelt" !fia, +Szi+rmali Enldre emlékezete +szerint. 
Jó hallása volt, szívesen ének,el+gete'tt, !s őt, Bartók és :Kodály hatása 
ny+oimán, maga is szerzett néhány népies mwdalt. Sötét ruhát viselt, 
fehér inget, Is,dtét nyakkend őt, ;megjelenése +mlegál>Ilaip+oldolbtságott, felel ős 
komolyságot 'sugallt. Az iroldálból iha;zaltérv,e levette !izakóját s amúgy 
rvyalkkenldő;sen öntözgette +a paliánjtákalt és +a virágokat a kertben. Egyet-
len is;zenveidélye volt, a Ihoirgáis;zás. Ha olykor nehéz napok köszöntöttek 
is a 'családra, sosem hiányzott a megbízható, jó horgászfelszerelése, s 
a 'osó;naklja sem. 

Hia 
 

a ;Dunán +riingultódzotlt, megfeledkezett +az id őről. Nem véletlen, 
hogy +el.b!eslzéllésd'vnelk h ősei t'o",blbnyiire elemi !kapcsolatot létesítenek a 
'terlmészebtel+, s az iselm, hogy nov+ellláiln;ak +s4n+be él ő  is+zereiplőj+e a kísér-
teties vagy éppen otthonos arcát mutató ;folyó, 'melyen halált hozó 
örvények éppúgy forognak, mint 'baljós tükörképei a fenyeget ően 
tovasikló 'felhőknek. Barátai, akik azt remélték t őle, hogy megírja 
majd a Iki,seabbségi, magyarság sorsát :feldolgozó nagy 'regényt, gyakran 
'szem'rehányást tettek neki, hogy elvesZteg.eti idejét, „vli;sszaf+oj+to+bt 
becsvágyát a ihalakon töltve ki". 

Szenvedélyesen 'szeretett magyarázni, annak az embernek módj,á- 
+ra, aki sokkal többet tud, mint 'amennyit a napi beszélgetések során 
!fel+tár. Hősei is telve vanmuk „'biitiko+s tudással", képzeletük gyakran 
élet és halál +m+ezslgyéjérle veszi őket, olyan távlatokba, melyeket a hét-
köznapi létben nem léhet megtapasztalni. Szirmai Károly írói világa 
ugyanis épp ellenkezője látszólag 'megállapodott hivatalnok-létének: 
drámák és balladák írója volt, szüntelenül fel,asigázdbt kép;zelettel 
idézte az 'elmúlást, lefojtott energiáit, teremt ő  szenvedélyét a képekben 
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és leírásokban kamato!žtaittba, melyek telve :vannak váratlan fordulat/ok-
kal, mozgalmassággal, :Színekkel és (dallamokkal. Nem volt 'alapvet ően 
lí,rai alkat, de Beethoven  .című . !kö.lteményéne!k néhány strófája is 
elárulja, im!ilyen er ők, energiiák, szenvedélyek lapp:angtalk benne, me-
lyek élielté ;en !so's'em, írásaiban azonban annál gyaikralbbaln a felszínre 
törtek: 

Kipergett lelk ű  őszi estén 
magányos őszi emberek, 
sarokra könyökl ő  erkélyszobában, 
valamit késetten egyre várva 
összever ődtünk egyszer régen, 
magasan utca, tér fölött. 

Kíégett szemünk mélybe fúrva, 
szótlanul vártuk, hogy odalenn 
elüljön végre zaj és ember, 
s a lassan áramló fekete tenger 
belepje már a tereket. 

S ekkor benn, a bús szobában, 
halkan, ébredve, álomlágyan 
muzsikálni kezdett a zongora, 
s dús aranyhaját lebontva 
a holdsugárkisasszony 
az esthomályban sétára indult. 

Majd felh őrongy akadt a holdra, 
s más Íhúrba vágott át a hangszer, 
a mély csendb ől vert halálsoron, 
éjfekete zászlók alatt, 
komor gyászmenet kelt útra. 

S a magas partok közt haladva, 
csak dagadt és duzzadt a fekete ár, 
kitépett szív ű  ;húr sikoltott, 
kitápett szív ű  bús madár. 

Fölöttünk egyre tömörültek a felh ők, 
bukdácsolva baktatott aa bús sötét, 
a közelben egyszerre fényjelek villantak, 
fölöttünk hirtelen megdördölt az ég. 

'Bizonyára !az 	,érdekes és ;jellez ő  ,elemé e 'versnek, hogy kelet- 
kezése ;iidej.én,, !19,27-Íben !Sziirima!i Károly még rnli!n!di;g annak a szeoesz- 
s;ziós ízlésnek az !elkötdLezelttje volt, ami a !Nyugat nagy költ őinek els ő  
korszakát jellemezte, alliterációi és 'fojtott Itü!z ű  képei a fiatal Babits 
világát (idézik, ,elégi'ku!s alaphangja !is !b,afb;i!tsois líndi'tltaitáslt sejtett. De 
talán (mégis ,jéllern!z őbb 'személyiségére, !ahogy az :élményt transzponál-
ja: a valóságból IIr:Jdírt;ja a verset és ,  oda ls tér v?is!s!z;a : ,,,magányos őszi 
eim,ber!eik" :fejére  ,hulllnak a váratlanul kitört vilhar ,eis ődsfe(ppj!eF, nti'iközbe.n 
határolt s!zem!élyes, létükben végbemegy a ,;dsoldda" : Beethoven zenéje 
felkelti lelkükben azokat !a végs ő  ,érzéseikelt, melyeket !különben nem 
láthatnak meg. Í,ról, világára általában lis ez a kett ősség a legjellem-
zőbb: véges lehetőségek és ,végtelenbe mutató !ér;zéselk !feiszülnek egy-
másnak noviellái(ban, s rendszerint a tragikus elem a meghatározó, 
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melyet a+Ztán +a+z öreged ő  -elbeszél ő  vid 'agá!bain +a nasztalgiia +kesernyés!ébb 
fha+rLgjali váltottak föl. 

1.890. !júniius 27-én született Temeráunlben. Édesapja Budapestr ől 
költözött ide, hogy kinevezésén+ek megfelel ően 'elfoglalja az aljegyzői 
p+olszftat. Az í+11:5 s;züldtés!én+ek esztendejében 'azonban Már Új kinevezésre 
került sor, +s a család feilőb;b Daszpoitlszenitiv+ánra, majd Úrs!zeanit5ivánra 
került, ;ahol apja anár községi jegyz ő  volt. önkeresésében, mely vissza-
tekintő  önikorrmen+tár, elmondja: esizméléslénék esztendeiben olyan 
környezet vebe körüli, amelyben meglehet ősen ritka ,vollt a magyar 
szó, a Ferenc József-csatorna mentén lév ő  községekben szerbek és 
németek laktak, szerbül beszéltek a ló vontatta. ,szárazmalom közelé-
ben élő  vályogvétő  digányok 'is. Amikor fdlső  tudatos pillantásaival 
felmérte környezetét, szép, fehérre .mesizel+t görögkeleti templomot 
látott +a. falu egyik ;oldalán, másikon peldiilg egy nazarénus imaházat. 
A„iragaly"-iban ;esténként .vidám hárlm+o+n'ikaszó 'mellett táncoltak a 
fiatalok s+mes+slze hangoztak a;szerb nóták. A falu (három párhuzamos 
utcából állt, a 'házakat fakerítések választották 'el fegymás+tál. A jegyz ő  
háza volt a l+egtekinitélyesebb : hét ablakával nézett a poros utcára. 
Es'ó,'s időben a portengert venldégimarasZtaló sár váltotta fel, a mélyebb 
gödrökbe kukoricaszárat +ha,jwgáilta+k, hogy legalább +a !lrovalk- .vontatta 
szekerek közlekddhess!enek. Az udvari s'zobábian gyakran reggelig tar-
tottak fáz eszeveszett kártyacsatak,- melyeknek'egyszer tragikus volt 
a vége,. hiszen 'egy újvidéki ügyvéd, Miután 'kliensei ipénlzét is 'elveszí-
tette, a gémeskútba ugrott,  s reggel találták meg tetemét, ;amikor 
gyainúlilia(n,iul vizet 'akartak húzni az állatoknak. 

• Évente a Szent iIván-napi+ búcsú volt a legnagyobb 'esemény: a 
muzsikus fcigáiniyelkialt ITeltnerinb ől 'hozatták, s+azolk ilyenkor reggelig 
húzták a szekereken. A +zsakdbtJba öltözött prímás adta az ütemet, őt 
Airainys!zái,ú ■Slzenit Jánosnak hívták a könnyéken:. A ihosszú középs ő  
szobában ilyenkor reggelig 'ropták a táncolt a +Pelsltr ő.l érkezett vendé-
gek, Majd , iáilioimlba ringatta őket a fáradtság és a 'megszámlálhatatlan 
piolhár bor.. fTipllkiuš bácskai Ikökrnyeize't volt ez , a faluciskában ugyan-
olyan Mulatozások fésf !dári+dók folytak, amilyeneket +K,o+siztaláinyi. Dezs ő  
írt le a Pacsirtában. Egy későbbi felbeszélésében („Hát itt szerettem 
én valamikor?", .1968) az öreged ő  író +fáj+dal+nvalsItáivollis;ágtar+tássall idézi 
e kör,nyezetelt, az felifeliejtieltt szokásokat, a ,gye+rmeki játékokat, a mára 
lebontott féapül;e+tékelt, is el is határolja magát a hajdan zsírjába .fu+llaldó 
bácskai szellemiségtől, mely első  nevelője volt, is szokásaival alighanem 
kifejlesztette lelkében azt az ri+degcnkeldés;t, mely jellemét és életvitelét 
később épp az ellenkez őjére fordította, arra késztetve, hogy csendesen, 
visszahúzódva a biztonságos polgári lét Ikerieltei között nagyjából egy-
formán töltse napjait. 
. 	Ennek a környezetnek más vonatkozásban ils meghatározó volt 
a is',zere;p+e írói pályáján. „,Reám, -+gyer,mdek+kla;roimb+aln, nagy hatással 
volt a ISizilbás felől húzódó s a falu 'alatt ;bovale,j+t ő , apám által 1900 
vége ,előtt !lecsaipalitialboitt ősmodsár, ináderldieiivel, sásaival, 'kákásaival, 
didráival, néhány vadmacskájával, valamint gazdag és ritka madár-
világával . . .. !kócsiagj!aival, f+dk+e(iae gólyáival., ,egY -+egy malgaslban tova- 
szálló, s engem később írásra iilhliet ő  hollójával, valamint ősszel g:ágo- 
gással délre húzó !va+dlilbacsapaltával." Az. ,é:rinte'tl+etn, buja természet 
látványa 'nemcsak fgónldolk+oldásmódját befolyásolta, hanem témáit is 
adta: ebb ől a Ikörn,yezdtb ől. valók kísérteties tájleírásati, a természetbe 
olvadó érzései. 

Az elemi iskolában nem taniultak +m+a+gyairul, néhány társával a 
nyugdíjas evangélikus itaní+tánál is+aj:átí+to+tták el a magyar iskola anya- 
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gát. Kilencéves korában Újvidéken vége.Zte dl .az ötödik osztályt, az 
ottani római katolikus elemi liislkoilába+n. It't végezte 'gimnáziumi tanul-
mányait ás, melyeket 'egy kitűnő  'érettségi ;bizonyítvánnyal koronázott. 
„Ele~lnibe 'hois;slza(b, később : 1907-ben 'és +1908-Iban 'rövidebb ideig Tornán 
Sánldoir inagyslzüleline!k Pet őfi utcai 76. számú ;házában laktam egy-két 
diáktársammal. (Kétablakos, udvari diákszobánkból nagyon szép ki-
látás nyílt a vasúti f űtőházon ás 'a, hosszú töltésen túl ielte(rül ő  s úgy-
szólván la D+uinláig terjedő  Nagy  iLlilmánira, .vala+min(t la F,riuška gora ve-
lünk szemben fekvő  lankás lhegyvonulla+tára. őszi éjszakákon, a magas 
ablak mellé állva adllbűivőllbean hallgattuk a 'Dunla fel ől' ködben dudáló 
gő:zhajókalt, .meg a (péJterváraid:i alagút 'felé 'eilizakalbolló vonatokat." 

Megint +a: D:una. A folyó., az örvények, a víz (ti'tkái. I'de 'tér meg, 
a 'folyóhoz  Az emlékezet városában névtelen ,főhőse is, aki kicsit Eseti 
Kornél-+ois geSztuslsial  és (modorban 'akarja visszaidézni +a. múltat, a Szent 
János kápo(llnla 'mögött sárgálló Iházafkalt s a kaszárnyákat, a valamivel 
odébb kezdődő  várost, 'amelynek .„régi házai melegen összebújtak". 

A város 'tünld(ér;ke+rlbre ,ernláklaztelbi a hozzá viissizaté:rdt. „Klvált 
egy.  csendes, ,plaitán+fás utcába látogatott el, gyakorta. A város legré-
gibb polgárai laktak ott, ódon bútorok, virágok ás zeneszerszámok 
között. Olyan volt 'ez az utca két, 'egyforma házsorával, Mintha k őből 
faragták volna ki. Melgois+trEolmrdllhlatialtllan., +bevehdbeítl+en.. ,Bronzkki+lliin+as+es 
kapui csak ritkán nyíltak km, s csendjét kocsi vagy autó alig zavarta. 
Mindig azzal az érzéssel ment !rajta végig, mintha már járt volna ott  

varalha. De akkor is hiába, az ablakok :zárva. maradtak." A temet őben  
rozsdás 'feliratokat bönigés;zih+e+bett, mcgcs+oldállhatta a folyó (színének  

változását évszakok ,szerint, s !elslzoim'o+r+oldott, ,a+miiko!r kopaszodni kezd-
tek a liilge!ti fák, Is 'mindent Ibelepe'bt az őszi por.  

Gii'mnáZlwm'i italniulmány,aai során nagy hatással voltak rá magyar  

tanárai, 'egy ideig ialzzal a gondolattal foglalkozott, 'hogy ő  is ezt a  
hivatást 'választja majd. 1907-(ben a már említett 'Pet őfi utcai házban  
írta első  'verseit, melyeken oly er ősen érződött lakhelye 'névadójának  
hatása, hogy ös+slzdtép'te őket. Érettségi után 'joghallgatónak iratkozott  

be Budapestre, s itt 'egyszeriben a megújuló m űvészeti élet központ-
jába került. Igaz, nem nagyon volt ideje Ikapcs+olabdt keresni az újat 
akaró és türelmetlenül 'sürget ő  ifjakkal, hiszen .különböző  ügyvédi 
liroidáklban vállalt kisegít ő  megbízatásokat, s közben ,tanult, hogy alap-
vizsgáit lebehesse. ',Err,e Egeriben került "sor. Közben azonban rendsze-
resen írogatott. Témavilágát jótékonyan +kiltágí'boibták azok a szünidei, 
amelyeket bátyjánál Dun+agálos+on töltött. Az ottani ibererLdezéshez tar-
tozott egy Izloirgar+a, (amelyen !dalait pö+byögtbeltte, s  itt kötött életre  
szóló szerelmet a Ih+argásiz,a+ttal, á csendes Imediltáai.ával, mely oly fontos 
;dle{m'e relslz majd prózájának. IDwnagáQblsii +életibénydkdt 'dolgozott ;föl az 
1952-ben .írt Ben őtte a fű  című  inavellálban, 'melynek egyik alapeleme 
a csend, a látvány, a lélek nyugalmas Ibéikesls!'e,ge. A házak szinte egy-
formák itt, a fány!snz+gár „fáradtan verdeste" a Duna két p+arlt,ját, „a 
hang Imielgálllt a leveg őben", +az ég „nlefdl+ej'dsiké:k", rajta „Ikrúgaitó dar- 
vak vonultak Idélnek". A temet őben p'arlialdó sírkeresztek, törött már- 
ványtáblák, iszeszé;lydsen indázó liánok, az enyészet csöndj+e. '-S.zára.z 
sárga Tű  borít .m+lnlde'nit, a 'Duna-part mentén iszéles .ártér húzódott, 
amikor megemelkedett a vízislzinit, csak a nyárfák 'csúds+a látszott ki az 
örvényl ő  habok közül. Az itteni Dunában !telljesedilk be Örvény cím ű  
elbeszélése hősének 'élete is: Vlado önké+nit választja a halált, mert 
r+á+élbr(eld, hogy a m+egtsZolko+t'tság, az élet monotóniája kikezdi az ember 
tartását és jell,eun,ért, hiába az ,.,ön,nlarkati+zál+ás", énünknek azt a felét 
sosem (halllgatba+thatj+uik el, amely ismeretlen távlatok felé hív, elha- 
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raipdtt vágyak, remények (beteljesültét ígéri. A „másnak lenni", a tiis,z- 
telsnfek igérkez ő , de fanitáziátlan ügyvédlétb ől és perspdktívából vágya- 
kofzhfaft>átt így az ifjú Sziir+mai (Károly az íráságra, az irodalom által 
való +hódításokra. II!tt, a !természetben (szabadon és fgábtalanul (bonta-
kozhattak ki tervei, álmai. !Buldapes+t az ő  számára a:zárítságot, a fan-
tázianélküliséget jelképezte. Amist itt oly mohón +hfalbzsoflt a fiiatal K+asz- 
tdlányi, aki mialgyjálbál az övéhez haisfonló környezetb ől érkezett, az 
SziÍrlm:ai (Károlyt taszította. A !szimatén Idúnagá.11+o+si élm,ények nyomán 
született ,Koporsós szobában (1968) című  novellában így fogalmazza 
meg a természeti ember városellenességet: „ . .. távoli, sötét, f ővárosi 
szobájára gfonldolt, ahol a rideg falaikalt .és a rozzant faágyait nélkülö-
zése éveiiben a szomorúság priíhéj,év+e1 bélelte ki, s hol !tétlen 'estéken a 
fájdalom (pamlagán heverészve messzi idegen bánatok hangulatait 
élte +végi ►g, s vendé,'gül látta képzeletében asztalánál a +nyomorultakat, 
megikin!zo!btalkat, kiközösítetteket, akik százféle golgotajárással cipelték 
föl (keresztjüket a Idéli!bábfos élet sivár hegytet őjére. Nehéz éveiben i+de 
zárkozo'tt be esténként, (kirekesztve világából az él ő  nyoan+orúságat, +s 
szolbája megtelt Ikülön;ös hanigul+altoíkika+l, írók m űveib ől vett +efmb:efrek 
átélt és Ikilsajání+toibt múltjával, és (dús Ipalbi.náljú lett körülötte a magá- 
nyols, rideg, szürke szoba, de minden nyomorúságában is idegen a va-
lóságos élet." 

Kereste a leh,et ős,égelke!t, iallkalmalka.t, hogyan. törhetne ki béklyózó 
magányából, miként szakíthatna a jellemét (olykor szinte behálózó 
szemlélődéssel, mely gyakran rendszeres i!roidalmii alkotó mu!nkáján is 
gátolta. Budapesti éveiben (elhatározó befolyást tett rá az a néhány 
hónap, amíg Regm+wm Ma+riian,um kötelékébern. .egy gazdag ügyvéd 
bukott fiát ,korrepetálta. A Reg,nulm Marilanum kezdeményei tulajidon- 
k.ép;p a (századvégre nyúlnak vliislslza, Ide maga •a szervezet 11903-fba+n kez-
dett működni, azzal a céllal, hogy a!d:i+ákofk valláserkölcsi nevelése is 
megfelelő  (kereteket kapjon. A ,Regnumolt ezekben a kezdeti években 
szinte teljesen az a szellemiség és gonldollko+dáslmód haltoltlta át, amelyet 
Prahászka Ottokár nevével és m űködésével kapcsolhatunk .össze. A 
megújulás, a hódítás, a lélek renyhéségének legy őzése -- ezek voltak 
vezérlő  eszméi, és ezek jegyében !tömeg.eket tudott mozgósítani, fed- 
ráznli. A Regnwm Ma!rifa+n+wm, finelilyel az ifjú Szirmai ,Káirolyriak kap-
csolata volt, 1904-t ől már igen színvonalas és népszer ű  ifjúsági lapot 
.adott ki, a Zászlónkat, s +a Nyugat indulása, ,a ,,ib.ailoidall+i" és „fsžalbald- 
kőműves" veszedelem, melyekr ől P+rófhászka oly sokat beszélt, arra 
ösztönözte a magyar 'katolikus egyház akkor három kiemelked ő  sze-
mélyiségét, Prolhászkát, Gdfattfeld+er Gyulát és gróf Malj,láth Gusztávot, 
hogy ennek ellenlábasául egy fszgpirodalmíi ,folyóiratot is alapítsanak, 
mely szigorúan (keresztény eszméket lterjesztene és azokat az értékeket 
őrzi, amieliyeiket a fiatal i+roldalo!m legjelesebbjei keményen kétségbe 
vonnak. Az új folyóirat +anyagii alapjainak megteremtéséért katolikus 
akciót kezdeményeztek, melynek eredményeképp 1909. jfanua.r 1-jén — 
a (dáturn sem véletlen, hiszen a Nywgalt épp egy évvel korábban, ugyan-
osak január 11-jén jelent meg — .az utcára került az Élet els ő  száma, 
melyet Amidar József +szerk+esZte+tt. Az ő  nevét és szerkeszt ői céljait 
azérlt is +ér7demes ,és. slzüks!égels (vissizalildézm>ümk, mert hatott ,Szirmai Ká- 
rolyra, (aki ide küldte néhány 'elbeszélését, Is els őnek az Élet közölte 
nyomtatásban 1910-ben Két lélek című  novelláját. 

Hogy Szirmaira hatott a Regtnu.m Mariianusnból kisugárzó ;pro- 
háslzkai fszelilemis,é,g, mely (els ősorban a lélek megújítását hangoztatta, 
azt „Tépjétek föl az ablakokat" című ,, 1964-ben kelt novellája bizo-
nyítja. Eletífrásiában maga ás úgy ;emlegeti elbeszélését, mint a „reg- 
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numes" évek szellemiségének dokumentumát. A iSziinmai ..Kánolyna 
+ananylna jellemző  !séjt!el!me!siség ezt az írást ás áthatj+a : iegésazdn pontosan  

nem tiuldj!ulk. !meg, Ihoigy !az évltil-dddek után 11smét iös)saz+etlalálkozó férfi és 
nő  !hajdanán miért váltak el +egymálstól, 'Miért 'maradt az a.slszsany a 
fővárosban, Is miért a Ip+o+rbls, fojtogató v;iidék+i (kisvárosi 'környezetet  

választatta élethelyéül +a tanár. Azok a szemrehányó 'szavak, melyek  

révén az 'asszony 'igyekszik !f e!linázni és önimagára ré!bngsizibe+nii a tunya  
lelkű  ,fér,flit, szinte 'szóról szóra idézik 'vissza !Pnohászka. ;gyakran és szí-
vesen 'alkalmazott gondolatait a 1i;lilputi emberekr ől:, kiknek szemha-
tára szűk, 'mert nem 'nyitják ki életük ablakát, nem :vállalják, hagy 
:szembenézzenek 'önmagukkal. E gondolat +alkkorii!bam 'annyira 'népszerű  
'volt az Élet !körében, hogy Sík 'Sándor meglehet ősein ironikus verset 
írt +e plenslpdk'tí+vátlan lényekr ől, s ;ez volt az a költeménye, amely leg-
inkább szemet szúrt a kötetét bíráló Karinthynak. 

Szirmai Károly elbeszéléséb ,en a tetőpontot a nagy öslsze+asapás 
jelenti, 'amikor ,e kétféle +élet'felfo+gá+s ütközik meg (egymással. Érdemes  

résizlcbels+elblben iildéznüm!k, külön is !kiemelve azokat a részekét,, melyek 
nyilvánvalóan p+rolhás!zJkal !vn!dílbbaltásúalk : 

„ . . . D+e 'mondja, Balázs, 'mióta lakik itt? •— Ikér;d.dzte Margit, mi-
után kiitta +feketékávéjáít, is az üres knls csészét 'könnyedén a tálcára  

tette.  
,Ide+s!tro!va [tizenöt esztendeje — felellte Balázs, lai!garettája go-

molygó .füs+tj+e után bámulva, +mli;n+tha. a tovaszállt 'esztend őket követte  
volna te!ki;nitetével.  

Ennyi [idő  óta? És kibírta?  
Hogy értsem?  
Hagy itt, egy helyben, magában, 'négy fal között, meg sem  

kísérelve, 'holgy iellmelnj en, s{zalb+a!dulj+an — válaszolta Margit,  isizavait  
hangs+úlyols!an tagolva. 

!Sosem  'gondoltam ir;á — válaszollta B+alá ~s; ,  ,féloldalas testtartás-
ban, bal karjával (az +alsztaQ;na. támaszko,dva. —+Léfoglalt az 'eli őbbrejwtás  
gondja, a változás, +a. beilílesizk+edés, a ;polzíCi!ámeg őrz,és: IS (örültem, hogy  
végre Ikül;ö!n!álló főbérleti lakáshoz jutRo+Ütam, is megszalbaldwl'tam az "al-
bérleti vi+s,zony számtalan  bosszúságától.  

+S  hogy 'hol !kapott rLaikáist, az nem volt fontos? — ,f+i+rtaltita Mar-
git. — Mert így mintha a ,peni+féni+ána száműzte volna magát, egy ha-
lott, megállott, 'mozdulatlanná merevedett vlilágb+a. — Alacsony, nyo-
mott, ,gonadterlhelt fe{j ű  házalk, s kicsiny, problémátlan emberek közé,  
ahol éjszakánként, !halzabár őbenn, viiLslslZhan!gosan kopognak a foghíjas 
járdán +m ag 'anyols léptei. :S akkor, :szobájába. lépve, "biztosan becsukja  

a sp+ailétltálkat áis, holott 'ki kellene tárnia az ablakokat, hogy szabadon  
áramoljék be az éjszaka, s 'leveg őhöz, tüd őtágító 'lélegzethez juthasson,  
ha már annyi mindenről lemondott, amiért valamikor élni akart, s  
amihez most, mint látom, végképpen h űtlen lett.  

Balázs,  akit az elhangzott  szavak rádöbbentettek s+zámonkérésük-  

kel elfiws+erál't életére, maga elé nézve hallgatott, nem [tudott mit vá-
laszolni. •  

Margit pedig az dt. jellemz ő  szellemi élénkséggel folytatta:  
Azérlt nem  gondoltam, hogy ilyen lesz a v+iiszonitlátáswnk. Azt  

hittem, hogy 'hosszas hallgatása lázas Ikés!zül ő;dést l ~gplez ,  készül ődést  
az. öly régóta várt szellemi kitörésre, s ehelyett — ne ás haragudjék  
ő!s+ziiinteségemér!t — egy másik embert találtam, aki beleragadt a sivár,  

eseménytelen hétköznapok megalkuvásos világába, végképpen lemond-
va arról, hogy 'innen szabaduljon, és beletörődve, hogy így van."  
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Az ,eltűnt évek távolából ás teljesen hitelesen ridézi !vissza a novella 
befejezése aa „arcgnumras" Islzel[lem,its+éget, ahogy +a. f őhős ráébred, hogy 
börtönoellábam: töltötte  ,dd,cligli életét, Is akkor: ,.,Nem bírta tovább. 
Szinte 'fulladozva támolygott ,az ,aiblaakhrolz, hogy nekiesve föltépje, ki-
tárja, Is a islzelil őjár°ta éjSzakával sizaib!aldon, ,gáltlás nélkül +áraamroljé'k be 
a megváltó és magához ölelő  védtelenség". 

Andor József ízlésében mregbíiz'hatlolt!t a +pályakdzdő  ISzir,mai Ká-
roly. S 'bízhatott abban nis, hogy az Életnek szüksége iva;n !tehetséges 
í+rófi,aitaalrokra, hiszen maga a ,f dszer1keszt ő  írta !egyik +tárcáj álban : „ . . . ott 
állottunk !egy fiatal, !friss, életer ős' lap üres hasáb;jad mellett, hogy 
töltsük meg e h+alsálb,ok+at ikatollailkus, de modern Is,zépliroiclalromimal, +arai- 
kor kaÍtol.ikus és modern !belletrista alig agy-'keltt ő  lézengett a fóru-
mon?"  (A katolikus irodalom id őszerű  kérdései. Élet, +1914. 485.) Nem 
véletlen, hogy ;a lapban jelentkeztek azok a szépírók iis, lakik a Nyuga-
tot tekintették otthonuknak: !K,olsizltalányi;, -  Krúdy 'és !Móricz elég rend- 7  
islzeresen {j!utótt +slzóhroz Andor .Jómsef sfzerlkcs+zt ősége idején az -Életben. 
Szexikeslztői m:un(kásságát aréslzben iezé,rt érte annyi és olyan ,élces bírálat, 
hogy 11910 +awguszJ,bwsáb,an lemondott, s utódja +1!7sóf Alajos lett, akit 
aztán Peth ő  Sándor ;váltoitt lel, s az !alapító slzerkcSzt ő  csak 1914 júliu-
sában lett lilslrnélt a szerkesztőségi munka felelős irányítója. 

Ezek a belső  iharook aligha foglalkoztatták a !fiatal Szirmai Ká-
rolyt, ,amikor a  Két lelket közlésre .nyújtotta be Andor JóZsef,ríek. Az 
elbeslzélés +alz Életben ,1910 júniusában (jelent meg. 'Számára fontosabb 
volt, hogy Er,zsélaetfalván +házi+tanítátilkroÍdRra ne szakadjon el ia meg- -  
újuló lrroldallo+m+tó+l, s még'inkább +al+ilgfhain,eun az, hogy ekkor született 
írásait — melyekről !azt !mondja, később eliveslztelk — :megmérettesse. 

Szerencsére nem m;iá-:üd+egyik no,velláj a tí."unit el, -einléikezete meg-
tréfálta. !Megmaradt 'els ő  'elbeszélése, az  Imrike — legalábbis ezzel a 
címmel jelent meg a Mindig elválni valakit ő l című  +gyűjlterriényes kö-
tetben —, amely ha nem teljes ii!s, álra pontosan 'kirajzolódnak bel őle 
az érett 'elbeszél ő  1laeglj+el+erútőselb+b stílus- és szemléleti jegyei. Egy hal-

. dolkló Ikilsfiú lázas 'víiz;ióüt !fényképezi egymás 'mellé.. A látomásokat két 
fontos jelkép tartja ,öslsze: a !folytonosan ifdlmrarajló és elhalkuló víz-
tömeg; ez mintha az Alvulálg folyóját Ljrel!képezmé, melyen mindenkinek 
át kell jutnia, s  nagyapa, aki mintha KIoIsIzltolányi +vcrs+aiklusából, a 
szegény kisgyermek +víZiái- közül lépne el ő , „azon az éjszakán", amikor 
a házban Minden oly kísérteties ívelt. . 

!Az  Imrike, mely a jelek !Szerint korábbi aa Két léleluniél, lényegesen 
érettebb, teljesebb amannál. Jogosult a iS;zir+m,a+i+va1 foglalkozó s!zak- 
á+rraldailolmnak az a m'egáll đ ,alpítáls+a, hogy egyik ,elbeszélés s!em oly jelen-
tős, hogy keletkezésükt ől kellene Idajtálln;i az író !pállyakezdéslét. H ,a. 
'azonib+ain a  Két  lélekben +az irói !gyalk+oarlia+tlan{ság és a nyilván+v+alóan 
lazító hatást kelt ő  nevelő  iszálnldék 'mellett felfigyelünk !egy fontos élet- 
érzésre, a részvétre, mely kés őbb 1!s oly !fontos eleme IS;zi,rm,ai Károly 
elbeszéléseinek, ez +a,z érzelem talán segít megfejtenünk, Milyen vulág- 
+iaraoidalmi ösztönzések, hatások érlték a különben iifnikálb;b ,a kenyérke-
reset munkájának élő  fiatalembert. A ,novella fikét h őse — a b;i,p,olári- 
s,an futtatott csel,emény ugyancsak melghaltár+o+zój.a novellwsztikáijának 
— egyaránt az élet Számkivetettje, s az egymás uránt érzett részvét 

, és 'szeretet hozza számunkra a megbékéltet ő  ,végk]ufe,j(l.dtet : egymásra 
találhat tanár és diák. A megbékéltet ő  szeretet természetesen alap-
érzése volt az }lelt elbeszél őinek, de közel állt !S ;ziirima{i, Károly egyé-
niségéhez is, s Inyillváinvalóan lsegíthette abban, hogy kés őbb több vo-
natkozásban is kapcsolódhatott az európai irodalom fontos eszme-

- áramlatához, az exprlcsslzn+o.ni2rn.ušh+a;z. 
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A Két lélek ,és +az Imrike kísértetlátó hangulata nemcsak a vers- 
író Kios,ztoláinyli 'iihileltésiélt sejteti, hanem a kezdő  prózaíróét is, +a. Bo-
szorkányos esték iszer.zőj,éét. Az a tiitokzaltro+s r  islzün(tlenül a valóság és 
a l+átropmásrolk metszéspontján e,gyemisú+lyro(zó prózai szemlélet, mely már 
+a lszáza;dvég magyar p!rózájániak iils lényeges eleme volt, 'nem hagyta 
érintetlenül sKro+sszbalányilt, de a hanlgjá+t próbáló IS;zimm+aii Kárfolyt sem. 
Míg azonban iK,o+sizltoilányi később a Iponitosss+ág+olt és a !dolgok néven ne-
vezését érezte !els őrangú .felialdaltának, Szin-mai majdnem mindvégig rne,g- 
mara'dt ebben az érzéskörben. Talán nem tévedünk, airni,kor ,arra a 
követkiezltdtésrie 'jutunk, hogy az Élet szerlk+dsizlt őj+énlek tulajdonítjuk azt 
a figyelrnezte'bés)t, melyre az író egyik ismeretlennek írt levelében utal 
1910 is!zep+temlblelr 'elsején ös,óvéról keltezve! 

„Nagyságos Uram 
Itt küldök két m,aš,tani., tehát egészen új novellát (Karácsonyfa  és 

Elfáradva) és egy régit  (Emberek), melyet szíves úitmvuta+tása szerint 
dolgoztam át. 
. Ugy.'erzem, hogy azóta tehetségem nagyot fejl ődött. Nehézség nél-

kül 'dolgozom,  is ,sizlilgorúian ‚egy eszmét vagy +gomidoLa+bo+t veszek alapul. 
Most ,már képesnek érzem m,agam.at arra, hogy a 'harcot felvegyem, 
s ez ,azánldék+om is. 

Jelenleg 'egy nagyobb 'terjedelm ű  +elbeszélésen 'dolgozom, mások 
mellett. Ha Megengedi, azt is el 'fogom külldenii+. Átalakuilásom ott érez-
hető  ugazán. • 

.Nalgyotn kérem: iszí,vaslkedj,ék elküldend ő  levelében tett megfigye-
léseiről értesíteni s megjelölni ama helyelk+et, ahol mngald+oizás fedezhet ő  
fel (. . .)" gdézsi: +B+enk ő  Ákos: Szirmai Károly. Stuttgart, 1980. 9.) 

A rendkívül' gondos, +.miinideln kéziratot alaposan +elolvasó, szerz őit 
Szüntelenül i'vrányí+tó 'éls ,  lehetőség szerint +az 'eszmények figyelembe vé- 
telére buzdító Andor JóZsef lehetett a címzett, csakhogy a levél érke-
zésének időpontjában már ibelseunit az intrikákba, s helyét az új f ő-
szerkesztő   f+ogilalgt+a 'el, aki, korántsem karolta fel Oly lelkesen a tehet-
ségeket, mint elődje tette. ,Szirmai Károly hiába küldte ieil a levélben 
jelzett 'ellb,e's!zéléselket, azokat ,Izsóf Alajos nem közölte. A fiatal író 
alighanem ,dlkedvetl+en+eidétt, s irodalmi imunikásságáb,an hosszú szünet 
következett. 

E több 'mint tízéves hallg+atás 'természetesen életrajzi tényekkel ms 
magyarázhaftó. Jogi tanulmányait befejezve +Bátm+on+ogsborr+a., majd Ó+só- 
véra került. A!katanaságtál rossz látása !Miatt lesizerellték, s különféle 
.állásokat látott el egészen 1924 decemberéig, 'amikor második felesé-
gével, .B+elnyák .Erzsébettel — ekkor Endre fia már kétéves volt — 
viisIszaiköltözött Budapestr ől Ő+sóvéra, majd Verlbá(szra. Ekkor túl volt 
már 'újabb  kíisérlgteiiin Ns : +1920 'után +mu+nkainélkül'ikénJt különféle ügy-
védi lsrold'áktól kapott alkalmi imegbí+zatá ,sakat, s iköZben „komoly és 
izgalmas inekiilelridülésssel" ismét íirni keZdetit. A holló els ő  változata 
született ekkor, is még +nléhálny más elbeszélés, melyek iSóhöpfltiin Ala-
dárt arra ‚inldíit,ották, hegy távoli +rdk+omát a Nyugathoz irányítsa. Ekkor 
azonban már a hazaköltözés 'foglalta 'el, s ú(tk'öziben, a költözködés z ű r-
zavarában írás+aii ismét  ,el+ka11ó1dtalk. 1927-ben, amikor már Verbás,zon 
+drolgozoltt +a. ioukergyárban, ieamlékezetb ől újraírta mlém+elyilket, s ezeket 
küldte d a Napkelet f őszerkeszt őjének, Tormay Céoile-nek. 

Körülbelül- így srsekon+s+truállh‚altjuk az  Önkeresés  alapján ezeket az 
'irodalomtól távol eső  'esZbenlddk+et. Mi lehetett a Ihoiss(zú hallgatás ma-
gyarázata? • 

Egyréslzt  nyilván laz, hogy Szirmai Károly kés őn érő  típus volt, 
akit fejlődésében megzavart +alz ÉLeIt szerkeszt őjének kívánsága. Al-
kata ,és hajlamai ellen valló feladatot vállalt, ‚amikor „felvette a har- 
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dolatat igyekezett elbeszéliéseiben 
.,

kilel- 
épp asejtelmesség, a balladai látás, a tra-

ezelkkel az erényeivel kellett violna sza-
az nletbe. 

enség, ,elkedveblenedés okozta, hogy ekkor 
'Vélte elsőrendű  hivatásának. Elhivatbott író semmi- 

aot", s 
dedglená• 	...- • 	. . 09111 , ' 

glikLIS 	'- 	g 10., 	 : 1 

kítenia, 

nem az 
képp nem ~itené el költözködés közben az írásait, melyeket a nagy 
tekintélyű  Sdhöpflin Aladár ígéretesinek inevezett!  S talán épp a VZ-
sizatailfflátsbati:segíthette az a tény, hogy emlékezetéb ől rekonstruálni 
tudta némelyiket. 

Az igazi, a visszavonhatatlan pályakezdés id őpontja mindenesetre 
1927. Az ismeretlen fiatalember ibeszélyeit ás verseit a Napkeletnek 
küldte eil, mely ;ugyanazt a neokonzervatív 'szellemet képviselte, ame-
lyet - első  otthona, az nliet. Tormay Cédile elismer ő  levele volt az első  
elégtétele, A holló és,  á Vesztegl ő  vonatok a sötétben .1927-es megje-
lentetése pedig a2 igazolás, hogy mégis író, 'elhivatott, jó író. 

Persize azért nyilván akkor is készült az íráságra, amikor hallga-
tott. Máskülönben szinte elképzelhetetlen, hogy évtizedekkel kés őbb 
olyan érzékletesen tudta volna visszaadni ,éknényeit, s ‚olyan belső  
erővel keltette volna életre azokat, akikkel itt vagy ott együtt dolgo-
zott. Talán épp a hosszú, tudatos készül ődés, a hivatás ás az dlhiva-
tottság között való ingadozás 'segítette hozzá, hogy élményei szinte 
robbanásszerűen fakadjanak föl bel őle. A hartminoas évek elejétől 
rendkívül „gazdag termést takaríthaboitt ibe, miközben szel yez; ő  mun-  
kajla iís egyre t ölbb tiidejét, lentertgiMját emégziteltte f öl. 

(Folytatjuk) 

Öregek 
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MÁK FERENC 

A MAGYAR CSILLAG KÜLDETÉSE 

AMIT VÁLLALNI KELL 

1941. augusztus 4-én meghalt Babits Mihály, s halálával — mivel a 
lapengedély névre szólt — megsz űnt a Nyugat is. Mindez a lehet ő  
legrosszabb pillanapban történt, ha egyáltalán létezik ályen fogalom 
az irodalmi életben, a történelemben s az eirod.alomtörpénetben. Har-
mincnégy évfolyama után a folyóirat akkor sz űnt meg, amikor talán 
a legnagyobb szükség -lett volna arra a szellemi iigényességre, mely a 
Nyugatot mindvégig jellemezte. Hogy ez az igényesség Babits Mihály 
nevével forrt öseslze, urait sem ,váltolzltat a tényen. „Babitsnak nemzeti 
kötelességb ől kellene legalább száz évrag élnie" — írta Illyés Gyula 
naplójába még 1940 novemberében. Nem egészen egy évvel kés őbb 
gazdátlanná vált a magyar irodalom. Jussolni volna mit, de vajon 
vannak-e méltó örökösök? Vannak-e méltó örökösei annak az iroda-
lomnak, mely „Bessenyeit ől fogva egy és ugyanazon törés és elhajlás 
nélküli vonal", irányultság, melyet változó korokban is Mindenkor 
magyarság és európaiság összefonottságával jellemeztek? Vannak-e 
vállalói ennek az elkötelezettségnek, 'olyanak, a:kik a magyarságot és 
az európaiságot a ilegn.emeseb:b 'hagyományok folytonosságaiként értel-
mezik; mentesen Minden olyan, a pillanatnyi politikai érdekeknek 
megfelelő  posZtulátuimától, melyet az adott történelmi helyzet lépten-
nyom+an felkínált nemcsak az írástudóknak, 'de az id ő  sodrában álló 
Minden egyes egyénnek ás? Az irodalom nyelvére lefordítva, az igazi 
kérdés az volt: a Nyugat els ő  nemzedéke mellett feln őtt-e egy olyan 
korosztály, mely kész hasonló elhivatottsággal vállalni a nyugatos gon-
dolatot és magatartást? Hasonló elhivatottsággal, felettébb más körül-
mények között. Olyan történelmi id őben, amikor sem a magyarság, 
sem az európaaisá,g fogalma nem volt egyértelm űen meghatározható, 
nem utolsósorban a csábító szolgálati lehet őségek kínálkozó esok,aságá-
enlalk következtében. Ha valamikor, hát most igazán ',csak a hagyomá-
nyok helyes ,felismerése segített az eligazodásban. Hilslzen az adott 
helyzetben olyan nemzedékre volt szüksége +irodalmunkna+k, amelyik 
az örökség jellegéb ől adódó természetességgel a mindenkori magyar-
ság és európaiság hagyományait egyforma elhivatottsággal tudja vál-
lalni. 

Illyés Gyula a Magyar Csillagban közölt Naplójegyzetek 1941. 
szeptemberi bejegyzéseiben egy a közte és Babits Mihály között „har-
madfél évvel"'.korábban lezajlott bes,zelgetésre emlékezik. Európa a 
háború küszöbén .áll, az írástudókra eredend ően új feladatok várnak, 
közben a 'Nyugat legsúlyosabb - válságát éli. Semmi remény egy, a 
helyzetnek megfelel ő  újjászületésre. „Temessük el; tisztességgel tehet-
jük: lábon énei a halál" — javasolta Illyés. „Babits hevesen amellett 
fogott pártot, hogy folytatni kell, bármi módon is, ha - kell, más címmel 
is. VallaQnennyiürik közt ő  volt a legszívósabb, leglelkesebb — emléke-
zik Illyés. — De legf őbb érvei ezek a h űvös szavak voltak: kötelesség, 
feladat, felel ősség. A szellem folytonosságának meg őrzéséről beszélt, 
ez iránt kell felel ősséget éreznünk." Illyés is mérlegeli a megújulás 
lehetőségét, irodalmi öászefagásról beszél, a szétszórt tehetségeknek a 
közös ügy szolgálatába állításában bízik. Totális irodalmat emleget, 
nem úgy, hogy minden író egyformán gondolkodjon és írjon, hanem 
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hogy minden író egyformán jól írja meg a 'gondolatait. Szerinte erre 
lenne most leginkább szükség. Beszél is err ől Babn;tsnak,• amidőn az 
újra és újra ,„felvertette, hogy a lapot meg kellene újítani; frissebbé 
kellene tenni ... Ereje már nem volt hozzá, bár tett egy-egy próbát. 
Ha sikerül valóban újítani, az legnagyobbrészt csak folytatás lesz, 
megvalósítása annak,' amit ő  is akart" — emlékszik Illyés. Majd így 
folytatja naplófeljegyzését: „Helyzetét épp nagysága rsúlyosbíltobta. Sok 
harcot vívott,t, s egy-egy mellék-ütközet során ellentétbe került olya-
nokkal is, akiket egy kés őbbi döntőbb kiállásnál szívesen látott volna 
maga mellett, akiketsokra becsült." ,Babits hosszan mérlegelte, hogyan 
oldhartaná fel ezeket az ellentéteket, halála azonban megakadályozta 
'ebben. 

Hogyan' vállalni hát azt „a hagyományt, amely nem is Vörös-
m:a+rty, hanem C.sokonan., Bessenyei, Zrínyi óta szellemi életünket arra 
sarkallja, hagy olvasók és ért ők nélkül ms, magára hagyva és remény-
telenül is, az európai szellemiség legmagasabb lángjaival mérje magát, 
s ne Ibudjta magát egy nemzetnél sem alábbvalónak"? Barbiltis Mihály 
halálának és a Nyugat megszűnésének pillanatában, Európa harmadik 
háborús évében Magyarországon nincs egyetlen demokratikus hagyo-
mányrkkaél 'rendelkez ő  irodalmi folyóirat sem. A Válasz 1938-ban, a 
Szép Szó ,1939,ben szűnt meg. Ilyen körülmények .közep-ette kapott 
Illyés Gyula 1941 szeptemberében — szintén névre szóló — lapenge-
délyt. S ekkor — Babits Mihály „hallgatólagos akaratá"-nak megfele-
lően — Török iS,ophiie, tSdhöpflun A,lialdár és Gellért Oslik.ár teljes egyet-
értésben bízta 'I'llyésire a Nyugat 'szellemének a taváibibv!iitelét. Látlsrzó-
lag tehát semmi akadálya nem volt egy „irodalmi népfront" kialakí-
tásának. Egyfelől adott a szellemi örökség, másfel ől az arra érdemes 
írók legtöbbje közlési lehet őség nélkül maradt. Mi sem látszirk egy-
szerűtbbnek, mint a két igényt összhangba hozni. Illyés felméri a 
helyzetet: ,,... a csoda-+igényl ő  hagyomány tette lehet ővé a Nyugat 
létét, amelyhez hasonló igényű  folyóiratot nemcsak velünk egy szel-
liemii színvonalon 'álló kils népeknél, !sfzornszdda;iinikinál keresünk haszta-
lanul, hanem nálunk el őrehaladorbtabbaknál is — jegyzi fel ama 
naplójában, 1941 'szeptemberében. — Ez a titokzatos, szívós feltörek-
vés, hogy nagyobbak legyünk helyzetünknél, ez a különös hagyomány, 
amelyet nálunk is csak az irodalom követ, 'ez, amit Vörösmartyék a 
haza fényrehozásának, Adyék pedig nem egészen helyes szóval nyuga-
tosságnak neveztek, ez indokolja a további munkát. Mit keres Magyar-
országon egy olyan folyóirat — folytatja bejegyzését —, amely nem 
éri be azzal, hogy épip csak jó verset és novellát közöljön, hanem — 
átengedve ezeket a többi folyóiratnak — a jóhoz ráadásképpen még 
azt is kívánja, hogy ez valamiképpen lépés legyen felfelé, el őbbre 
vigye az irodalmat akár új tartalom, akár új forma keresésével? 
Amely ha mással nem, hát bíirálatával és már-már lehetetlent követel ő  
követelményével verje magasra a képességet?" S ha harc kell a jó 
irodalom érvényesítéséhez, hát szervezzünk Irodalmi szabadcsapatokat, 
legyen a hagyományuk továbbvitele afféle népfölkel őkre bízva! Ezzel 
a szándékkal fog Illyés a lapszerkesztéshez, • s .az írók „toborozásához". 

Újra szeptemberi naplófeljegyzéseib ől kell idézni. A Magyar Csiil-
lag szerkeszt őjeként, Babitsra gondolva veti papírra: „Ismerem szelle-
mét annyira, hogy a hajdani ellentét és megbecsülés közül engem csak 
a megbecsülés vezethet az újításnál, a folytatásnál. Egy ember leg-
nagyobb :emléke a szándéka. Babits emléke el őtt pirulnék, ha egyetlen 
magyar író úgy érezné, hogy nem vehet részt annak a lapnak a 
munkájában, amely a magyar irodalom emelését szolgálja, az ő  életé-
nek legnagyobb szándékát. Ő  a nagyságával vívta ezt a harcot, emelte 
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ezt az irodalmat, gyűjtötte a gárdát. Akiit a is?oars az ő  helyére lök elő , 
az csak összefogásra gondolhat. Ezt pedig csak alázattal szolgálhat-
ja ..." Ezzel a szándékkal, ezzel az alázattal keresi fel — a feljegy-
zések tanúsága szerint — Németh Lászlót, Cs. Szabó Lászlót, Illés 
Endrét, Halász Gábort, Szerb Antalt, Keresztury Dezs őt, Kerecsényi 
Imrét, Gelléri Andor Endrét, Pap Károlyt, Kodolányi Jánost, Márai 
Sándort, és ír lewvelelt még vagy Iheltveln írónak. De fielliker.etsti a népiesek 
tálbo?rát 'is. Beszél Eridélyi Józslefifell és ÍSinka i)jsitvánnial, 'akárcsak Nagy 
Istvánnal. Megkeresi a Szép Szó fórum nélkül maradt íróinak körét is. 
„Végső  feladatul egyet érzek — jegyzi fel —: visszaszerezni az iroda-
lomnak azt a rteksintélyt, amelyet a múlt század negyvenes éveiben a 
magyar irodalom .élvezett." Nemes a szándék, szép az elhivatottság. De 
számol-e Illyés — a bels ő  feltételek mellett, amelyek legtöbbször mér-
hetetlenek, mert pillanatról pillanatra változnak — a küls ő  körül-
ményekkel, melyeket a kor társadalmi, politikai eseményei határoztak 
meg? A bejegyzés felett a dátum már 1942. február 11., a Magyar 
Csillag megjelenésének második .évében vagyunk. 

A SZÁNDÉK ÉRTELME S A MEGVALÖSÍTÁS LEHETŐSÉGE 

A Magyar Nemzet 1941. szeptember 22-én Őszinte beszélgetés 
Illyés Gyulával a Magyar Csillagról címmel interjút közöl. A beszélge-
tést Szabó István készítette, aki a bevezet őben megállapítja: „ ... a 
Magyar Csillag lesz Magyarország lagyetalen (szépirodalmi havi folyóira-
ta, s ez a tény Illyés Gyulát, a harminckilenc éves írót szinte páratlan 
irodalmi hatalomhoz ,juttatja." Majd meagikérldezt{e, örörnmetl vállalta-e 
a Magyar Csillag iszearkresztéseit. Illyés. válaszában 'elmondja, a megbí-
zást magától Babits Mihálytól kapta, s reményekre jogosítja fel eddigi, 
független irodalmi tevékenysége is. A kérdésre pedig, hogy milyen 
lesz a Nyugat és a Magyar Csillag viszonya, Illyés a következ őket 
mondja: „A Nyugat kialakított egy szellemiséget Magyarországon. 
Ennek két nagy vezéralakja Ady és Babits. Most, hogy Babits meg-
halt, hogy 'feilsaziáIlt páros ,asül]iagnajk Ady mellé, [kettejük neve újra 
egységet jelent. Kezdetben a Nyugat címlapján volt Ady és Babits 
neve. Most felettünk ragyog — ez jellemzi a Magyar Csillag szelle-
miségét. Megindulása ,olyan, mint volt a Nyugaté, ezel őtt harminc 
évvel. Ebben benne van az is, hogy a Magyar Csillag Kelet és Nyugat, 
két különböző , de egymást kiegészít ő  eszmekörét, magatartását akarja 
egybefű:znii. Akkoriban Ady jelentette azegyiket, a földet, Babits a 
másikat, a kultúrát." Az újságíró a továbbiakban ,megkérdezi, mennyi-
ben ,kedvez a ■ iilllianlat egy ilyen jellegű , új folyóirat ineg'ilndíltálsámalk, s 
vajon az új lap nem lesz-e csupán „Athén baglyainak szaporítása"? 
„Kedvező  a légkör egy ilyen lap megindítására, mert soha annyi cso-
port, egymással vetélked ő  törekvés vagy irányzat nem volt, mint most 
— válaszolta Illyés, majd hozzáf űzte: — Megint fenyeget irodalmunk 
kettészakadása, ,esetleg öt-hát részre való !törlésre. ,Szerenasfés jelnek ve-
szem ezt, mert az irodalom úgy szaporodik, mint a sejt., osztódás 
útján. Minél tarkább a szellemi glóbusz, annál gazdagabb." Eddig ki-
fejezetten derűlátó a nyilatkozat. A következ ő  kérdésre adott válasz-
ból azonban már előtűnik a baljós el őjel. Lehetséges, hogy ezt Illyés 
ne látta volna? A kérdésre ugyanis, hogy mi volt a baj eddigi irodal-
mi életünkben, maga Illyés Gyula válaszolta: „Egyetlen baj az volt, 
hogy a sokféle irány szinte becsületsértésig harcolt, személyeskedés 
területére csúszott. Lassanként megfeledkeztek a kiindulópontról, az 
irodalomról. Az irodalmi vitából csak a vita, veszekedés maradt meg, 
az irodalom eltűnt. Célom ezt a sok csoportot összefogni, az ellentéte- 
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ket irodalmi iszínvonalra emelni., úgy, hogy ki-ki maradjon meg elve 
mellett. A hang és az eszmekifejtés legyen irodalmi. A Magyar Csillag 
feladata az, hogy magasra kényszerítse .az irodalapi életet ... Erre a 
szellemi egységre óriási szükség lvan, mert lassanként Magyarországon 
a függetlenséget már-már csak a szellem képviseli. A függetlenség 
mellé állás becsülepbeli kötelesség." Harcos lap lesz a Magyar Csillag 
— hangsúlyozza .a továbbiakban —, de ez a harc irodalmi és szellemi 
küzdelmet fog jelenteni, amely mentes lesz a publiciszbika terén mód-
felett elfajult hangoskodástól. ,,.Igazi harcom csak az alantasság és a 
butaság ellen lesz" — fejezi .be az interjút a már kinevezett szerkeszt ő . 

A hosszan idézett naplófeljegyzések és nyiilatlko+zattok altapján'egyér-
telművé vált, Illyés Gyula bízott az egységes fellépés, az egységbe tö-
mörítés szándékának st ike,r.ébein. Hitt abban, hagy a meggy őződések 
különbözősége ellenére is egységes szekértáborba szólíthatja azokat, 
lakik világosan Illátrbálk e kor kihívásának lényegéit és jellegét, 
s akikben őszinte volt a szándék, hogy akihívással szemben az iroda-
lom minőségével — ezen belül is a rákérdezés tisztességével — kell 
helytállni. Hitt továbbá abban ás, hogy a különböz ő  felfogások egy-
mással szembeni megméretése egyben az igazi gondolati értékék meg-
teremtését is eredményezi, s végül ás a Nyugat hagyományakna+k foly-
tonosságában mindenki megtalálja saját feladatvállalásának mikéntjét. 
Hogy a mélységes mély meggy őződés nem ■vF011t minden idealizmustól 
mentes, az abba a piifllaniadtibatn is, ma 'ils, lényegtaelteln. Keiltlett a 
szándék. S nem a szándékban volt a hiba. Az irodalmi szekértábor 
gondolatára 1941 őszén mindenekel őtt erkölcsi szempontból volt szük-
ség. 

BALJÓS ELŐJELEK, MELYEKRE SENKI SEM FIGYEL 

.Időközben azonban történt valami, ami figyelmeztethette volna 
Illyést. 1943. február 12-zi naplójegyzete tanúsítja, érezte a veszélyt, 
szándéka mellett azonban — ekkor még — makacsul kitartott. 

Babits Mihály halála után alig egy hónappal Illyés Gyula szer-
kesztésében, mintegy hetven író közrem űködésével megjelent a Ba-
bits Emlékkönyv. Ekk-r érik Illyést s a még nem létez ő  Magyar Csil-
lagot az els ő  támadá_ok. „Az új kritikai gárda — írja Belső  ügy cí-
mű  1943-as leköszön ő  nyilatkozatában távozási szándéka indokait ku-
tatva maga Illyés —, amely a magyarság érdekeivel sz űrt, már a 
könyv olvasása el őtt is azt (olvasta meg, ki a munkatársak 'közt a 
zsidó ... látni való volt, hogy e magyarságer ősítő  csoportot különös 
módon tenné boldoggá, ha magáról Babitsról .is kisüthetné, hogy zsidó, 
ha minél több értéket kitaszíthatna a magyarságból. Meghökkentem. 
Én ezzel a csoporttal is együtt akartam 'dolgozni." A támadások egyre 
'erősödik, IS a"Magyar Út, a Magyar Étlelt, a PesIti Ilutair egymás 
után sarakoZnák fel a még alakulófélben lév ő  Magyar Csillag tábo-
rával szemben. Élcel ődve osztogatják a zsidócsillagos, szovjetcsillagos 
címeket. 

Közben 1941. októberében Illyés Gyula szerkesztésében, ISchöpflin 
Aladár társszerlkesztés.ével megjelent a Magyar Csillag els ő  száma, 
külalakban, tipográfiájában kísértetiesen emlékeztetve a Nyugatra, ez-
zel is jelezni kívánták, folytatói lesznek egy létez ő  örökségnek. Cím-
lapján ott a Nyugat ksmeret őjegye, a búsuló kuruc jelképes alakja. 
Az első  szám élén Illyés Gyula Széchenyi (1941) című  verse jelent 
meg, mintegy jelezve, hogy a legnagyobb magyar születésének 150. 
évfordulóján a folyóirat kész vállalni annak minden gondolatát és 
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,szándékát; de jelezve }egyben azt is, hogy Sizéchcnyi korából, annak 
gondolatvilágából az út a Nyugat eszmeiségén át vezet. Ezt követ ően 
az első  nemzedék utolsó él ő  tagjaként ,Sdhöpf(liian Alliaadár programadó 
}allklkben iilnldíÍtja.útjára. a Maigya!r GsiillIlialgtolt. Befejez ő  ananldataiiban .rá-
mnutaat : „iBliizallolmlmail ős IslzEirietleltteljes várakozással inézünk az új 
folyóirat szerkeszt őjére, Illyés Gyulára. Eddigi pályája köztünk, sze-
münk láttára alakult és fejl ődött ki. Ismerjük gondolkodásmódját, al-
kudozást }nem ismer ő , a tiszta irodalom magas szférájában él ő  szelle-
mét, ösztönös magyarságát, európai m űveltségét, irodalmi dáolgioikban 
egészséges ítél őképességét. Megilleti őt az a hely, amelyet soha e1 nem 
felejthet ő  barátunk és vezérünk, Babits Mihály ráhagyott." 

Nyomban eztán Babits Mihály hátrahagyott kézirataiból közölnek 
öt verset, majd a régiek közül Móricz Zsigmond következik. Utána 
kapnak helyet a fiatalok, korábbi hovatartozásuktól független sorrend-
ben: Cs. 'Szabó László,Szabó L őrinc, Illés Endre, Erdélyi József, Sár-
közi György;  majd Veres Péter után újra Halász Gábor, Tolnai Gábor, 
Kefényi György, Joó Tibor. Úgy tetszik, az els ő  ,füzetben Illyésnek 
sikerült szándéka szerint felsorakoztatnia a legjobbakat. Igaz, Németh 
László ,osajk a Ihaarrnaididk, a .decemberi ,számban jelentkezett, ide akkor 
mhindjárt az azóta híressé vált Széchenyi Döblingben című  tanulmá-
nyával lépett a közönlség•ieflié. 

A FELADÁS KÜSZÖBÉN 

Nincs feljegyzés ezekr ől a hónapokról, s így csak sejteni lehet, 
hogy a }szélsőjobboldal támdadátslai a 'Babits Emlékkönyv óta pSllaaniaitra 
sem csiillapoidtak. Mi több, az egység is módfelett látszategységnek bi-
zonyult. Hogy Illyés Gyulának és a folyóirat legszűkebb ,alkotókörének 
viharos támadásokat kellett kiállnia, ahhoz kétség nem fér. S hogy 
az ő  elszámatsáaguk és makacsságuk is egyszer csak megtört, art baidzo-
nyitja Illyésnek a már idézett 1943. február 112-én írt Bels ő  ügy című  
írása. ,A Magyar Csillag belső  ügyére kérem az olvasó türelmét, köz-
ben elivétve ' a magaméra. Fel kell ialdnoim da aszierkeisZtéisJt, leniniek Okairól 
adok számot. Lényegében röviden végezhetek vele" — í'rja bevezet őjé-
ben. A továbbiakban els őként szól akezdetekt ől fogva hangoztatott 
zsidóellenes vádakról, valamint azoknak az embereknek az összefér-
hetetlenségér ől, akikre a legteljesebb mértékben ,számítoitt. Illyést a 
legközvetlenebb munkatársaitól érte a vád, hogy a Magyar Csillag 
alkalmatlan a Nyugat hagyományainak követésére, s részben ezért, 
részben kicsinyes, ám annál érthetetlenebb vádaskodások nyomán az 
írók Zöme elfordult a laptól. Majd így összegez: „Az egésznek az a 
végső  tanulsága, hogy az ország szellemiségének nem kell, amit jónak 
véltem, nem kell a béke. Az olvasó azt érzi irodalomnak, ha az írók 
veisaelkszenek,, idegzetét :aiz f ű ti gyönyörre. IS ialz íirdk — a (kör szükslég-
leteünek meg őrzői — teljesítik az olvasók vágyát. Az írók szinte rendre 
igazolták a felismerést, szolgáltatták a léleknek a felmentést." Igy 
jutott el Magyar Csillag addig, hogy csaknem húsz megjelent száma' 
után kevesebb író volt együtt, mint amennyivel indultak. Illyés hang-
súlyozza, úgy kíván lemondani a szerkesztésr ől, hogy közben távozá-
sával a lapot semmilyen kár ne érje. Visszaadja a megbízatást azok-
nak — Török ,S+ophie-ának, iSohö,pflin Aladárnak és Gellért Oszkárnak 
—, .akiktől kapta. „Ha ők nem tudnánakdönteni, döntsön az a négy-öt 
ember, akik mindvégig híven, önzetlenül és - fe.gyelmezettenállták az 
(egyezséget, a Csillag kils a törzlsgáárdája.' Nekik kölslzönheit ő  a Csillag 
szellemi és anyagi függetlensége és tisztasága, minden eredményünk. 
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Nekik köszönöm, hogy ezt :a másfél évet lelkemben mégis nyereségnek 
mondhatnom." Mindezt február 12-én írta, ám a március elsejei szám 
továbbra es az ő  nevével jelenik meg, mi több, az elkövetkez ő  vala-
mennyi, egészen a lap 1944. áprilisi, utolsó számáig. 

Óriási gondokkal küzd a Magyar Csillag, minderr ől azonban az 
olvasóközönség vajmi keveset tud. Illyés 1943-ban kisebb-nagyobb 
megszakításokkal közli naplójegyzeteit, melyekben rendstzerlint id ő-
szerű  irodalmi s társadalmi kérdésekkel foglalkozik; a lappal kapcso-
latos gondjainak és nehézségeinek — egyetlen eset kivételével — nem 
ad hangot. Minden bizonnyal a legutolsó lehet őségek ikiiamerüléséág 
makacsul úgy véli, a bajok, a gondok belső  eredetűek, s mint ilyenek, 
nem tartoznak a nagyközönségre. A folyóirat 1943. június ;15-i számá-
ban; 'azonban 'kénytelen Feny ő  Milks!ántalk maiz 'Esti Kuuriir 'hasábjain a 
lap ellen im,tézett támadására válaszolni. A Nyugat egykori szerkesz-
tője azzal vádolta a Magyar Csillagot, hogy munkatársainak sz űk köre 
kr_l űikátlaaannzil dćie erei egymást, tekintet nQlkül arra, hogy soraikban 
zsidók is találhatók. Illyés Gyula válasza higgadt éš kimért: „Nem 
tudom, mit enged megvalósítani az id ő  a Magyar Csillag céljaiból. 
Abból a rögeszméb ől például, hogy Iuiodalmi folyóirat lévén konokul 
iro:daLmli mértékkel akar mérni s nem politikaival, azaz — amit Feny ő  
Miksa nem el őször tenne-köznevetséggé — igenis egymás mellé rakja 
Gionót és Proustbt, az urbánusakart és a falukutatókat, az eget és a 
poklot is, ha mindkett ő  — jó irodalom. Mondom, nem tudom, hogy 
törekvésünkb ől mennyi lesz a valóság. De egyr ől a Magyar Csillag 
tán máris tunúságot tett. Arról a kísérletér ől, hogy legyen egyszer 
egyolyan folyóirat Magyarországon, amely épp a saját anumkatárs•ait 
részesíti a legszigorúbb bírálatban, amely akit becsül, ősZirite szóval 
is megbecsüli." Majd emlékeztet, ilyen értelemben részesítette őszinte 
szavú megbecsülésben Kodolányi .Mára+it, Szabó 'Zoltán Kodolányit, 
Keresztury Dezs ő  Illés Endrét és Németh Lászlót, majd Kerecsényi 
s.tiinrtén Németh Lászlót. Örley István Bartalis Jánost, Németh László 
Cs. Szabó Lászlót és magát Illyést. Befejezésként leszögezi: „Ez lesz 
ezután is, ez a tárgyilagosságra való törekvés, az egyéni szenvedély 
kiküszöbölése, vagy legalább lecsitítása ott, ahol nagyobbakra kell 
néznli. Nem balkániságot látok abban, hogy valaki egy folyóiratnak 
akár ugyanabban a számában ne kaphasson elismerést is, és megro-
vást is, érdeme és tévedési szerint ... A magyar ott kezd ődik, amikor 
megállja a türelem próbáját. Egyre többen vagyunk, akik el tudják 
választani az eszmények szolgálását az egyén, vagy akár egy folyóirat 
érdekeinek szolgálásától." 

Sokat elárul az a magabiztosság, ahogyan Illyés érvel. Szavait 
ugyan Fenyő  Miksához intézi, ám lehetetlen észre nem venni, hogy 
az európai szellemi elkötelezettség magaslatáról az id őszerű  politikából 
eredő  vádaskodásoknak felel úgy, hogy -újból felmutatja a nyugatos 
gondolatiság megszakítás nélküli jelenlétét is. S amíg kifelé a megin-
gathatatlan szándék tükröz ődik., addig belül, a kulisszák mögött egé-
szem más jellegű  ..dolguk vannak készül őben. 

Illyés időközben, 1943. július 31-én Gellért 'Oszkárnak hivatalosan 
is elküldi 'leköszönő  levelét. „Úgy tartom ül őnek, hogy mint a Nyugat 
legrégibb emberének, a te kezedbe tegyem le a lap sorsát" — írja, 
majd kéri a címzettet, a továbbiakban személyesen sehol se kelljen 
képviselnie a folyóiratot. Az .ezt követ ő  eseményekre Illyés Gyula 
naplója sem szolgál felvilágosítással. Hogyan sikerült meggy őznli arról, 
hogy továbbra is vezesse a folyóiratot, arra nincs biztos magyarázat. 
Az azonban bizonyos, hogy .a Magyar Csillag mindvégig az ő  nevével 
a címlapján jelent meg. 
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FÉNYES FÜZÉRE A MÜVEKNEK 

A Magyar Csillag kapcsán két kérdés látszik feltétlenül izgalmas-
nak. Először, hogy milyen mértékben sikerült a folyóirat táborát a 
szándéknak megfelelően egységessé szervezni, másodszor pedig, hogy e 
szándék mennyiben alapult az el őző  nemzedékt ől, a Nyugait els ő  gene-
rációjától öröklött hagyományokon, illetve, mit tekintett vállalható 
hagyománynak a Magyar Csillag kezdetben egységes, majd egyre in-
kább szétszóródó íróközössége? A folyóirat megjelent negyvennyolc 
száma mindkét kérdésre — valamint az abból adódó továbbiakra is 
— bőségesen ad választ. 

A Magyar Csillag feltűnő  módon építette szándékát a Nyugat má-
sodiik nemzedékének tagjaira, Szerb Antalra, Halász Gáborra, Németh 
Lászlóra, Gs. Szabó Lászlóra, Illyés Gyulára és Szabó L őrincre. Közü-
lük az els ő  négy író ■ailkoiija az eszmeíró nemzedék magvát, jelezve, 
'hogy a Nyugat !más;odik intnziZedékie és az esszéírók csoportja csak réslz-
ben fedi egymást, de korántsem jelenti az írók egyazon táborát. A 
népiesek közül a folyóirat mellett mindvégig kitartott Veres Péter, 
Kovács Imre és Szabó Zoltán, Nagy István és Erdélyi József viszont 
idővel elpártolt a laptól. Móricz Zsigmond 1942-ben bekövetkezett ha-
láláig alkalmanként közölt a Magyar Csillagban, mellette a régiek kö-
zül már csak ,Schöpfllin Aladár állt. Szentkuthy Miklós — aki szintén 
végig kitartott a Magyar Csillag sz űkebb alkotói körében a Válasz 
korából magával hozta a „polgári sznobizmus" megtestesít őjének mi-
nősítését. Egyébként a folyóirat .szekértáborának két széls őséges pont-
ját egyfelől a népies Veres Péter, másfel ől a Kerényi Károlyt miszti-
kus fidealizmussal vádoló, ám maga iás éppen ezen idealizmus ,e,zoter,i-
kumában vergődő  Szentkuthy Miklós képezte, beleértve és közrefog-
va az aktivizmus korszakát maga mögött tudó Kassák Lajost és nagy  

ellenfelét, Komjáthy Aladárt is. Ennyiben szolgálta a.folyóirat tény-
legesen a demokratikus írói összefogást. 

A folyóirat a megindulását követő  hónapokban az el ődökre emlé-
kezve megfogalmazza azokat a gondolatokat és eszméket, melyeket 
jellegéből és szándékából ered ően vállalni igyekszik. Szinte program-
adó versként jelenik meg az els ő  szám élén Illyés Gyula már említett  
verse, la Széchenyi 1941.: „iaidja meg nekünk mégis szép kegykénit a 
sors / az ő  útját! A 'félelem,. / a szégyen  éls birimlaridosás vaki el,e-
n~eiiJt, / gőzt nvwnikária váltani! / hogy lázas if őnkötn 'vigaszul a kéz  
a tett / vereijtékét asiimíltlsa Szét ..." -UgytainGsalk az els ő  szám közli 
Mohácsy Jenő  1841. szeptember 21-én című  elbeszélését, mely a tépe-
lődő , éppen ötvenedik születésnapját ünnepl ő  Széchenyit mutatja be. 
A harmadik számban jelenik meg Németh László Széchenyi Döbling-
ben és Vaus István Eötvös József öregkora című  tanulmánya. A követ-
kező, .1942. év januári és februári számában jelenik meg azután két 
részben Halász Gábor Magyar viktoriánusok című  tanulmánya. Lénye-
gében ennyi a múlt .századi örökség. A Magyar Csillag a kés őbbiekben 
gondolkodásban nem merült ilyen mélyre, mint az indulás hónapjai-
ban, nemzeti sorskérdéseket érint ő  tanulmányt — talán Németh László 
Ady ünnepére (1944. 3. szám) című  írását kivéve — nem közölt. Azaz 
még egy alkalom adódott erre, a Móricz Zsigmond halálát követ ő  
emlékiszámri, 1942 októberében. .Móricz Zsigmondtól ebben a számban 
Szabó Lőrinc, Halász Gábor, Veres Péter, Németh László, Kelemen  

János, Szabó Zoltán, Bóka László és .Schöpfl:in Aladár búcsúzott.  

A legbiztosabb örökségnek mindenképpen Babits Mihály szelleme  

biZonyullt. A négy év során nem kevesebb, mint tizenhárom alkalom-
mal közölnek részben Babits hagyatékából el őkerült, eddig ismeretlen 
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verslelt vagy iesisizét, részben életm űvét, vagy annak egy-egy mozzanatát 
értékelő  írást. Az 1941. évfolyam I. és 2. száma összesen tizenhárom 
verset közöl a hagyatékból, hogy rögtön ezt követ ően, az 1942. évfo-
lyam 1. számában (közöljék ,Babits Nevek, ősök, címerek című  írását, 
talán nem Minden célzatától mentesen a Magyar Csillag faji kérdések-
be bocsátkozni nem kívánó szándékának. A 6. számban jelenik meg 
Buday László Babits Mihály őseirő l című  tanulmánya, majd a szep-
temberi, 9. füzetben Hadász Gábor emlékszik a nagy el ődre halálának 
évfordulóján. Halász még ugyanez évdecemberében Babits, az olvasó 
címen rti• isizd. közzé méltatásált. rSzentkwbhy !Mliklds 1S'zolpho!kd!éslz-+ferdítáls,át 
(1942. 2. szám), Balogh József pedig Amor sanctus című  himnusz:fiordí-
tásamt méltatja ,(1943. 1. szám). Majd az emlékezés hangján szól Illyés 
Gyula Babits igaza (1943. 15. szám), Péter András Babits szeme (1943. 
15. szám) és Lovass Gyula Babits, a tanulmányíró (1943. 22. szám) 
című  írásában. 

1942-ben Halász Gábor Az érzékeny költ ő  című  tanulmányában 
József Abttülára emlékezik_ a költ ő  halálának ötödik évfordulóján (13. 
szánra), majd ugyanott jelenik meg Vajdia Endre József Attila ars poe-
rticája című  írása !vs. Halráfi Gábor ra Magyar Cs!iQQialg utolsó, 1944. 
április 1-i, 7. számában is szerepel, akkor teszi közzé A tiltakozó nem-
zedék cím ű ., ,vallomásinaik iis tek,iinlhet ő  'esszéjét. 

Az 1943. év jeilentős közlése volt Németh László Népi író című  
háromrészes. tanulmánya 1(1..,, 2. és 3. lazám)., valamint Illyés Gyulának a 
19., október +14 számában ,megkezdett Hunok Párizsban című  művének 
a Ifroilyta>tiálsos közlése, melyb ől — iátnyúllva az 1944-es iesiztenid őbe ás — 
összesen kilenc részlet ,jelenít meg. 

Kassák Lajasnaik nyolc verse és egy novellája kapott helyet a 
folyóiilrabbaln. Gyakrabban jelentkezett a népiesiék mfargy alakja, Veres 
Péter. Olyan tlrásrai láttaik nalpw!illrágott !a Magyar Csillagban, mint a 
Paraszt f eministák a faluban +(1941. 1. 'Szám), a Parasztok, paraszti írók 
és Móricz Zsigmond 1(1942. 110. lazám), a Nagy Imréről szólva (1943. 2. 
szám) és a Népi szociálpolitika, avagy a gyermekágyas asszonyok táp-
lálkozása a falusi közösségben (194.3. 21. '+szám) című  írása. 

Milnldezelknlél frolntosiafbb az, hogy ezekben az ,esiztelnld őkbem, egy új 
generádió ás Ij+elenr kezett. Azzal, hogy Priliilnslz!ky János, Rába 'György, 
Fodor József, Ottlik Géza,• Bierlda József, Csorba 'Gy őző  és 'Kálnoky 
Láslzló éppen a ,Magyar Csillagban ijelenfbelbte meg els ő  komolyabb kí-
sérleteit, valamennyien, azt bizonyították, hogy a Nyugat hagyomá-
nyait-mik a Magyaar 'Csillagon, keresztül igenis. megvoltaik a íolytonro;sisá-
gdt biztosító örökösei. Szerencsére — teszi hozzá az lellkövetkaz ő  kor 
borulását ismer ő  utókor. 

Az utókor, mely a maga okulására fogalmazza meg a kérdést: 
végtére fias lmlilben 'rejlett a Magyar Csillag missziójának titka? Ha egy-
általán — ismerve 1a folyóirat gondjait és megpróbáltatásait, szerkes+z-
téslének körülményeit — szólhatunk titokról. Annyi bizonyos, hogy a 
'Nyugattól vállalt hagyományok gondolati éribékeilt sikerült átmenteaiie 
alz uitólkor Számára. Mi töblb, megtalálta az ,örökösöket iis, s ezzel ibxizto-
sítotbta a folyamatosságot. 

A magyar Csillag háborús id őkben teljesítette feladatát, tébolyult 
világnak hirdette a magyar irodalom több évszázados hagyományai-
nak, a gondolatiság minőségi örökségének vállalhatóságát, mi több, 
a vállalhatóságegyedüli üdvös voltát. Megmutatta, hogy Pannóniában 
+m'élg mindig lelhet európai min ősége, ha neon ii!s az ,életaniek, de az élet 
gondolati tartalmadnak mindenképpen, s hogy aki ragaszkodik ehhez 
a minőséghez, az nem veszik bele a kor eszmei z űrzavarába. 
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Am f órák 

Négy évfolyarna • j eleirut meg a folyóiratnak, küldetése, missziója 
azonban nem csupán erre a négy esztendőre szólt. 1944. Március  19-e 
tubáln a  7., április  selslejeri ispjálmdt iköiviébóien végiémviénYeislen nvegislzíúnteak a 
lap  megjelenésének eddig sem kivételes  lehetőségei . Az említett és a 
Gsioikoirvai is ,Berzsienyi óta  létező  nmá,dialimii elhivatottság  — azt  hittük,  
rövid időre, a befejező  szakaszába ért háborúskodás hánaipjaiira — 
csupán  ,szellemi vonatkozásaiban élt tovább, anélkül, hogy művekben 
aYUanlifeszbálóidJhatbitit r<nolna. A naplók, a  ifeQij ■eigyzéslek, a lszeanélyes hangú 
vallomások hónapjai,  éve ezek, s úgy rémlett, a  csaták  elcsendesed- 
teviefl !folytatható  ilelsz a  hagyomány, is hogy méglslem így történt,  iaz a 
történelem fanyar fintora volt. Egy valami azonban bizonyos: a Ma-
gyar  Gsillag, amíg  annak a leghalványabb lehetőségei megvoltak, tel-
jes elhivatottsággal teljesítette  misszióját,  s az időben  messzire vilá-
gítva mutatta  fel, hogyan kell a magyarságnak az európai szellemiség  
legnemesebb  hagyományaival mérnie magát. Ez a legtöbb, amit vál-
lalt,  s a  legtöbb, amit teljesített.  



ÉG TÁJ 

KOLIGER KÁROLY 

A RAJZTANÍTÓ PUBLICISTA 
A LAPSZERKESZTŐ  BALÁZS G. ÁRPÁD 1. 

„Minden lapnak, :különösen a társadalmi la;pokna;k célja mosná, osto-
roznii a ferde Ikt'vnövése-ket. E célt akarom én is szolgálná akkor, ,amikor 
e lap irányi;tój.ává leszek — ám ugyanakkor érzeni nehéz, felel ősség- 
terhes feladatom súlyát is. Tudom, nagy dolog az, amire vállalkoztam, 
de tekintve, hogy a józanabb elemek, különösen községünk derék 
polgárai velem tartanak, majd segédkezeÍt nyújtanak — bátran állok 
a nyilvánosság elé — önzetlenül szolgálni a közérdeket. A kultúra 
harcasai közé állok s ott, ahol csak lehet, magasan lobogtatom annak 
zászlóját . . ." 

Péterréve, 1912. IX. 15. 	 Balázs  G . Árpád 

A Tisza menti nagyközség nevével azanoss, Pé,terréve cím ű  Újság 
teljes évfolyama áll figyelmünk középpontjában. A „közérdek ű  heti-
lap" — számottev ő  helytörténeti és egyéb föltáratlan adatok mellett — 
Balázs G. Árpád eleddig ismeretlen, a szóban forgó helységben 1912- 
ben kifejttelit, ;fiiatta!l éveli közösségi szinten els ő  ízben kiérdemelt öni-
gazolását eredményez ő  tevékenységének kézzelfogható bizonyítékát 
tárja elénk. Neves művészünk — az egykori tanonai,skolaii rajztanító 
— egyike munkatársainak, felel ős szerkesztőinek. 

A helyszínre, a korra, a lapra vonatkozó id őszerűségek, valamint. 
idevágó sajtótörténeti tudnivalók együttese emeli ki ismeretlenségének. 
homályából a hazai művészet- és !sajtótörténet összefonódásának rég- 
múltú pillanatát. Emlékezve, ismételten meger ősítve: 

A szeltlarnli6séignek talán legfontosabb ismérve, hogy mely komplex 
kérdések tekintetében mutatkozik alkalmasnak el őrelendítő  alkotói 
vállalkozásra, úgyszintén, hogy melyek iránt nem mutathat fogékony- 
fságat. 

A HELYSÉG . 

Pétemrév.e „lakosainak száma állandóan növekszik a XX. isz.-ig, 
amikor ís Jtagnálln ►i keZd. 1900-Iban 19.504 lakolsa volt,. ;1921-ben. 10 789; 
1948-ban 110 224,, 1971-ben 9537,, 1981-abem, pie;dlilg 8960. iFananeik 77 ;4°/o-a 
magyar, 19,7%-a szerb és 2,9%-a más nemzetiség ű  ;:t az egyes mem - 
zetiségek aránya igen hasonló a múltbelihez." 2  

„Az 1900. évi népszámláláskor .Péterrévén .9504 lélek volt 1862 
házban. Anyanyelv !szerint: .1972 szerb, 7463 magyar, 47 német, 3 hor-
vát, 28 egyéb. [...] A róm[ai] kath[olikus], görög keleti és lizraeliita 
felekezeteknek külön-külön elemi iskolát tartanak fenn. Összesen 22 
tanterem van és 2 óvoda . . ." —olvassuk Raffai József ipéterrévei 
tanító gyűjtésében ,(kétiiírat 3  a szerz ő  tulajdonában). 
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1913: elején helyben 2145 ház van. A f őleg magyar és szerb 
anyanyelvű , római katolikus és ;görög keleti vallású lakosság lélek-
száma 10 049. A nagyközség területe ,(a hozzátartozó Péterrévei ta-
nyákkal együtt) 20 162 katasztrális hold. Rendelkezik adóhivatallal, 
anyakönyvvezet őséggel, telekkönyvi hatósággal felruházott járásbíró-
sággal. Az illetékes törvényszék Újvtidéken székel. Van továbbá vasút-
állomása, :állami és ma;gántáviratak kezelésére felhatalmazott vasúti 
távtirádája, távirdahhivatallal egyesített postahivatala, távbeszél ője. 4  

A „mintaközség" fölemelkedésének század eleji szakaszában je-
lenik meg e helység els ő  sajtókiadványa. 

AZ ELSŐ  ÚJSÁG ÉS KORA 

Néhány haladó szellem ű  tpéterrével lakos: orvos, jegyz ő ; tanító, 
közhivaltalnok., gazdaember 1912-ben lapot ad ki Péterréve címmel, 
melynek egy évfolyama lát napvilágot. 5  Az első  lapkiadói tevékeny-
séget követ ően 1945-ig helyben még két ízben kerül sor hasonló vál-
lialkozásra. 1933-ban a ,Szellemi :Omnib.usz cím ű  élclap, a harmincas 
évek második felét ől a negyvenes évek elejéig ,pedig a Hírnök, a ha- 
vonta kétszer megjelen ő , magyar és szerb nyelvű  ikiadvány7  évfolya-
rriáti - öregbítik Péterréve helység, egyben a vidék sajtótörténeti hagyo-
mányait. 

A Péterréve megjelenésének ideje az adott .kor, a sz űkebb és 
tágabb értelemben vett környezet társadalmi-politikai, gazdaság:i, m ű-
velődési életének eseményekben gazdag szakaszára ;esik. 
- Március els ő  napjaiban tömegsztrájkkal összekapcsolt tüntetések 
zajlanak a fővárosban és a vidéken az általános választójog érde-
kében. A miinliiszterelnök és kormánya beadja lemondását. Szerbia és 
Bulgária szövetséget köt . 8  — Szerbia hamarosan belép a Balkán-szö-
vetségbe, majd 1912—.13-ban részt vesz a Balkán-háborúkban, amely 
területét jelent ős mértékben gya.rapítatta. 9  — A király felfüggeszti a 
horvát alkotmányt. A kereskedelemügyi miniszter fölemeli a vasúti 
személyszállítási díjaikat. :(A távolsági járatokon 15-30, a f őváros 
környékén 50-120°I&-os az emelés.) — Miután Szerbia és Bulgária 
katonai szövetséget köt, Tisza István grófot megválasztják a képvi-
see!lőháiz ,elnökiévé. Újabb ttüniteitésjek rolbib;annalk ki. A Vérvörös Csü-
törtököt követő  napokéban Görögország csatlakozik Szerbia és Bulgária 
március 13-ti. szövetségéhez. Létrejön a Balkán-szövetség. — Tisza 
István gr. háziieinök a munkapárti többséggel letöri a képvisel őházi 
Obstrukciót, megszavaztatja a véder őtörvényt. A kormány rend őri és 
katonai er őket összpontosít a tiltakozások megakadályozására. A kép-
váseilőházbaln im,elgszaaviaizzák a közös haidsereigrie éls a büntet ő  törvény-
könyvre vonatkozó javaslatokat. Tisza István grófra rál őnek a képvi-
selőházban, de a golyók célt tévesztenek. A király felfüggeszti a szerb 
nemzeti egyházi önkormányzatot, továbbá szentesíti a véder őről és a 
honvédségről szóló törvénysikket. 

Nevezetes dátum 1912. augusztus 20., az els ő  budapesti nemzeti 
repülőveršeny napja, szeptemberben pedig el őször használnak hadhre-
pülőgépet a mezőhegyesi hadgyakorlaton. 

A Péterréve közérdekű  hetilap utolsó számának megjelenése el őtti 
napon Görögország katonai szerz ődést köt SSzerbiával., harmadnapra 
padiig Montenegró !hadat iizeen iTörökioriszálgmtak. 1Ortsezágiszerte !háborúel-
lenes tömeggyűléseket tartanak, követelve, hogy a monarchia idtiplo-
mácilája kövessen el miln(deinit a békés rendezés érdekében. Montenegró 
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hadat üzenéséhez néhány naporri belül csatlakozik Bulgária, Szerbia 
és Görögország..Megkezzd ődik az első  Balkán-h.ábarú. 10  

A korabeli iál,lapotbkat meghatározó tények sorában tegyünk em-
lítést a lakosság anozgásáról is. A jobb megélhetést, biztosabb jöv őt 
keresők tömegesen hagyják el hazájukat. A tengerentúlra vándorlók 
(önálló ó ősmermelők, mezőgazdasági segédszemélyzet, bányászok, bánya-
munkások, önálló kisiparosok, keresked ők, iparforgalmi, segédszemély-
zet, értelmiségiek, napszámosok, házicselédek, egyéb és ismeretlen 
foglalkozásúak) száma Magyarországon 1900-1913 között: a tengeri 
kikötők adatai :szerint 1 604 988, az USA Bevándorlási ;Hivatalának 
adaitali szerint 1 463 633, a magyarországi statisztikai hivatal adatai 
szerint 1 196 477 f ő . A vándorlási .ftiorgalom és a ikivá.ndor:lók számának 
különválasztásával, a három statisztikai forrás felvétél!i szempontjai-
nak mérlegelésével a kivándorlók tényleges száma az Egyesült Álla-
mokba a jelzett időszakban legfeljebb 1 millió 200 ezerre tehet ő. Ne-
mek szerinti megoszlás, 1899-1913: Magyar birodalom [Horvátország 
nélkül], 1913: férfi 47,9°/0, n ő  52,1°/0. Életkorcsi -opartok szerinti megosz-
lás, 1911-1913: 20 éven alul 15,7°/0, 20-29 33,7°/o, 30-39 23,7%, 
40-49 19,5°/o, 50 éven felül 7,4°/o. A folyamat az 1880-sas évekkel veszi 
kezdetét." 

A tornyosuló események árnyékában 'b őségesen akóid szenzáció 
helyben és a környéken, amelyr ől a Péterréve vasárnapi számai 
(referálnak. 

A XX. század elején vidékünkön számos napi-, hetilalp, folyóirat, 
havonta egyszer vagy többször megjelen ő  kiadvány hagyja el a 
nyomdát. 12  A sajtótermékek postai terjesztése hagyományokra tekint 
vissza. Az olvasó, ha nem lett volna megelégedve a neki szánt, heily-
belíi 

 
lap(ok) információival, belelapozhatott más újságokba is. 13  
A nagyközség ticsrinastrodása, gyarapodása =-- villamosítás, építkezés, 

iskola- és Iternp+lro+rrrrues+zelés, szobrok javítálsa, ifiazeltésefrnleiliúse+k,.lkülön+féle 
juttrtaltásiok stb. — idején a közösség valójában mind nagyobb társadal-
mi., gazdasági, szociális és egyéb kérdésekkel találja magátszemben. 
A bűnözés megnövekszik, az ,erő:szakcselekmények, gyilkosságok és 
öngyilkosságok r(az utóbbi világviszonylatban is) kifejezetten tükrözik 
a kontinens nagyobb hányadának válságos, az els ő  világégést megel ő-
ző  Európa történéseinek, történelmének egyre vészesebben bonyolódó, 
új korszakot nyitó időszarkát. 

Balázs G. Árpád 1912-ben 25 éves. Fest ő  szeretne lenni minden-
áron, arra azonban egy ideig még várnia kell. A rpéterréveli háromtrosz-
tályos önállóan szervezett iparos és keresked ő  tanonciskola ambició-
zus rajztanítója szerepet vállal a helység els ő  sajtótermékének megin-
dításában, megjelentetésében, és a legkitartóbb - munkatársainak, fe- 
lelős szerkesztőinek egyike marad meg annak megszűnéséig. Lénye-
ges mozzanat, hogy ugyanis erejének, tudásának jóvoltából id őnként,  
feledhetetlen események színhelyévé válik a tanonciskola., -az liparós 
olvasókör és ifjúságának Iszórasktrazátermne. Kö;zösiségfosrmáló . eszméi 
több síkon nyernek, nyerhetnek tárgyi és szellemi megvaltró ulást. 
Eközben nem áll egyedül. A zömmel négyoldalas sajtótermék hatol-
dalnyi terjedelműre történ ő  bővülése, az új munkatársak és-más hely-
ségekb ől tudósító ,,:levelez ők" bekapcsolása a munkába, egyszersmind 
a lap tartalmának, az írások .min őségének javulása arra vall, hogy az 
alapító(k) iproklamált nemes szándéka — a gondok és nehézségek elle-
nére, legalábbis heteken, hónapokon át -- nem szenved csó+rbát. 

A hetilap oldalain Péte++réve és környéke Század eleji valósága 
elevenül meg. Ezért megéri, hogy egy pillantást vessünk soraira. Ér-
dekes, izgalmas, változatos hasábok anyagából építkezik az els ő  mind-
ahány száma. 
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A PÉTERRÉVE KÖZÉRDEKfJ HETILAP 

A nagylkö!zlsgg ,(felitadhdt őlen) első  !sajtótermékének példányszámá-
ra vroinatkíojzó adatokra, — adlalplasíalb'b kutatás híján — nem akadtunk 
(ddldíg. A lap laelőhelyéni4  található egydtle!n példány Iadk!alanli megvizs-
gálása 'alapján ismertetjük f őbb adatait, ki!térve !néhány egyéb muta-
tóra is. 

A:Péterréve .(,) közérdekű  hetilap .1912 .Jben jelenik meg, vasárna-
ponként, összesen 29 szám. .1912. március 17. — október 6. AZ augusz-
tus 44, sorrendben 21. szám — a nyomdacserével járó fennakadások 
miatt [?] — egy héttel kés őbb, !alugu,s!ztws 11-én készül el. Zömmel 4 
oldalnyi terjedelmű . 

Felelős szerkesztő : Wéber Gyula .dr. '(1-23. szám), Balázs G. Ár-
pád .(26—'29., és 'előzőleg két héten át, (dr. Wéber Gyula elfoglaltsága 
idején — a 12. szám .hírrovata Helyettesítés címmel tudatja —, 13., 
14. Szám). 

Felelős szerkeszt ő , laptulajdonos és kiadó: Horváth Elek (24— 
25. Szám). 

Laptulajdonosok és kiadók: Horváth Elek és Pecze (Pece) Imre 
(1=23., 26-29. szám). 

„A laip szellemi részét illet ő  közlemények 'és az 'el őfizetési díjak: 
Baross-utcza 507. szám alá" :(1-23. szám), illetve — ugyancsak Péter- 
révén -- .„ !O.zsgyányi Géza !tanítóhoz küldend ők" !(24-25. szám). 

Készül: Molnár ISz. Vincze nyomdaintézetében .Zentán 15  
21-29. szám), Xollonfiíts István könyvnyomdájában Adán 16  (11-20. 
Szám). 

Méret: .15, !1 ciceró. 
.Blokktördelés, három hasábra szedve. 
A (főbb) :betűtiipuso!k : 1. lapcím: a) bet űtalpas, lineáris , antikva, 

verzális .(iI. 'évf. 1. (Sz.>, Ib) !raj(zöl!t, !refl1. Ihlatás!ú (aintilkvla, Iklwrrens ;(I. évf. 
2-10., 21-29. !sz.), c) Bodoni antikva, verzális .(I. évf. .11-20. 'sz.) ; 2. 
címrendszer: félkövér antikvák, kurrens bet űk; 3. szövegbetűk: 10, 
illetve 8 !poln!tols ,(3,760, illetve 3,008 (mm) Boíd!olni!, 'Mislztóitifalluisii antikva, 
kurrens, ind. szedett sorok, 3 hasábra tördelve; 4. vonal alatt (a tárca., 
folytatásos tárca, !va.gy annak helyén közölt vers, .folytatásos regény 
stb.) : kisebb .bet ű.fokozart((ok). 

; ,Egyes szám ára .6 ftillé:r", „egy fél évre 3 korona postán vagy ház-
hoz hordva". 17 	 . 

A helybeli munkatársak és a más helységekb ől tudósító „levele-
zők"., továbbá a hetilap egyes 'számának utcai és kereskedésben, fo- 
gy!alslz'tói; islzövleltkelzeltlben történ ő  iár!úsltásia mellett létdz ő  előfilzdtésdinlek 
(viidéken is szép számban akadnak) listájára részben 'név 18  szerint kö- 
vdtlkezitelthetünk a Islajtókaialdivány egyes cikkeilb ől, híir!elilb ől. 

. Az évfolyam áttekintése után megállapítható, -hogy például hely-
ben a századfiomdulót követő  első  évtized táján: 

Földmíves 'Olvasókör, Iparos Olvasókör, Katolikus Kör, Polgári 
Olvasókör, Népkör, Tűzoltó Egylet, Dalárda (az ifjak idalegylete), a 
'Gondviselő  jótékonysági nőegyesület stb. ,népes tagsággal m űködik; 

a községházán néhány hivatal, továbbá .a korabeli komimun'i- 
kádió.s lehetőségek, valamint hitegylet és biztósító áll a polgárok ren-
delkezésére; 

a  magyar, a  szerb, az izraelita tannyelv ű  elemi iskolákból ki-
kerülő, szakmák iránit 'érdekl ődő  ifjak továbbképzését a háromosztá-
lyos önállóan szervezett iparos .és keresked ő  tanonciskola biztosítja. 
Balázs G. Árpád ez utóbbi intézményben fejti ki rajtanítói és az 

,oktató-nevelői mellett elvállalható egyéb hasznos tevékenységét; 
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a vas- és a közúti közlekedést, forgalmat a Tiszán komp- és 
— a Tördk!becse—Óbecse—Péterréve vonalon oda és vissza — hajójá-
rat tehermentesíti; 

a „községi képvisel ő-testület" hatékony településfejlesztési po- . 
Isiitikátt folytat '(építkezések, beruházások, .villamosítás, a tanügyi, a 
hti,vatatli, a gazdasági alkalmazottak fizetésének ;többrendbeli emelése, 
szociális juttatások stb.), s munkáját dicséri, hagy bokros teend ői 
közben, miután folyó év május 7-én tartott gy űlésén tudomásul veszi 
egy niSzai fürdőház létesítését, a 10669/1912 ;sz. véghatározatának ér-
telmében az május 26-án meg is nyílik, a szegények meghatározott 
időben ingyen ,fürödhetnek ott és így tovább. 

Az első  írás — 96 soros vezérailkk —, akárcsak a huszonkilenc 
szám változatos anyagának  tárgya és hangneme 'amellett szól, hogy a 
munkatársak tisztában vannak mind a válalkozás jelent őségével, mind 
az .előttük tornyosuló akadályokkal, nehézségekkel. Természetesen 
nemcsak ennél fogva, els ősorban a kötelez ő  anyagiak 'biztosítása érde-
kében, de egyéb 'céloktól vezérelve,. taámagatásiukrai iszólíiYanlák 
fel ;„mlindenki,t, aki a nép ,jólétének emelését Szívén viseli"; Péterrévén, 
1912 tavaszán és mindaddig, amíg a friss számok rendszeres., megjele-
nését igazoló, ugyanakkor még ugyanazon év októberében, a hetilap 
elklerüllheltaeÍtlenül ;bekövetkez ő , ikom!melnlbár nélküli irnlegsz űnését je-
lentő  nyomós okokat is könnyűszerrel ki lehet bogozni a négy, három 
esetb:ln. pedig Ihaltolldallnyli terjedelm űre bővülő  Pétaerrévé hasábjain. 

A kitűnő  szimatú ügybuzgók tudatos fegyvertényének korokkal 
dacoló bizonyossága teszi, tehet patináslsá Balázs Árpáddal, ,„füg-
getlen felelős szerkesztő"-jével mondva: a „társadalmi, hetilap" föl,tá= 
ratlan értékeit, melyek forrásjellegüknél fogva nem csupán Sajtótör-
téneti szempontból tarthatnak számot érdekl ődésre. 

A Tisza menti helység története 1093-ig 19, illetve, egy le nenz 
ellenőrtihzett, legújabb Ilelet 20  talán 1092-ig vezet bennünket vissza, .és 
az 1993., esetleg .1992.. esztend ő  közeledtével a nem mindennapi alka- 
lom ösztönözhet a Péterréve igényes fölkarolására., szakavatott • és 
méltányos feldolgozását sürgetve. 

A ,HETILAP ÉVFOLYAMÁNAK NÉHÁNY ÖSSZESÍTETT ADATA 

Vezércikkek. A Péterréve 29 vezércikkének címe lapszámonkénti 
sorrendben : Lapunk programja; Felhívás el őfizetésre; Kórházat Péter-
révének [I.] ; Húsvét; Korházat Péterrévének [II.., III., .IV.] ; Takaré-
kosan ruházkoidj+unk ! ; Kórházat Péterrévénelk [V.] ; Vasárnap; Pün-
kösd; Védekezés a sz őlőmoly ellen méreg nélkül; Egyenjogúság a há-
zaséletben; Társadalmi bajok; Kuruzslás; Pályaválasztás [.I., SI.] ; Mi-, 
ilyen könyveit blrv,asisanak gyermekeink;Közgy űlés; 'S-emmelweis emlé-
kezete [I., II.]; Szent ;Iisitván. király — !AuigtuisZtus 20. [Keretben] Dr. 
Deuits Adolf; Az igazi tudomány; Hat osztály; Felel ős szetr ~kes.znő ; 
Villanyvilágítás; Népírtó veszedelem; Emlékezés a vértanúkra. — A 
2999 sornyi szöveg cikkenként átlag több mint 100 sort tesz ki. A 
három folytatásos vezércikk (5, 2, 2 rész) 9 írása a m űfajon belül 
nem egész 1/5-öt képez a további vezércikkek 4/5-öt jelent ő  szöveg-
mennyiségével szemben. A megoszlás ilyen aránya az adott írások 
címéb ől is kitetsz ő  tematika indokoltságával nyer igazolást. 

Cikkek, cikksorozatok. A hosszabb-rövidebb cikkek, a terjedelmes 
és igen terjedelmes cikksorozatok — beleértve az úgynevezett „vezér-
cikkeket", „folytatásos vezércikkeket" ás — az 1-10. számban 1/3-át, 
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a ,10-20. számban .1/5-ét, a 21-29. számban 1/4-ét, azaz az 1-29. 
számban általában 1/4-ét teszlik ki a lap szöveganyagának. 

Közügyek. A lapnak az illetékesek által tárgyaltakról meglehet ő-
sen kurta tömörséggel referáló, Közgy ű lés című  rovata tíz alkalommal 
számol be elöljárósági alktii+vitáslró(l; a helybeli községi Iképrcniisiel ő-testület 
közgyűlésiéről kilencszer és egyszer vármegyei gyűlésről adva hírt. 
Emellett azonban a hetilap., anyagát más feldolgozásban is meg-meg-
ragadva, a környékbeli helységekben zajló, hasonló történésekr ől +is, 
többé-kevésbé rendszeresen tájékoztatva, gazdag hírrovatában 'értesíti 
az olvasót az eseményekről. — A hivatali !gyűlésekről (szóló első  három 
beszámoló és a Tisza menti tanügyiek egyletének ,Bácsföldváron tar-
tott, rendes közgyűléséről szóló hír szövege alatt Ozsgyányi Géza 
nevének kezd őbetűi láthatók. Nem fér hozzá.kétség — ha a szöveg 
szerzőségét aláírás(a) más esetben meg nem Fis er ősíti, a tény közve-
tetten nyer igazolást — , hogy a testületi tevékenység figyelemmel kí-
sérése a péterrévei tanító posztjaként jegyezhet ő ,- aki ezek szerint 
515 sorral jelentkezik, 'elhallgatásáig. Más nincs: az ülésekr ől tudósító 
rovat ,(hat héttel az újság megsz űnése előtt) lezárul. 

..Hírek, hirdetések. A helység század eleji sajtókiadványának Hírek 
rovatában i(általábatn 2-,3. +alldiail) böngészésekor 'sokféle esetről, helybeli 
és távfali eseményr ől, közösségi és személyi .hírr ől értesülünk. Egyes 
adatok forrást képeznek: .A hírek közé más m űfajhoz tartozó írás is 
vegyül. — A hirdetés, továbbá értesítés, felhívás, közlemény és hason-
ló tárgyú közlés publikálására a hetilapnak rendszerint utolsó oldala 
van fenntartva. Akad néhány, amely változó szöveg ű  megfogalmazás-
ban, más-más szedéssel, lapszámonként újabb és újabb helyen t űnik 
fel. A 11. számban és kés őbb Hirdetések rovatcím alatt indul be a 
lapnak ubalsóval, Iberljledelrneseibb példányban utolsó tel őlt►bilvel szomszé-
dos oldalán až egyszer ű , a keretezett, a díszesen megmunkált és 
gyakran 7 betűtípus alkalmazását igényl ő  hirdetések sora. — A hírek 
és hirdetések — majdnem egyenl ő  arányban — a cikkek és cikksoro-
zatok után következnek a Péterréve évfolyamának szöveg- és oldal-
mennyiségi 'mutatóit véve tekintetbe. Az anyagok változatossá tételé-
hez az adai és ni,oholi, az óbecsei, a földvári, az ú,jViadéki, a .titelii, a 
zentai, szabadkai, a zombiori, a :bajai és a többi levelez ő  információ 
járul hozzá. 

Nyílttér, szerkeszt ői üzenetek. A vidéki hetilap életében dr. Wé-
ber Gyula, illetve Balázs G. Árpád ,f ős;zerkeszt ősége 'idején egyszer-
egyszer kerül sor arra, hogy !bizonyos 'közllléisekkiel kialp?cstolaltbatn adódó 
fonák helyzetet a Nyílttérben tisztázzanak. — Egyes, a lap kiadóhiva-
talába érkez ő  kéziratok, valamint a szerkeszt őséghez fordulók külön-
féle kérdései képezik a Szerkeszt ői posta és a Szerkeszt ői üzenetek 
sorainak tárgyát. A munkatárs válasza rövid, vel ős, tanulságos, +a bölcs 
jó szándék, ám nemegyszer a rátermettségb ől fakadó, leplezetlen derű  
sugárzása szövi át meg át. — Az Illetékes a ,Péterréve egyik-másik 
szövegében előforduló mulasztást négy alkalommal pótolja +a hírrovat-
ban. S noha a nyilatkozatok, üzenetek, helyesbítések összesen alig 
tesznek kas néhány gépiratoldalt, a helység évfolyama szegényebb és 
színtelenebb lenne ,nélkülük. 

+(Folytatjuk) 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÖJEGYZETEK 83. 

Sajnos eredetiben nem láttam Raffaelo bolognai madonnáját, Cecíliát, 
az énekesfek őrangyalát. Éppen stztná 4jko+litak az autógyár munkásai, s 
kr_Iránldnz+tiálsii (osloportunik vezet ője jobbnak látta be se menni Bologná-
ba, pedig lett volna mit látni az Accadernia képtárában, s megcsodál-
hattuk volna a bolognai iskola nem egy remekm űvét. Főleg azonban 
a freskókat a Cecília-oratóriumban, amelyek rendre elmesélik a legen-
dát, hogy esküvőjén a római ipatricius lány, miután titokban meg-
keresztelkedett, kizárólag azért imádkozott, hogy meg őrizhesse szü-
zességét. 'Durva csuhát húzott menyasszonyi ruhája alá, hogy férjé-
nek :elmenjen a kedve a testi szerelemt ől. Zúgott a zene mennyei kó-
rusa, amíg fohászkodott, és fohásza meghallgatásra talált. Igaz, hogy -
mártírhalált halt, de mi az egy reneszánsz ;legendából életre kelt ma-
donnának, amilyen ő  volt. A legenda alapját ugyanis egy másik le-
genda szolgáltatta, mely szerint Cecíliát a 'császár bezáratta házának 
fürdőjébe, ahol pokoli h őségben töltött el három napot, s amikor 
kinyitották a fürd ő  ajtaját, abban a meggy őződésben, hogy holtan 
találják, 'ő  még élt, mire karddal vágták le a fejét, amely azonban 
törzsétől egészen nem tudott elválni. Ehhez a legendához a római 
Gećiliia-Ib;ardillilka egyik .falában ma óls látható • (régi vízvezetékcsövek 
adták az alapot, miután a korai keresztények egy még régibb lakó-
házra építették a templomukat. Szóval apokrif történetekb ől szőtt 
költészet, s nyilván ennek a hatása alatt született Raffaelo Cecília-
partréja, orgonával •a kezében, amaz égi zenének megfelel ően. Persze 
nem minden madonnához költöttek ilyen romantikus legendát. Volt, 
akinek csak a szépsége :ihlette meg a lfelsit őt, vagy a megrendel ő  kíván-
sága, megfelel ő  dukátok ellenében. Azt se tudom, milyen idős lehetett 
Raffello, amikor feltehet ően rendelésre festette meg Cecília arcképét. 
Fiatalon halt meg, még nem volt negyvenéves, ennek ellenére Leo-
nardo és Michelangelo mellett a quatrocento legnagyobb fest őj ének 
tartja a művészettörténet. Amikor huszonegy éves korában Firenzébe 
ment, madonnaképeinek egész sorát festette, mivel a reneszánsz költ ő i 
szelleme a nőket szerette felmagasztosítva látni, így születhetett a 
budapesti :Szépművészeti Múzeum Esterházy-madonnája is, kicsit a 
reális ábrázolást látomásossá téve, hogy az egyszer ű  ember aztán a 
reneszánsz b őségének ebben a zavarában id őnként el is tévedjen, mint 
én, a muzsikának ezt a szentjét Cecília :Metellával azonosítva. Pedig 
az utóbbi időszámításunk el őtt élt, de hatalmas, várszer ű  síremlékének 
a római Via.Appia ad misztikus jelent őséget, legendákkal ugyancsak 
bőven övezve, la fekete 'bazalltikövelklkieil nem kevésbé valószín űsítve 
az elképzelt dolgok szépségét. A magasra nyírt píneákkal szegélyezett 
út apró ligeteivel, amint ezt az !id őtlenséget él ővé teszik a szerelmesek, 
a bokrok között, vagy egy-egy zengetes tenor 'önfeledt éneke. „Quo 
vadis domine?" — kérdezte Péter, a halász a Mestert ezen az úton, 
minthogy a kereszténység mozgalma elterjedésével mindennek a maga 
szellemében igyekezett értelmet adni. A két Cecília között azonban 
széles válasiZtóvonalat húz az áld ő . A quattrocento már jegy IbiétedjIesedett 
kor időszaka, a művészetnek máig él ő  csodáival, s így eszébe se jut 
senkinek, hagy igazságot keressen a legendákban és a költészet szép-
ségében. Mégis mélységesen sajnálom, hogy nem láthattam a bolognai 
Cecília arcképét, mert mint olvasom — a város kommunista pol- 
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gármestere épp mostanában vizsgáltatta meg a remekm űvet, nem  
szorul-e restaurálásra, mert ötszáz év nagy id ő , :s még a legszebb  
madonnát is könnyen kikezdi, márpedig légies kifejezésével nemcsak  
Raffaello arcképeinek hosszú sorában foglal el megkülönböztetett he-
lyet a testi szerelmet megtagadó lány, ahogy mindezt még a repro-
dukciók után is el kell hinni, hanem valamennyi madonna sokaságában  

is. Mert talán InIGm 'is kívánt mind .olkveljDenül sz űz maradni.  

Nem hiszem, hogy megveszem a legújabb szovjet novellaantoló-
giát. Annak ellenére, hogy a húszas évek terméséb ől készült a válo-
gatás. 'Pedig is nyugati vlillíágbiaín 'akkoriban. 'hatalmas 'sikert aratott az  

új orosz próza. Az a harminc novella, amely az els ő  kilépést jelentette  
a távo!laibbi kontain(ernsek f ~eilé ,  úgy ilátls!zoitt, forraldalrnasíitja majd az  

európai irodalmat. Nemcsak a baloldal, a polgári esztétika .is az újat,  
a még sosem volt merészet üdvözölte benne. Méghozzá nem is annyira  

az 'igazán 'nagy és jelent ős anűvéslze{k!elt, miniit iIslzaak iBabel volt, aki  

valóságos lelki látleletet adott a forradalommal megjelent új embe-
rekről, későbbre hagyva az odesszai zsidók káprázatosan színes kör-
képét. A nyers és esetlen, olykor egészen primitív, bárdolatlan törté-
netek ,voltak ílenyű,gözőeik, 'éppen brutális formátlanságukkal, amelyek-
ről azt lehetett mondani, hogy olyanok, mint az élet. És úgy együtt 
megjelenve, egymást kiegészítve csodálatos kórusnak t űnt az az új 
próza. 'Ott 'voltak ugyanis a iSzeralp;iFon testvéreik a maguk rafinált 
formaművészetével és az iakimeltiisták kifinomult !hanlgja is segített 
,azérlt Itaöbibszállaimúvá tenni ugyanazt az új világot ibemuitaltó együttest. 
A színpad is ugyanaz volt, mint Tolsztojé és Gogolé, a végtelen orosz 
birodalom,- az emberek se változtak azon kívül, hogy csak muzsikok 
voltaik és burzsujok, de hamisítatlan ,oroszok mégis. A játék lett 
rnerőbem. más, 'amely ezen a gigantikus. ;iro!dalmii színpadon lejátszódott 
az új életért folyó ik-üi7delnvelt bemutatva ialbban a könyörtelen harcá-
ban a forradalomnak, már nem a megalázottaik és megszomorítottak 
szívszorító szenvedésiét ábrázolva, hanem a gy őzelmet. Egyoldalúan, de 
az igazság anegfelellebbezhetetlen tényével, s a legegyszer űbb megol-
dásokkal. Még az .eredeti iorosz locale couleur is frissebb, harsogóbb 
és egységesebb lett, mintha Gsicsikov lassan és vidáman csengety űzve 
haladó trojkája örökre elt űnt volna az álomba ringató hómez őkről. A 
taii ~nle-li Irniiliőollmállet újra !iidőislzerű  lett, s niálwnk iSzeniteleky az új 
orosz novellaantológiára hivatkozva válogatta a helyi színeket ,érzékel-
etet ő  'írásokat az Akácok alatt két kötetébe, ezzel vélve kifejezni a 
helytállás, a szül őföldhöz való tartozás kötelmét, annyira megbabo-
názta .a harminc orosz novella íróinak egységes hangja, világnézete 
és életérzése. Nem csoda, hogy Nagy Lajos a csisztkák.ban elt űnt Ro-
manov tehetségét IBalzakéhoz mérte, miközbenérezhet ően megvesz-
tegette a társadalmi átalakulás nagysága, amelyben az iró „ ... egy 
sereg még-nem-volt jelenséget mutat be, mint például a gyermekek 
különítménye, a lakásínség groteszkül kínos következményei, a lakók 
társadalmi rangviszonylatának megváltozásából ered ő  újszerű  konflik-
tusok". Aztán lassan kiderült, hogy az iélet a forradalmasított Orosz-
országban korántsem ilyen egyszer ű , a konfliktusok megoldása se  
könnyű , s az írók sem kivétel nélkül következetesen elvh ű  forradal-
márok. Erre aztán p,airaniasls!zóra megjelent ta ,haj rá-Íiroldalliom Gla!dkov  
Cementjével, .K!a(bajev 'regénye, s iAléksizej iTiollszltoj 'griainldiózuls Golgotá-
ja. Az új orosz irodalom világképe egyszerre természetellenesnek t űnt,  
az önfeláldozó emberi hősiesség iarányai túln őtték a valóság határait,  

58  



iniközb+eán a ftárs!aid!alonzlbírála't egyrie 'nagyobb réseket és fogyatékossá-
gokat mutatott. Az európai olvasónak lassan lelohadt a lelkesedése, 
kifárasztotta az ismétlés, a sablon, s nem kellett Paszternaknaik jönnie, 
hogy megunja a Minid+etnt +elláraseltó, !erőlbetebtiderűlátást. ÉS visszalapoz-
va annak a harminc novellának többséges elvesztette az újdonság 
varázsát. Nem tudom, mennyi egy-egy 'irodalmi korszak id őtartama, 
meddig új, amivel kezd ődött, s mekkora az olvasó !érde+kl ődésének tér-
fogata. Vannak gyorsan öreged ő  remekművek, melyeknek visszhangja 
könyörtelenül elhal az id őben, mert megváltoztak a hangzási viszonyai. 
Es .fiatalnak kellett lenni, a forradalomért lelkesedni, hogy az új 
orosz próza, amelynek a harmincas évek közepéig oly nagy hatása volt, 
egyénenként ás meghódítsa az embert. Mert a lelkesedés is romlandó 
anyag, !élvezhetetlenné tudja tenni bizonyos id ő  után •a legszebb dol-
gokat. Ezért hiszem, hogy egy .Mandelstam, .Babel és még néhány ak-
kori fiatalon kívül ma Alj+bmaitov éís N+algilbiin nemzedéke sűrű  árnyék-
ban hagyjia a győzltes for+raldalo+m prózáját, 'amelyet különben is meg-
roslbál+va kínál az utókor a mai íoliv+asónialk. 

Egész sor könyv Edith ■Síbeinrői,, aki zsidónak slzületett és karme-
lívba tsizerizeítes In ővérkénit halt meg a idaóhau!i gázkamrában. Már maga 
az áttérés is érdekes téma lehetne az egyházi irodalomban. Nem mintha 
ritka lett volna a zsidó neofita a katolikus ,szerzetesrendekben. Edith 
Stein azonban egy modern filozófiiai iskolát, Husserl fenomenológiá-
ját !haÍgylt!a ott rés kérte 'felvételét a Inémelt ikarmel!iita rendbe. Pedig 
már csak egy paraszthajszál választotta el, hogy ezen az úton tovább 
haladva ,Heideggerig jusson el, s azon túl talán az egzisztencialisták 
sartr•e-i táborába. Apáca lett, és tavaly a pápa boldoggá avatta. A róla 
szóló hat könyv is ebb ől az alkalomból született, jóllehet 'kölni rend-
társai még !1.949-ben, a francia +Elisabeth de +Miribel pedig három évvel 
később részletesen ismertette +Edith 'Stein életútját. Ez az aktivitás 
viszont most a katolikus egyház részér ől ;Edith Stein ürügyén mintha 
igazolás lenne és védekezés az egyház tétlensége, de f őleg XII. Pius 
pápa passzivitásából eredet ő  vádakkal szemben. Külön irodalma van 
már annak az állításnak is, hogy a helytartó hallgatott. ,S mivel a 
pápa passzivitásán már nincsen mit védeni, hacsak .nem azt, hogy 
Hitler és pribékjei aligha hallgattak volna rá, annál határozottabban 
bontakozott ki az egyház egy részének önfeláldozó humanizmusát bi-
zonyító mozgalom. ,I+tt már többé nem esik szó Faulhaber ,bíborosról, 
,aki pedig mint müncheni 'érsek már a harmincas évek elején, tehát 
a nemzetiszocializmus kezdeti szakaszában élesen kikelt a fajelmélet 
gyilkos barbarizmusa ellen. 1Vlo:st a „sorkatonák", a szerzetesrendek és 
az alsó papság bátor, önfeláldozó kiállását ismertetik világszerte. Egy 
amerikai szerz ő , bizonyos William O'Maley statisztikai adatokkal bi-
zonyítja, hogy a II. v:ilágháháború idején csak +Dachauban 2771 egy-
házi személyt tartottak nyilván, akik közül ezernél is többen ott 
pusztultak el a +szögesdrótok mögött. A lengyelek voltak a legtöbben, 
s ők is értek legel őször a táborba. A francia, holland 'és belga egyházi 
személyek pedig az ellenállási mozgalomban való részvételük miatt 
kerültek !oda. Külön foglalkozik a szerz ő  a !csehekkel, szlovákokkal és 
j+ugo,szlávoikkal, akiknek az értelmiségét a hitleri ideológia teljes egé-
szében ki akarta irtani, s a pusztítást a papokon kezdte. Niemöller 
német evangélikus püspököt, aki nyolc évig volt a hitleri haláltáborok 
foglya, nem említi külön ez +a megrázó amerikai tanulmány, de meg- 
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tudjuk, hagy 447 német és osztrák pap azért került ;Dadhauba, „amely 
öt éven át a világ legnagyobb szerzetesi közössége volt", mert hamis 
iratokkal és az üldözöttek .bujtatásával követtek el „megbocsáthatat-
lan bűnt". Nem fels őbb parancsra, s figyelmen kívül hagyva az oly 
sokáig hirdetett felfogást, hogy az egyház a türelem és a béke felleg-
vára., s nem !felelhet azért, +anvi a falain kívül törltéríilk. Akkuk segítettek, 
a 

 
szívükre !hlafllgalttaík, !egyéniileg vállalva a kockázatot, s őt magukra 

hagyatva. Állásfoglalásukkal és a:ng.azsáltságukkal azonban példát mu-
tattak, ha maga az egyház nem is volt többé az a h.arco:s szervezet, 
amely egykor keresztes háborúkat indított az 'iszlám ellen, miután II. 
Oribárn pápa a S:z enitf öled +v1slszavé'téliérle Iáz álítOt'ta fel a keresztény 
világot. AA huszadik században, csaknem ezer 'évvel 'kés őbb, .a -  modern 
harcászati eszközök korában a pápaság már csupán szimbolikus hata-
lom volt, az egyház pedig Felvesztette azt a szuggesztív hatását, amely 
ezer év el őtt még megszállva tartotta a lelkeket. Igy csupán verbális -
szerepe lehetett volna a fasizmus elleni küzdelemben. Különben ezt 
kérték számon XII. ;Piustól is, de hiába. :Igaz, oroszlánketrecben volt 
ott Rómában, avignoni fogságnak kitéve, ő  azonban ezt sem vállalta. 
Az az irodalom, amely Edith iStein boldoggá avatása után vád és 
védelem évtizedek óta tartó vitáját felújította, most sem lesz képes 
igazságot tenni. De így is az önfeláldozó emberi tisztesség példájára 
hívja fel a figyelmet. 

Szlovének egy bécsi folyóiratban. Mit is tudok .én a szlovén iro-
dalomról, s általában a szlovénekr ől, akikről mostanában, s f őleg a 
fii,alt,aloiklról, 'annyi szó esik? Az ,én !fiatallkoromban az eimlber ,Canikart 
olvasta, Prešerent meg Oton Zupan č ičot, később ;Prežilhov Vorancot, 
esetleg Cir+il iKosm.a čot, s így alakult ki felületes képe egy kis nép 
európai színvonalú szellemi életér ől. Ez a semminél csak valamivel 
nagyobb tájékozottság azonban kiegészült egy példásan szervezett 
irodalmi Délet információival. ;S persze az ember tudta a:zt is, ho.gy szlo-
vének nemcsak 'Jugoszláviában élnék, de jelent ős számban Ausztriá-
ban, Olaszországban, s őt Zala megyében Magyarországon is. És tudta 
azt a szakmai körökben ismert csodát, hogyha egy szlovén 'könyv meg-
jelenik, az akkor pontosan el őre látott id őre az utolsó szálig elfogy. 
.Az :i+rold.alm+i; élet Ibelterjelselblb vilslzonyai azonban többnyire ham'ály-
ban maradnak el őttünk, akik sok száz kilométer messzeségben 'és egy 
meglehetősen elszigetel ődött nyelvi közösségben !élünk. Engem viszont 
most a bécsi iLiteratur und Kritik Reginald Vos,pernik tömör esszéjével 
az egész szlovénségr ől tájékoztatott, ha mindjárt csak sz űkszavú, mégis 
sokatmondó utalással a múltra is. Így megtudtam, hogy a karintiai 
szlovéneket a háború alatt kitelepítették, őt magát is a családjával 
gyerekkorában, mindezt azonban minden indulat nélkül közli, talán 
nemcsak elfogulatlanságát bizonyítandó, ahogy ezt t őle, a klagenfurti 
szlovén gimnázium .igazgatójától, s abban a jobboldali légkörben bi-
zonyára edvárjálk..Kiirisldhlágger szövetségi elnök szavairól se megfeled-
kezve a több mint 600 oldalas kétnyelvű  antológia ajánlásából idézve 
a 'német nyelvvel való együttélés tényét. Ugyanakkor Edvard ,Kocbek 
húsz 'év el őtt írt vallomásával kiegészítve az elvárt lojalitást: „A 
nyugtalan német géniusz nélkül valószín űleg nem bontakozhatott vol-
na ki a iszlován géniiuslz." iS egy futó milsslzapifllan!táls,t vetve az ,ezer-
éves szlovén múltra, lassan megismerkedhet a bécsi folyóirat olvasója 
a mai karintiai szlovén irodalom vázlatos helyzetképével. Csupán cím-
szavakkal persze, s eddig ismeretlen nevekkel, ennek ellenére mégis 
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tudomásul veszi, hogy egy negyedéveként megjelen ő  irodalmi folyó-
irat, a Mladje igyekszik 1960 óta hajlékot adni az ottani szlovén 
literátoroknak, id őnként' az `osztrák határon kívül él ő  szlovén testvé-
reinek has helyet blibtoisítva. Vosjpernik beszámolóját kiegészíti Janko 
Ferik néhány verse német fordításban, amelyek azonban a világ bár-
mely nyelvén íródhattak volna, úgyhogy az ember azt hiheti, talán 
éppen a hovatartozás jellegtelensége biztosít salvus oonductust a mai 
szlovén költészetnek ,Karinaiaban. Én magam ennek ellenére :leküzdök 
magamban minden gyanakvást a túlzottnak tetsz ő  lojalitást illet őleg, 
s inkább Andrej +Kokot Híd című  verséb ől próbálom megérteni egy 
mai ottani szlovén költ ő  lelkiállapotát: „Jött valaki a paranccsal: Le-
gyél híd! És híd lettem. Vasbeton bordáimon át emberek jártak és 
istenek, lábaik alatt meghajlott a hátam és lépésr ől lépésre lazult a 
szilárdságom, míg egy napon összeomlottam." A .képes példabeszéd 
a hídról nem új. Talán csak az istenek vonulása azon a hídon enged 
megsejteni valamit az ottani szlovének lelkiállapotáról. Ugyanakkor 
innen, a szélesebb .és népesebb hazából is er ősítést kapnak az Ausztriá-
ban élő  szlovének. A folyóiratnak ez az említett száma a .Ljubljanában 
élő  Zarko Petannak egyik német fordításban megjelent regényét is-
imertetai. EZ már a néaneitül niaÍpvlillágoÍt látott negyedik kötete, mesés-
könyve, a húsz év előtt magyarul is megjelent Üresfejű  Andrejka 
pedig három kiadást ért meg.. Mi ez, ha nem küzdelem a bezárkózás 
ellen, mondom magamban, s szeretnék minél többet megtudni ennek 
az életrevaló, szívós nemzeti kisebbségnek a helyzetér ől, különös te-
kintettel az irodalmára, amely az elszakítottság állapotában élni és vi-
rágozni akar. 

-k 

Kétlszáz éve 'született ,S:ehoÍpenhauaer, s az évfoirldnilán alig lehetett 
megemlékezést olvasni róla. Pedig a magyar századel őben még nagyon 
jelen volt, Kosztolányi rajongott érte és Babits, nálunk pedig a har-
mincas évek elején !Krleža vélte fontosnak tisztázni hatását a dél-
szláv irodalomban, ,ahol „mindenki kötelez őnek érezte hivatkozni az 
esztétikájára, az el őkelő  Šandor Xaver Dalski mindenekel őtt a ,pesszi-
mizmusára, miközben műveit alig olvasta +valaki". Hadd +vallljiaim hát be, 
hogy én sem olvastam t őle magától sokat, róla viszont annál többet. 
Az én nemzedékem már minÍden ,érdekl ődésével inkább Hegel felé 
fordult, s ami világfájdalom felgyülemlett az emberben, azért nem 
kellett Schopenhauerhez Menni igazolásért. A szomorúság is megter-
mett magától, s a létezés titkát a tanítvány Nietzsche jóval egysze-
rűbben, s f őleg derűsebben tudta megmagyarázni. Schopenhauert 
azonban nem lehetett mégsem kitagadni a XIX. századból ránk maradt 
irodalmi örökségb ől Byronnal és Leopar!dival, s észrevétlenül ment át 
a köztudatba. A dúsgazdag idanzigi bankár fia mégis jókor jött a 
maga idejében, s ha nem lett volna, fel kellett volna találni. A német 
romantika korának vége volt, s Kan:t „Ding an sich"-je vele élt to-
vább, ő  volt az ideális filozófiának utolsó nagy hatású képvisel ője, 
s utána az egyén helyett már inkább társadalomban gondolkoztak a 
bölcselők. Nekem .Schopenhauer emberi megjelenése érdekes, már az-
zal, hogy — anyagilag független lévén — minden figyelmével a „szel-
lem dolgaival" foglalkozhatott, s természetesen Goethéhez ment, a 
„költők fejedelméhez", _ ,mint Heine is, t őle várva az irodalmi lovaggá 
ütést. Ő  ,azonban ehelyett a inkább a bírálat ;konklúziójával írta Über 
das Sehen und die F.arben című  művet, úgyhogy egész hátralev ő  éle-
tére megsértette a Faust költőjét, aki attól kezdve úri dilettánsként 
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kezelte. Erre egyébként .Schopenhauer anyja is b őven okot adott, akit 
ugyancsak irodalmi hajlamokkal vert meg a sors, de minden tehet-
ség nélkül, s - így Goethe könnyen azonosította haragjában a fiával, 
Sáhopenhauer pedig örökre szakított iaz anyjiálv ►al. Bölcseletének v -
gasztalansága főleg .a bukott forradalmak után talált hívekre Európa-
szerte, úgyhogy Anatole .France szellemesen jegyezhette meg a maga 
fanyar iróniájával: „már ,Schopenhauer miatt meg kell bocsátani a 
németnek". Ennek a rajongásának hangulatában írta fiatalkori ver-
seit a „múltak illatával". A schopenhaueri akarat és képzelet feno-
ménjét kiegészíti az „abszolút m űvészet", a zene, amely szerinte 
egyedül képes maradéktalanul és szabadon, minden -  kötötttség nélkül 
kifejezni a lélek mondandóját. -  S legfőbb tanítása az akaratnak leküz-
dése, ami nem épen szociális megoldás persze. De hát Schopenhauer 
az egyénnel volt elfoglalva, s azon keresztül nézte a világot is, a 
maga gyógyíthatatlan pesszimiizznusáiban. Különben jómaga nem érez-
hette rosszul magát az embernek ebben a reménytelen állapotában, 
sőt — mint Szerb Antal írta —: „Valami nagy gyermeki örömet érez-
hetett, hogy ő  ilyen rettenetesen kiiálbalánÍdi llt." Egyik életrajzírója 
szerint meg nagyon tudta élvezni a kényelmet, a jó és b őséges étereiket, 
s a nőket se • hanyagolta el. Ugyanakkor ,Krleža fontosnak tartja ,ki-
emelni, hogy nálánál nagyobb ellensége nem volt a moralizálásnak, 
s mélységesen megvetette a papokat, akik a létezés értelmét a hittel 
ilálbják megoldottnak. Én jegy sokat íldézetgt mroa*]atáibian tvél+ean fel-
ismerni a schopenhaueri igazságot, mely szerint: „Ha egy filozófiai 
mű  lapjai közül nem lehet kihallani az ellentmondás fogvacogtató 
sívnásáit — akkor az nem iraoizófdia." 
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~4LKO T01 ~►~ UI-IEL  Y  

VARGA ZOLTÁN  

PARKOK ÉS PARKŐRÖK, PÁROK ÉS KERÉKPÁROK 

A kert, a park mindenképpen egy darab termés!zet. Bármennyire em-
ber alkotta lls, ,emberarcúra fioirmálllt. !Alkalmat adó a jáitékos fantázia 
kiélésére ils : !bonyolult Útveszt ők megallkábására !például, 'kíméletlenül 
!egyenesre nyírt tömör él őösvényből. Vagy éppen a szilgo!r.ú rend ki-
fejezésére lis, ;t'd',b;b-kevesebb ieröszak,ot téve mindazon, amit megszelí-
dítve és :megnemesítve !magunk köré ,gy űjtöttünk a It,errnés!zetb ől, alá-
rendelve valamilyen !álltalánois rendezőelvnek. Legszembetűnőbben a 
f+raindi!a Lajosok blar ►akik !kiirály,'r; kasrté'lyalilnalk p!arkjiaiban jubta-tva kife-
jezésre magát a min!denekfeladbt álló államrezont is, ,m;in!tegy a termé-
szelt !megregulázása által Is !hiar!de!tve az uralkodó !hatall+m:át. Azt az ész-
szerűség jegyében !fogalnrt !slzelilientieat, amely kés őbb a ,rokokó parkokban 
már ibielealdójdik a. szes;zélyes!en Idillikusba és stilizáltan bukolikusba. 

Elrlaenlbétben a s!zámlulnk!ra elsős+otrlban a!parkot jelent ő  és a termé-
szethez mindig ás közelebb ,ma!radó angol parkkal, !arriilt így közel!eibb 
Is érzünk magunkhoz. Amely alighanem a már eleve Is ,,,parkszer ű?', 
gyepes—;dombos–;erd ős. !angol táj ihalbásáara Is !jobban meg őrizte ter-
mészetközelségét, Ide talán Anglia korábban ,neikifl!er!dül ő  l;paros+odásá- 
Inaik hatására is. Amiiért at.e!rméslzet akkor kezd az ember számára 
fontossá válni, iam,ilkor már rtávolao!dni kezd t őle. Nem annyira még, 
hogy k+özölmlbössié váljon Iiiránata, smég kevésbé annyira, hogy a ter-
mészet most már megsebzetten és (sebeit mutogatva, s őt őt is megse-
bezni készen, !juttassa magáit +új,ra eszébe. De ez már Inkább a jelen, 
nem pedig a imúl!tlnak az a szakasza, amikor az ember két-Ihárom lé-
pésnyire távolodva el a természett ől s felfedezve annak szépségeit, 
(igyekszik azt !magával vinni. .Ajnny!i!t fbelepí!tve bel őle maga mellé, 
amennyit lehet. Pár nfégyzeúméternyi viiráigoskeritelt, ,ha többre nem  

futja, ám ha megvan hozzá a hatalma és gazdagsága, királyi méretek-
ben Is maga. köré 'varázsolva. Parkként tehát. 

Mert a !parlk királlyá v!a,laamli. „Csú.csane!gvalósul,ás!aliat" tekintve min-
denképpen — +er:ed!etébeln visszanyúló egészen IS;zemirrámis!z függ őkert-
jéig. I11le!tivle f őúri, xierruels`i, „!dzsenit,roiad", ..,,!nábroabi", ha úgy tetszik, fel-
tétlenül „ranghoz !i'll ő", Ilyen mivoltában jut !is el !hozzánk, li,de, tá-
junkra. 

Valószínűleg ezért • rils jelent hosszú Id őn át a !többség szemében 
(idegen, sőt !eill!ens!éges Világot. K őfal mögé ire',jtőzőt, vagy lándzsahegyű  
rácskerítés ‚mögött pompázót-pöff,eszke+d őlt — azok számára, akik kapu-
ján főleg lol,yanikor léphetnek be cs;a1k., ha ivailiamlérlb, ntiiin!djárit aggo- 
d;alma!t és s!zo!rronigásrt tils k,i!válitán, ;hivatják .dkelt. Vagy ahová bejutni, 
a csín!y!bevés .kalapáló szív ű  'Izgalmával, a kerítésen átmászva léhebsé- 
ges csak. Akkor !ils a tilalmak rviil!ágát, aa „f űre dépnii!'!~lro!s"-it rbesrbesílbve 
mgg, ha ez a rácson túli' tündérkert, nagylelk ű  adományként vagy 
történelmi !fordulatok jóvoltából, ikö:zp.arklká tv,állik. Amiért az ,eQn+berek 
nem !szeretik., ha valamit t őlük ívédenek meg, s!zív,es!elbiben védenék a 
magukét tmás!októ{l. Olyankor Is. .„!blrrlbokon kívülinek" érezve magukat, 
ha elvben „belül" kellene magukat ére,znáük, ;és a-,mragukét védeni meg 
a „fűre lépők"-től. Ám hogy az .„,anyém, tied, övé" és még inkább a 
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„misénk” átélése, következményeit Iteki!nbve, mennyire bonyolult és ö:sz- 
szetetit, ez mintha 'napjainkban kezdene Igazán k!iderüln!i csak. 

Mindenesetre a,.,fű!ne lépni .érvényben volt a kiikindai nép- 
kertben ri!s. Ott, ahol 'születtem és ;sokáig éltem,  és amelynek egykori 
magánb.irbok mivoltát láthatólag a szép, de ;j ól megmászható rácsos 
vaskapu is kifejezte — tudomásom 'szerint a múlt század végén vagy 
'száza;dunik 'elején ,hagyományozta a ,városra annak egy gazdag polgára. 
„!Ba,ron? IBaron ?", kérdezték is apámat, ;nyilván ►a 'tulajdonost látva 
benne negyvenégy őszén !az orosz ikaltonák, kastélynak nézve a vala-
Mikor vendéglőül iszolg:áló, :fényűzőnek aligha mvoin!d!ható kertészlakást 
üs. ltt 'elöl, a kapu közelében kaphattam, ;akkor még láb!anjáróké.nt, 
azt a bizonyos Csíp ős  ,csattanóst 1;s ~, azért !a lábikrámra., mert éppen itt 
ért el a 'fegyelmez ő  tenyér, ahogy apám !a Itiil!almasnlak !számító gyepen 
utánam lépett. Hogy a leckét mennyire tartósan. tanultam volna meg, 
nem lt;u!dhabom, mindenesetre Ikorombelli társaim a kés őbbi évek során 
nemegyszer zötyögbetibek ielnyű:tt gyerekkaesim(ba a füvesített terüle-
teken. F őleg a park végében lévő  futballpálya közelében, amely 'emlé-
kezetem 'szerint mindig is: Ott volt. Valójában azonban 'csak azokban az 
években került oda, amikor a,leagfonbosalbb mellékes dolog" vidékün-
kön magának teret ;hódított — itt magától a Iparktól,, mivel a pálya 
kedvéért annak ,egy részét Ikilvágták. Évibizedekkel el őzve meg a máso-
dik !parkcsonkítást,, amikor is, a lelkes, de nem Min!dilg átgondolt nagy 
tervek korában, az 'addig ;csupán orgona- és !splireabo!krokkal álcázott  

drólts!öv(én;nyeel 'elkerített ;pálya. — újab!b kidöntött ,feny ők, tuják, tölgyek  
és ostorfák árán — !stadionná léphetett el ő . Azzá az apám által tégla-
temetőnek mondott „objektummá", amely hosszú id őn át tartó félkész  
állapota ellenére sem telt meg soha igazán, amikor meg végre mégis  

elkészült, hála a nagyjából ugyanekkor sizí;nir!e ll•p ő  és jobb minőségű .focit  
szállító tévének,. annyira sem, mint annak el őtte. Pedig a főbejárat  
közelébe még szerény 'emlékm ű  Is került a ihábrarú!ban. ,eliesett sp!orto-  

tók ;tiszteletére: fehér 'márványtáblával ellátott termésk ő  ibalaep,z!atan  
egy hajlított ;fémcsőből megformált lralbldar "! ó !körvonalával, amint  
éppen ,előí,rásiszerűen „rádől" a lövésre, mielőtt védihet!elbl;enül rá :is  
„!szúrná" —:fenn,en +hliirdebve, h+oigy a giccs akkor Is gi,eas, ha modern  
Igyekszik lenni .és ha a ikegyelet érzését kívánja kifejezni.  

Közben a tovább most már nem csonkuló park a maga életét élte.  

Némi metamorfózison is átmenve ó.ld őnikénit, s eltérő  szerepeket betöltve.  
Legkorálbbii ;emlékeim szerint nagyban üzemel ő  inyánii vendéglővel,  

tamburásokkal, ;csö!rig őldolb:ot rázó énekesn ővel. 'Később a fwtb:allpálya  
felé menetelő , barna ingben !d!olbaló és trombitáló Hitler-ifjakkal. De  

gyakran gyakorlatra vonuló katonákkal !is, mert e Ikoirs!zakban a fut- 
ballpátlyát !böblbslzör használták katonai parádék és harogkeresZtes zász-
lókkal övezett ;fáklyás ün!nlep!ségek megtartására, semmli;n!i rendelteté-
sének megfelelően. Később már más katonák vonultak más ;dalokat 
énekelve a főúton, alighanem a+srzerémsiégi frontra tartó utat meg-
előzően: aka!dt köztük lfélgöm!b alakú fehér .sapikálkialt visel ők hosszú 
sora is, vállukon hosszú csövű  !régimddh: p!uslkákk!all... . Még kés őbb, 
kis!dblb-nagyolblb megszakításokkal, több venidégláltóipari vállalat • is 
megpróbálta újraéleszteni az egykori nyári vein;dégl őt. Jobbára úgy, 
!hogy eleinte minden este megszólalt a zene, s a vadgesztenyék ;beár- 
nyék!alta Itérs+éget ás Ibelengbe a'csievapcJsics!a illata, majd már csak 
szombaton és ,vasárnap, 'hogy azután, rendszerint már a szezon véget 
érte előtt, abbamaradjon. A legközelebbi !tapogatózó ikíisiérleti,g. Egy 
,nyárom vakációzó ,egyebemilsbák 'zenekara — .ekkor már magam is az 
ő  korukban lettem volna —játs(zotta hétVégenkénit a tánchoz felváltva 
a „Moulin Rolwge"-It, a ,D!aminót" és a „Marinát. De csak egy nyá- 
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ron. Mert a .háború el őtti ttö.megeas látoigato!tt!ság, va,sárnap délutánokon 
(tömött sorokban s,étálók'kal, a hagyorn.ányo!s értelemben vett „né:p'ker- 
tert" ;idéz ő  nyüzsgés, mintha nem akart volna !új életre !krelrrvi:. Valakik 
mintha elszoktak volna, utódaik meg nem (szoktak +vissza. 

Legf+ejdreblb szórványosan és más ;formában. Napsütötte kés ő  ta- 
vas,Zi vagy (kora őszi 'napokon aiz 'ál,laln!dó kényszerét ől reked-
tes hangú tanítán ők érezték kötelességüknek rh:i+valtásiszerű  ;áhítattal és 
a nagyobb meggyőzőerő  ke{divéért mélyeket lélegezve !i5, (felhívni szer-
terebbenni kész tanít ványaik ;figyelmét aiz ózonidus leveg őre. Egyikük 
meg ott ra helyszínen -rögtönzött kisel őadást arról, hogy a mai nap, 
szepibemiber 21-e, jól jegyezze meg mindenki, az ősz első  nalpj.a, nekem 
külön önfegyelemből ajdrva leckét, !nehezen ibartó;ztatva meg magamat 
a +bdk5,ntélryrolmb+o+lló közbeszólásitól: bármemin,yilr,e szeptember 23-a le-
gyen is épp a kivétel a négy (évszakkezd ő  határnap közül. Különben 
;ezek!b;en az (években, a néhány pajdon rwjsrágo(lvasó vagy kötöget ő  nyug- 
dí(,jrason kívül, az öreg park f őleg a pároknak kínált +sizíniteret csak az 
akkor még viszonylag hoss!zablb ,fe1!futási Idej ű  s+zerel.+emlhetz., korosztá-
lyok, de az el őbbre jutás ,fáziiisaii slzeri+nt 1 ►s két (csoportra osztva a láto-
gatókat: sötétedés idején távozókra és (érkez őkre. Nyilván a romanti-
kára kérlellrhetet>lenrül csapást mér ő  és ekképpen a népk+eritielk egy fontos 
funkciójával Ils végző , viszont rossz időben is használható autók hiá-
nyának iijs jóvoltából kínálva rvoyer=érl+m.ényeke!t is.  ;Még innen és már 
túllevők 'számára [egyaránt, na meg külön a park őröknek is. Akik kö-
zül az egyik, zömök jaelvakroirabelii férfi, keze négy ujja elvesztése el őtt 
mészárors, nem (csupán nres!zbelren becserkészéseivel hívta- ki maga ellen 
az >érintettek jogos haragját, hanem legmeg(nem)>felel őbb pillanatban 
felvillantott (erős (fényű  kézilámpájával még inkább. S őt ami ennél is 
nolslszaiblb, amiért (csőszködését erénycs ősizk+ödéssiel lis öslszekapcsolta, szá-
mára tilslrnerős lányok (esetében szükségét érezve a félt ő  anyákat is fi-
gyelmeztetni. Egy fülemet megüt ő  beszélgetés :foszlányai szerint akad-
tak is, akik a megverésért tervezték, lehelt, hogy meg is rv,er'bék. Ám ezek 
a parkőrök — hol voltak, hol nem — jobbára id ős elemberek voltak. 
A legrégebbi, akire emlékszem, !H. bácsi, aki gyakran itrologantOtt ellen-
őrző  [útjai ls+orán engem is végig a iparkron,, hirtelen (és végleg tűnt el a 
karlirtikuls tör.ténelmii napok egyikén — lebdt, hogy +esak az-ért, mert olyan 
hatalmakat is Iprodukál a történelem, melyek alatt prar7k őrnek lenni Is 
életveszélyt jelenithet. Viszont a k!és őbbri+eik közül némelyek bizonyos 
karhatalmi múlttal is Ibírrtaik: kett ő  közülük nyugdíjas finánc, egy meg 
állítólag a királyi. (Jugoszlávia !egykori csend őre ils — ailiighanem ezzel 
váltva ki, továbbá a'lkalmalZásátt is im,eg{h;túsíltán, egy helybeli hatalmas-
ság ela+llerigiráját. Pieidllg mintha éppen ő  állt volna még a leginkább helyt 
abban a 'kilátástalan küz'd,erlemben, amelyet ezek a kiszolgált öreg-
emberek, rm;ilnldenekelőtt a tavasszal sötétrózsaszín virágba boruló, ké-
sőbb meg reseresznyényi fanyar gyümölcsöt hozó rvadalrnafákat idézs- 
+m,áló vagy a dió:fákat [féltéglával rohamozó gyerekekkel !folytattak. 
Mert a IbeJára+bh+az közel, a v,a!d[gelszbenyék között, állt valamikor néhány 
öreg diófa is, amíg apám — azért-e, mert menthetetlenül korhadtak 
voltak már, vagy mert megunta a félbéglákat? — ki nem vágatta őket. 
Bár a lféltéglák, most már a krirvárhataba:laanul Isoká, de maguktól is le-
hulló ;valdgesl'ztenyékre zúdulva ,csrak, !továbbra is maradtak. Akárcsak 

nrobo:rikus keréklpárazák, száguldás terén sokáig konkurencia nél-
kül. Úgy-ahogy féklenitarithajtóain :is, f őleg 'ha.. a park őre a többnyire 
pumpát2aln kerékpár gumijából +a krvegőt !i!5 ki!engeldhrgtte — ám a meg- 
tarlásrna!k +ezt a formáját, ki tudja, miért, a felülr ől köZbeszólók egy 
idő  után leállíeltoltták. De !miután a !parkőr intézménye megszűnt, a park 
útjait végleg ők .vetbték birtokukba.  Főleg ezután, hogy, itömegesebberi 
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a !hatvainas évek má+s+oidik felében és a he!tven ,es+ek elej'én, nyergükben  
siheder lavaesadikkal, a ■ ét!kerekűek 'motorizált váll+tazataü egyszerre hoz-
ták meg a lég- ,és zajszennyezést: .különösen napsütötte hétvégi délu-  

,tánokon riasztottaik ,el üldögélőt és sétálót egyaránt, ,változtatva át az  
utakat  Sladlalkipo!r4el+hőt kavarón, :benzinlbűzös-berreg ő  versenypályává.  
• .El!inidítva. útján a rég tartó !hanyatlási :folyamat 'egy újabb szaka-
szát. 'Végképp megfosztva a !parkot eredeti .éis 'egyedül célszer űnek  
mondha!tó funkciójától, egyben meg az 'agónia Iküs!zöb:ére is juttatva  

mindj árt.  
Minden 'mentési kísérlet ,ellenére, s őt éppen ,ezáltal. Amiért ez a  

,sokat látott ip;arik nemcsak egykori 'szerepét, 'hanem — ezzel öss!zefügg ő-  
en — !fenntartóját is elveszítette. Es mert ha 'képtelenek vagyunk va-
laminek gátat vetni, le!galizáljuk — többnyire ügy, hogy megtaláljuk  

hozzá a 'megfelel ő  intézményt li!s, 'ezúttal az ia!útó-mioitoin,ots iszöve!ts,égnek 
juttatva a  'gondviselő  gazda hatáskörét, forgalmi !szabályok oktatásának 
célját szolgáló igyako!rló;pálya, „Ip+o:ligoimum" léteslítéslére lis .felhatalmaz-
va. Az utakra !bilincsbe ver ő , szürkén :civilizált ,aszfaltréteg került, 
.burkolatukra festett  ;jelek, melléjük Ij elzőtáblák, valamennyi elfoga-
dott közlekedési — mit sem tör őődve vele', hogy a !parkutak ős-
idők óta lk,avlidsoisialk, 'salakosak, olykor ik ő!lalp+okk,al kirakattak, vagy 
hogy, éppen mert !közeiket a f ű  is ,felverheti., akár a betonkockák iis . 
me!gfelel!őbÍb!ek az önitöitÍt !betonnál vagy +ásizfiavtanál . ..,Rt valahol sza-
kadt meg fo+ly,am!alt!o!s. kapcsolatom a régi ikikiinldaii népkerttel. 

Azóta kétszer láttam csak viszont. A 'második alkalommal az egyik 
régi ii!sme+rő skén!t felbukkanó egykori !sizeimslzéd már el őre figyelmezte-
tett, jobb lenne tán, ha be !se mennék.  

IJegszembieltűnőb!b,en 'a két különiböz ő  helyen található „+m,ajomfa"  
állalpolta j,elezte a !pusiztwl(ási folyamat további, ,folytatódását. Valój:ában  
két tiszafáé, annak a feny őre csak tűleveleivel emlékeztet ő  ,fafajtának  
két példányáé, amely  ,csú!as!ba!sizökkenés helyett inkább tömör bokrokat  

formái}, amiért 'Angilában — az angol park minden ite!r!mésZetközelsége  

ellenére — kínai fal magasságú és vastagságú ,él ősövényt is nyírnak  
belőle. ISzajb.álytal,anul, !miinldjá(rit a föld közelében, s őt gyakran már a  
földfelszín 'allatJt, ferdén !ágaz(ik el, e!nliiabt ,mászhatók meg könnyen  

ezek az inkább külön ferde törzsek, mint ágak, akár óvodáskorú maj-
macskák számára is, ezért is válhat a Íhin!tájukiká: a majmocska egy-
szerűen csak rááll vagy ráül ,a ruganyos ágra. Ezért is neveztük ma-  

j ,o+m!fán!a!k. Főleg az egyik, a itazn+arislzkwsz sövéninyel körülövezett ho-  

mok,o,zó slzomiszélds!ágálbaln lév ő  volt !tele s;zalkka,datlaniul majmocskákkal,  

mivel a ,másí;lk a kapu közelében, túlságosan sízem el őtt lévén,  ,keve-
sebbet szenvedett !ezekt ől a hi!nitázás!oikitól. A+m most ■ez is megviselten,  
félig 'csupaszon állt a helyén, mondhatni agyongyötörten. Vajon a má-  

,s!ik imeagvan-ie még egyáltalán? — jutott eszembe !nyo ,rn,b,an. Megvolt,  
mindössze néhány földb ől ferdén kinyúló tömzis'kénit, ágak és leveleik  

nélkül, !itt-io!tt ,egy- ~e!gy kétségbeesett Iha!jltáis!sa!1 adva jelét csak az élet  

utolsó !m.aradékán!alk. Elgörbített ,roiz!sldás forgalmi táblák vagy azok  

oseulpas!zon meredez ő  tartórúdjai közelében, ezek .egyike-xn+ásika is, si-
keres +erőprólbákrál tanúskodóan, betontövestül ik.if+ar !galtva hevert a  
földön, megszokott parkbeli es'ze!m:ét, ,elhajított ,di!ga!rettás!dobozo!k, pa-  
pírf+o!szlányolk, nejlonzacskók társaságában. Nem messze, de távolabb  

is, a padok +cs+onk,ák., némelyikből mindössze a betonlábak maradtak  
meg. 'Csak +a vén valdgesZtenyék, p!latán ,olk, hársiak törzse vastagadott  
meg az évek során még jobban, +s vált lo ,mibkoiron,áljuk még s+'atrasaibbá,  
csak a feny ők nyúltak közülük :még magasabbra. Jeléül annak, hogy  

lenne még !itt is ,men!teni,valló. Ahogy nyilván másutt iis, szerte tarto-mányunkban. 
	 ~ 
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CSORDÁS MIHÁLY 

HULLÁMHEGYEN 
AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ HÁROM BEMUTATÓJÁRÓL 

• 

Egy kisszínpadi és két egész +es;tiét betölt ő  • előadáisjsial lepte meg 
kö;zönslégét az évad iells ő  Ifelében az újvidéki magyar együttes. A sor-
rendben lils !első  'próbálkozás a nyugdíjba vonuló iS+i;nkó István juta-
lomjátéka !volt, a málsódilk :ogy nagyslzabású vállallkozás °;G-oerbhe Clavi- 
góljánalk slzínr.eviitaelére, la 'harmadik pedig egy vérb ő  !komédia. Mind-
egyik Íkllváló teljesítmény a maga nemében, ha nem 1s imente+s a k;i- 
seibb hibáktól, fagyatiékoslságoiktól. A néz ő  el is !csodálkozik némelyik 
rem,eklble ;szabott jelenet után szemlélve a következ őt például a  Clavi- 
gában, amely :gyenmdklded megoldásaival mintha nem 1+s ugyanannak 
a ;darabinaik lenne a része. Holott ;Csak ;az elképzelések különbségei 
miatt létrejövő  ,kényellmelblen helyzetek egyikébe jutattak a ;színészek, 
+amelyben nem tudják, nvilt nyújtsanak +valj+on: azt-e, amit a rendez ő  
kér tőlük, vagy azt, amit a saját meggy őződésük diktál?! Végül a 
„fénylő" középutat !válalsZtják, még ha sejtik lis, hogy ebben az :ésletben 
sem mlilnden arany, ami fénylik . .. A.+nelndez ő:i lerő;sjzaaktétel nyomait 
a komédián is felfedezhetjük, akkor iis; ha k(elll emesein ! Iszórakoizu,nk a 
gonddal kildol,goZott !képelk és a !színlvon+alas! játék láttán.. Mégis nem 
kis imesgeallége!detts;égge(1 IkanJs,üa+tálhaltj+ulk: lebben a fél évadban jó pro-
dukciókat !hoztak létre :egy !színész- és két +venidégrendez ővel e jó hírű  
társulat tagjai, olyalnoka;t, ,amelye'k' bedsületére válnak Németh P. 
István !s!zílnlházániák. A hullámhegy Csúesa felé tart .feli kicsiny bár-
kájuk. 

LÍRAI KÉPFÜZÉR 

Aldo IN;i.colaj Hárman  a padon című  drámáját akkor is be kellett 
volna Imu;tatn!iva az újvidéki együttlesnek., ha nem jutalomjátéknak -szán-
ta volna a nyugállományba Ikéslzül ,ő  rádiószínész, !Si+nikó István számára: 
Es a három Is!zearelp.e+t akkor is Áibrahám Irénnek, Horváth Józsefne!k és 
Sinkó Istvánnak kelllejtt volna . megformálnia. +Egyjslzerűen azért, mert 
rniinidh+árman kiválóan játszottak, s őt: kilteiljesedták ebben a mélyen 
hwmánws m,ondandá,jú; ,magrázó erlej ű  darabban. 

A lírai Ikép:füzé.r a rendez ő  +emlberitslmelrlet'éről vall. ISollltiils Laj+os fel-
fedezte ebben a kit űnő  !drámában! az öregekért :s;zóló csodálatos szép-
ségű  elégiát, és ;i ;gyelk+elzelbt azt +átmienjtenli s;zínlpadálra.. 

A mű  ralcíme: :Rekviem az öregekért. A ;frappáns kis történet h ősei 
olyan idős !emberek, akik ds+aláldjrwk körében nem lellneik szeretetre és 
megéritaéslne, amire oly nagyon vágynak; ezért !aztán egymáshoz kez-
denek ragaszkodni. A ki;slsjé ;sulba, de annál ő:s!zlitntéb!b nyugdíjasok tit-
kolt érzéseinek megjelenítésével próbálkozhatott hát a rendez ő  és a 
három színéslz, ha nem kívánt a h:atásJvadász jelenetek zsákutcájába 
tévedni. 

.S+olltis snem,  tehetett hát -mást, mint hogy társául faigaldta Ábrahám 
Iránt, Horváth Józsefet lés +S;i+nikó Istvánt az lélinli tudó :és akaró öregek 
r.lnitlim világa 'felfedezésének nagy kalandjáholz. Úgy mondta el s+z.á- 
mu,nk!ra az egymással !megbarátkozó ;aggokról szóló érzelmes mesét, 
hogy nem a cs!ele►kmény szövésére koncentrált, hanem a h ősök figu-
rájának megfor+málására. Ezzel pedig rknsváló lehet őséget nyújtott szí- 
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nészeinek a jó alakításra, amely lehet őséggel:Horváth József élt a leg- 
teliesdb'b;an. 

Bocoa .Libero és Lapaglii(a Luigi kibontakozó barátságána,k alapja 
elsősorban !saoirisiközösságülk : iminldkeibten 'mell őzöttek 'családjuk köré-
ben — egyalránit {terhet jelentenek :gyermekeik számára. ,Bevall+ani ezt 
persze 'szégyellik egymáslnak amlinldaaddig, míg nem gy őződnek meg 
róla, ,hogy a másilk lellkükbe lát, és hogy 'hasonló gorn!dokkal küszködik. 
Iflj,onti hévvel látnak hát !holzzá a [saját külaöln vliláguik !megteremtéséhez. 

Léllekbani, adarámakénit iértélmnetite ISaollatiiis az !olasz ,sikeerszerz ő  művét, 
és a lélekelemzés !révén Sikerült ,is úgy színpadra vliannie, hogy akár 
egyetlen emaoinidata. ;iis veszítene jelent őségéből és hatásából. Nem manidj•a 
ki vélemény!ét [h őseiről, hanem hagyja, hogy ők amu'tatkdzzaanak be a 
közönlsé•gnek. fagy aztán megismerjük  ,Baocca és Laplagliaa sorsát, amely 
nagyon sok vonatkozásban !azonos. 

iSolltiis öregjei —:mllnth:a  önfeledt gyermekek lennének — élve-
zettel jaáts;zanaik. A két :férfiholz csatlakozó magányos aaslszpn.y szeme 
aazotnibain messzire lát: megpillantja a közelg ő  tragédia ,árnyékát. .Meg- 
stejtti, hogy aa két barát terve nem valósiul meg: nem sikerül 'megszök-
niük. Észreveszi: betegek és fáradtak, nem ;alkalmasak már aa nagy 
vá(lal+alkiázásaakra. Csak állimaoldb;znaak, mint a k,am+alslz.aolk. 

.A 'darabban jó alakítást nyújt mlinlhárom színész, Ihalbár a Horváth 
Jázs!efé ,vailiaamennyável kiemelkedik a másik kett őé közül. Talán mert 
oly kevesen 'vannak, Itökélletes összj,átékra Ik.épeisek. 

Horváth József kevés islzímiésizii aesZközzetl ;formálja meg szerepét: 
Bocca lelkét mutatja meg a idarabaas maoldaarú öregember durva +gesZbu- 
s!ai mögött. Csodálattal szemléljük játékát, és: őslzintén islajlnálijuk, hogy 
ritkán lép a rivallidalfényb+e. Zsörtöl ődő , Ili.ázas:ártolslkoIdó öregura tud ri-
deg és céltudatos lenni, máskor viszont elragadják az lindulaaibai.. A 
behemót ;férfii úgy ;adja tamiú;jellét szeretetének, mint egy gyermek. 

:S:nkó .Lalp;aagllilájaa más  típus: :nyugoldat, visszavonult ember, 
aki rögtön klimnattaatjIa az érzéseit. Sokkal lágyabb figura Boccánál, ám 
ugyanakkor ravaszabb nála. A +jaelll+eanikamikurrn kínálta lehet őségeket 
ezért a 'színész 'kevésbé használta kii; inkább aa tragédia ael őikészítés!éhez 
:járult .   h+olZzál, nrtoha végül ms nem Lap'agliia hall meg, hanem Bocca. 
•Siinkó aalaIkítáÍsla kevléslbé lendületes, mint Horváthé, ám Isaákkail több 
benne az 'érzelmi töltés. Ez az utóbbi 'adja meg súlyát. 

,Abraháin Irén Ambrája a laegikaamaplaebte(bib ázemélyioég ;itt, a leg-
határozottabb aaircvoanásaakkal. A [Színészn ő  jelleinformáló kéapesesége ér-
vényre jut e vonások megrajzolásaikor. Amlbaráról így mindent meg-
tudunk Iröjplke percek 'alatt, amit egy ta(sslzoanyrál rne.gtuad'hajtunk. Azt 
is, hogy 'dsielekedeteinlek mik az indítékai. Hármójuk közül Ábrahám 
figyel leginkább a többire, és készséggel ihamlgoaládiik Tá játékstílusukra.. 

Leslzöigez!hetjük hát: kiváló előadással lepett un;eg bennünket most 
Sollitl+s Lajos, amely színjátszásunk történetének is: aanitódaolgiekuls darabja, 
csakúgy, minit a Kádár Kata volt. 

REKVIEM A SZERELiMI BECSÜLETÉRT 

'Teljesen mai, helyeisaelbbaen örök 'érvény ű  gondok képi ábrázolására 
váltlra7.kolzoatt • Valaadd'vm;ilr Milasiln neves macedón rendez ő , amikor Goethe 
Clavigójúnaak azt a változatát kísérelte meg el őadni, amelyet D. .Dra.- 
šanova írt át, és amelyet Zsilka László ,f olr;dírtpltt le magyarra. A [drá-
mának így ugyanis szinte 'e'ltveeslzaeitt már az eredeti meséje, amely 
Beaau+maarchais francia színműíró 'szüzséjéb ől táplálkozott, és szeren-
csésen aellrutral+'koldaoatt rajaba. Drašanova és a(rendelz ő  szándéka, hogy +nveg- 
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mutassa az ialkiaratgyengeség és naarciizmus fontos szerepét Glatvigo 
storisánaik 'alakulásában. 

Mindenki bátran és ;igen nagy szaabfadísággal nyúlt Goethe' srzöve- 
géhez ; nem tehettek hát mást a színészek Sem. S őt: nemcsak elj át- 
szotfták Szerepüket, hanem tn űvéslzii h,albllbusiuk szerint hozzá is járultak 
a produkció arculatának alakításához — mint valami halbalmas masz-
kot (formálták-csiszolták ezt a;különös. (drámát, amely már tnem.ósak a 
XVIII. század emberiéért szól, hanem Ikéisleti rutádjaiért, a jelenkori 
földlakókért is, aki;k csöppet sem brolad>ogulinak könnyebben mvagán- 
élíetülkbean, 'Mint bárki nagy és tkmas!in.y elődjeik közül. 

Mert a Clavigo újvidéki (előadá.'sla tulajdonképpen rekviem a sze-
relmi ibedsül;e}bért, amely mögött a legkülönböz őbb erők (munkálnak: 
az aikaraitgyiangeaseg éppúgy, mlintt aa túlzott :érvényesülési vágy. Clavl,go 
Goethénél egyszerűen slzentilmenitál!is (személyiség, aki kell őképpen 
;agyafúrt is ,ahihoz, hogy túljárjon mások eszén; Mtillaslinmlél viszont az 
érző  lélek ;és a lptreiproat,einls !kiarrierlilsab a sajátos keveréke, aki nem tudja 
letlkii ►ismarelt-futridlallás nélkül eltaszítani magától kedvesét, az idegenb ől 
Németországba érkezett védtelen lányt, habár 'eszével eldöntötte már, 
hogy azt kell. tennie. 

,Milcsian megadja annak a Ieheltőiségét száirnwn.kra, hogy a magunk 
ernbeirilsmeretae Szerint íibéilikieizzünk (Clavltgáról, hiszen az esete koránt-
sem ;tipikus. Ő  ugyanis valóban islz.erebi Máriát, aki lalzanibatn a szó szo= 
DOís értelmében bele őrül 'betaeljesüile;tlen szerelmébe. Mi más .  következ-
hetne hát, mint hogy a (báty :bo;slszúit .áLl Clavigán: nyillaatkozattolt írat 
alá vele, amelyben az udvar Ikleid.ven+ce beismeri b űnét! Ezzel az a mar-
kába kerül, s meg is buktatja. 

A rendezőt ,legjOb!ban foglalkoztató kérdés (ebben a;d.ara;bfban : 
mekkora az 'emberi gyengeség és hiúság ára? ;Mlerlt G1iavi ago lehetett 
volna egyértelműen ;s;zere!rvdséblen vágy szerencsés ;ember a tolmácso-
lásában, ám ő  sokkal ;daiiffierenciálltaibban álb!rá!zolíta :oly;alnnak, aki nem 
képes igazán sem a jóra, sem a rosszra. ITönakreftenmli nem sikerül, hi-
szen komoly !tau,diáslsal ar;enld,ellkeztik, (almely révén ismét talpra állhat. 
{Talpra is állt, (miikénit altit a lexikonokból tudjuk. Neves író lett be-
lőle és ismert It!grxnéslzetbuldós, s őt a madridi Királyi Színház "igazgatói 
székét is elfoglalta.) 

Gíonidíoilaib.i (drámát faragott hált a sok-sok segédszerz ő  Goethe Cla- 
vi,qójábál, amely valóban (képes rálbírmli bennünket arra, hogy eltöp-
rengjünk a f őhős sorsán. Vii;szanit látmtinősülése során valahogy kilú-
gozódott belőle az, aalmi. (iigalzán drámává tette: a feszültség. Annak a 
keltése és felo(ldása nékül pedig nincs jó proldtikció — tudták ezt már 
a görögök ivs. 

A !darabban Bildskte.i István (nyújtja a legjobb alakítást: Garlois.a. 
hatást ;gyalkaroll nemcsak Gllavligá,ra, hanem a;néz ő'kr+e ris. :&ic,Cke;i, hiba 
nélkül és köfnlnyeldén játszik, éppen úgy, Mint évekkel ezel őtt számos 
emlékezetes el őad+ásbatn. 

Venczel ViallenÍbim Glavigója nem más, minit a goethei :esztétikai és 
világszemlélet megtestesülése. Tiwdnunik kell, hogy ia nagy író maga 
,is sok szerelmi bonyodalmat ért át, míg végül is egy virágárus lányt 
vett el feleségül. Venczel a anitmikáj ávalL (érvényesül; nem gesztikulál 
és nem variál a hangjával. 

+Sollbiis Lajos nagy elánlnal jíátszik, egy-egy pliLlamiartara, azonban ki- 
esi:tk isizeir7elpéből. Aztán újra Összeszedi magát, és úgy sziporkázik, 
mintha mi sem történt volna. 

'Szilágyi 'Rövid Eleonóra szerepformálása a negyedik, amely ma-
gasra (emeli ezt a produkciót. Aszínész;n ő  a lítrai rás;zFeJkben teljesedik 
ki leginkább. 
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A többiek — Pás}thy Mátyás, Lajdik Katalin, 'Banka János és +Sži- 
Lágyi Nándor — hasonlóképpen részesei a  Clavigo újvildéki sikerének, 
éppen csak +a ;háttérb ől lépnek elő . 

Krlsltle IS. 'Dž.iidnov Idílsrzlletaái +j;elzésldikkel is!z,olgáilj+álk Milasin +nende.z ői 
Ik+once+pcióját, 13;ranka. .Petrovi ć  öthetes jelmezei'viszont a 'jellemekre 
utalnak. 

JELKÉPEK ÖZÖNE 

A magyar +sizínházak 'vándora, 'Csiszár Imre, úgy nyúlt Görgey 
Gábor két (évtizeddel +eízeilőtlt irt +albslzwrd drámájához, mint olyan ős- 
itö+rtérnseti lelethez, amely nagyon jól fest egy polloan, lám a 'használati 
értéke írna már Szinte egyenl ő  a nullával. 

Annak valóban semmi értelme se lett volna, :hogy tiszta 'abszurd 
produkciót ,rendezze+n. a „magyar B+e ćkett" Komámasszony, hol a stuk-
ker? icímű  k,owndiiáj+ából;, hadhált  annak sem, hogy tartsa. magát a szerz ő  
útas'í+táslaihoiz. Viszont annak sem l+eltit, hogy a történet 'elvonatkoztatása 
során egy lakatlan szigetre tette a !játék színhelyét, homokbuckára, 
(amselyelt (minden oldalról tenger 'vesz körül. Ezen a tenyérnyi helyen 
azután ott áll egy inép',iiels, Idí+sizíítés ű  nagykapu, egy konyhaszekrény, 
egy 'kopott lbőrf+oltel, ;egy asztal — rajta a hatalom 'önrlelkl+ám+o+zási esz-
közével,: 'a 'mikrolfionnal — , ;egy !angol-vécé, 'egy han;gslzóiró és négy kü- 
llö:nlböző  szék, amelyek tulajdonosaik származására  ...utalnak Mire 
asszociáljunk hát? Mindenre vagy semmire. 

A 'sizékék +jelíképliségéb ől (kiindulva könnyen tipizálhatjuk •Görgey 
hőseit, akik 'egy-egy társadalmi rétegnek +a 'képvisel ői lehetnek: a csa-
vargó, 'az egykori p+araslzt, a kispolgár, az értelmiségi, az arisztokra-
ta . . . Ildőről időre 'máshoz kerül közülük a (hatalmat !jelent ő  ,sltukiker 
— más szónokol hát a mikrofonba. Amikor valaki „whaitalornra kerül", 
azonnal (megtiltja a többieknek, hogy Ikiliépj+enk a 'kapun. {Az viszont, 
hogy hova lehet egy tengerre néz ő  népies díszítés ű  k+a(pun át jutni, 
örök titok marad.) 

Hogyan (kerültünk a Görgey-féle zárt térb ől egy laikajtlaín szigetre? 
És lmlirnlelk? :Ha. a tenger és a 'Mikrofon :darabbeli isizeirlelpén törjük a 
'fejünket, az belefájdul, de +ók+oisalbÍbark nem leszünk. 'Elveszünk a jel-
képek özönében. 

Persze tudjuk, tudjuk, hogy a lakatlan szige+t nem más, mint 'egy 
képzeletbeli hely a viill!ágb,arn !vagy ..iakár 'világmindenségben, a +miikro- 
fon pedig ía, 'hatalmasok és 'hatal;mralskodólk :esizköz+e elképzeléseik közzé-
tétele-re . ..!D+e hát minek akkor a konkrét helyre és lld' őre vonatkozó 
!s+ok-is+olk utalás az előadásban.? Minek a 'díszlet és a krosiztümzök népi 
mbltfvu+m+ali ? 

Az ;azonban tetszet ős megoldás, hogy Csiszár Imire ,Cirkíwszkénit 
j.esllelní+bi, meg Görgey :Világát, s annak groteszk figuráit benne ibolhó- 
cokkémlt, tehát bilzo+nyols ,e+miberltípusíolk 'ka+rik+aftúráikénit íszerepeliteti. 
Ezáltal teljes Mértékben érvényesülni engedi. az író humorát, amely 
önmagában ás elegend ő  ahhoz, hogy a 'közönség élvezze ennek a k.i- 
tünő  (előadásnak a goínldddal Stilizált jeldnetei!t. 

A hia+tal+oun bohócainak groteszk lkomé'dliáj.át íailk+oltlta. hát meg Csi-
szár Imre most Új vlildéken. Olyan pörg ő  xlitirnussú ida+rablolt, amelyben 
a saját örömük:re jáltszalnalk a +slzíin+élszielk. A felitetelieik nem (azonosak a  
;jó ■slze+regp;fosm'áháslra, ,ezért Itel+j+els ,íítlmléniyülkielt nem  is h+alsiolnil+íltlhajtj+uik egy-
máshoz. 

Bicskei (István kisjp+oagáná+róll tanulmányt l ,eh+e+tn+e írni: annyi tu-
lajdonságát ismerjük meg, hogy talán egy regényb ől sem ismerhet- 
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Öregek  

nénk meg !többet. Halbár rangban azonos atöbbi,ekkel, ]3icske.i kivéte-
les tökélyű  alakítása révén a komédia főhősévé lép elő. A színész —  
mint valami monodrámában — a ,geszbusiaiivatl, mlimikájáva,l egy  
embertípus teljes rjelĐ,eannajzát adja.  

Fej,es György arilmt,okralbája áillíthaftó csak mellé; d ~om> ~ia~nálni az  
utóbbi mégsem  ►bu,d a színpadon. Ez a lpmoddukció szerencsésen szem-  
1,é1lbe+ti : az egyik Jó de halvány íllehett a másik mellett.  

A többiek — ' Solltis Lajos, Banka, János és Verczel Valentin — is  

tudásuk legjavát tnyúq ►Gják, és csak elvétve hibáznak. Játékukon azon-
ban mintha egyfajta trendez ői erőszalkibélte>i nyomai sejlenének fel.  
Az első  lendülete,  a második sltSailzált mozidwl,aitaai és a. harmadik gro-
teszk xn^:tmtiká(ja ' tné]lkül azanlbafn nem lenne olyam ez a komédia, ami,  

lyeal: igazti csemege a kacagni vágyó közönségnek. Megtekintése alka-
lom a felüdülésre.  

Aldo Nicolaj : HÁRMAN A PADON. Rekviem az öregekért (dráma).  

Rendezte: Soltis Lajos. Szerepl ők: Horváth József (Bocca Libero), Sinkó  

István (LapaglIia Luigi), Ábrahám Irén (Ambra). Zeneszerz ők: Hernyók  
György és Molnár Dezs ő . Munkatársak: Branka Petrovi ć, Mák F. Ilona,  
Berki Klára, Prikel János, Glavani ć  Mirko, Hajdú Lajos. Művészeti szak-
munkatárs: Kerekes László. Bemutató: október 12-én, szerdán, az Újvidéki  

Színház kisszínpadán.  
J. W. Góethe: CLAVIGO (színm ű). Goethe művének motívumaira írta  

D. Drašanova. Fordította: Zsillka László. Rendező : Vladimir Milcsin. Sze-
replők: Venczel Valentin (Clavigo), Bicskei István (Carlos), Soltis Lajos  

(Pierre), Pásthy Mátyás (Buenco), Szilágyi Rövid Eléonóra (Mária), Ladik  
Katalin (Szófia), Banka János (Guilbert), Szilágyi Nándor (szolga). Díszlet-
tervező : Krste S. Džidrov. Jelmeztervez ő : Branka Petrovi ć . Zeneszerző :  
Zlatko Oridanski. Bemutató: október 18-án, kedden, az Újvidéki Színház  

nagyszínpadán.  
Görgey Gábor: KOMÁMASSZONY, HOL A STUKKER? (komédia).  

Rendezte: Csiszár Imire. Segédrendező : Szilágyi Nándor. Szereplők: Soltis  
Lajos (Cuki az alvilágból), Fejes György (a Méltóságos), Bicskei István (K.  
MüLer), Banka János (Kiss, az entellektüel), Venczel Valentin (Márton, a  

vidéki). Díszlet- és jelmeztervez ő : Csiszár Imre. Bemutató: december 15-én,  

csütörtökön, az Újvidéki Színház nagyszínpadán.  



OLV ASÓNAPLÓ  

„VALAMI ŰZ, VALAMI KERGET" 

KOSZTOLANYI DEZSŐ : Velence. 

Magvető , Budapest, 1988. 

Kosztolányi Európa-élményének meghatározó eleme volt a hosszú id őn át, 
megannyi utazás során kilalakított Velence-képe. Hagyományos értelemben 
vett útirajzot vagy utazási élménybeszámolót sohasem írt iaz azúrvárosról, 
Velence mégis egész életm űvében nyomot hagyott — számára jelképpé vált 
annak megtartó ereje. Kosztolányi számára a csatornák, a hlidalk, a paloták 
és a gondolák, a kőcsipkék városa „elporladt múltat, sejtett-remélt jöv ő t 
éppúgy jelent, mint mindennapi, jelen idej ű  életdarabokat és álmokat". Is-
merte az új század megújult utasfilozófiáját: a bölcsességet, a megismerést 
nem az egyszeri találkozás hozza meg, az igazi nagy kalandot, a Csodát a 
visszatérés jelenti; amikor az utazó újra elmegy a városba, a már látott, 
vidékre, mert úgy érzi, szüksége van az újabb találkozásra, szüksége van 
arra az élményre, arra a Titokra, amelyet egyedül az a táj, az a vidék ké-
pes megadni. A történelmi; városoknak saját szellemiségükön belül van 
megtartó erejük is, s ebben a bűvös sugárzásban bizony alkalmanként kö-
telezően meg kell füröszteni a lelket. Egy eldugott kis tér, egy repkénnyel 
befutott erkély, egy oszlopsor, egyetlen kapualj vagy egy kisvendégl ő  foly-
ton megkísértő  kávéillata elegend ő  ahhoz, hogy a lélek önmagára találjon, 
s kitöltse azt az űrt, amely a múló idő  egykedvű  hétköznapjai nyomán ke-
letkezett. Elég egy színfolt, elég egy látomás, egy sajátos illat, hogy ráéb-
redjünk, mégiscsak egy titok beavatottjai vagyunk, bizonyságára szomjas 
hívei a kultúrára emlékez ők egyre fogyó szektájának. Velencében érdemes 
megállni Bellink Fácskás Madonnájának újbóli, akár századszori meg-
csodálásáért, mint ahogyan érdemes barokk sújtásos őszben hegyoldalról 
nézni végig a wachau-i szüretet is. Egyfajta szomjúság az, amii régen látott 
tájakra visszaviszi az embert, s közben csak kevesen veszik észre, hogy ez 
a szomjúság maga az élet. Kosztolányi el őtt Ady tudta ezt igazán, majd az 
ő  nyomán Márai Sándor, Szerb Antal és Cs. Szabó László, akik olyikor-
olykor hazamentek Európába. Ők voltak azok, akik igazán tudták, miit 
jelent a peremvidéken Európa kultúrájának megtartó ereje. Kosztolányi 
valamennyiük nevében írhatta: 

Az életemen érlel ő  tüzek. 
Most itt a dél. 
Ő  tűz! ó szélcsend! ó fegyverszünet! 

(Velence, déli harangszó) 

Ő t is ugyanaz az élmény hozta újra és újra vissza a léleknek oly ked-
ves tájra, amelyet Velence vándora mondott el neki a lagunák felett: „Egy 
este az embernek egyszer űen kedve kerekedik felülni az els ő  gyorsvonatra, 
s menni, menni, Mindig csak menni. Aztán megérkezik valahova. Ismeret-
len utcákon csatangol, idegen embereket lát, idegen nyelvet hall, s így 
érzi, hogy otthon van. Nem bír elmenni Szeretne mindörökre ott marad-
ni." Majd a következő  mondatok akár Esti Kornél vallomásai is lehetné-
nek: „Azután bevet ődtem egy templomba. Nagyszombati gyertyák égtek, 
s vén olasz papok karingben, violaszín ű  stólával mormolták a felségesen 
szomorú egyházi litániát. Egy fekete padra roskadtam. Magam sem tudom, 
hogyan. De akkor már egészen világosan éreztem, hogy ha akarom, ha 
nem, itt kell maradnom. Mintha arra is emlékeztem volna, hogy egyszer, 
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századokkal ezelőtt, már éltem itt, és verekedtem n őért, kenyérért, itt, 
éppen itt, imádkoztam, szenvedtem és örültem. Behunyt szemmel néztem 
a várost. Az embereket is mind ismertem. És tudom, kés ő  éjjel egy rezg ő  
fej ű , ősz páter tuszkolt ki a templomból." 

Velence látványához persze hozzátartozik a város szellemi öröksége is: 
Goethe, Byron, Goldoni és Rlilke emlékezete, s a csodálatos m űvek sora, me-
lyeknek is lagunák, a Grand Canal volt az ihlet ője. S ha már az emlékezet-
ről esik szó, látni kell Isola San Lazzarót is a maga kolostoraival,ahol ör-
mény papok gazdag könyvtárszobákban emlékeznek egy elveszett országra. 
Egy hazátlan nép kultúrájátápolják, s bíznak a nemzet újjászületésében. 
„Méhecsketürelemmel és hangyaszorgalommal dolgoznak bús céljukért — 
írja Kosztolányi nem titkolt megrendüléssel. — A halál görcsös gesztusai 
ezek. A kolostor és mellette a kastély az elt űnt örmény nemzet diszsírhelye. 
Hisznek a népük feltámadásában. Pusztuló nyelvüket dajkálják. A régi ör-
mény papiruszokból akarják kiolvasni a megváltó igét." S az utas hosszan 
elmereng az örmény papok hivatástudatának minden reménytelenségen túl 
is rendíthetetlen fegyelmén, mély harmadfél évszázada ad munkát a lé-
leknek. 

Kosztolányi Dezs ő  egész életművét behálózzák Velence-élményei, s ha 
csendesült az emlékek megbartó ereje, s fakultak Bellini festményének em-
lékezetben őrzött szineii, hát újra útra kelt, hogy egy kicsit régi önmagát 
is keresve, végigsétálhasson a Piazzán, a Caffé Florian teraszán megigyon 
egy kávét, vagy felkeresse azt gaz apró cukrászdát a Merceíiiián, „ahol bor-
habbal töltött krémes lepényt lehet kapni, csokoládés fed őlappal". Szigethy 
Gábor a kötethez írt jegyzetében mutat rá, Kosztolányi minden bizonnyal 
1907 nyarán járt először Velencében, hiszen Juhász Gyulának címzett leve-
lében írja: „Hogy magamról is szóljak, Olaszországban jártam, olasz köny-
vekben, olasz versekben fürödtem, s napról napra szorgalmas hangyaként 
gyarapítottam a műveltségemet ..." Az egyre gyakoribb olaszországi, ve-
lencei utazásokról Európai képeskönyv cím ű, cikkeinek egybegyűjtött, 
1979-ben megjelent kötete ad számot, de az élmények fel-felt űnnek versei-
ben, regényeiben és novelláiban is, hogy id ővel Esti Kornél világképének 
is meghatározó elemévé váljanak. Írásainak egy csodálatos líraisággal át-
szőtt csokrát, azúrkékbe oldva veheti át az európai utas. 

MAX FERENC 

SZELLEMI ÉS SZELLEMTELEN ARCOK 

LENGYEL JÓZSEF: Szembesítés. 
Magvető , Budapest, 1988. 

„Versei, novellái és regényei elférnek néhány vaskosabb, gy űjteményes kö-
tetben. Ez — csaknem fél évszázados írói pályafutását tekintetbe véve — 
nem látszik soknak; fajsúlya szerint azonban az új magyar irodalom egyik 
legsúlyosabb életműve" — írta Diószegi András Lengyel József munkás-
ságáról több mint két évtizeddel ezel őtt A magyar irodalom történetében. 
Ennek az állításnak az igazságfedezete annyiiban módosult, hogy azóta ki-
derült: a Lengyel-életmű  mennyiségileg is jelent ősebb annál, amelyet 1966-
ban hivatalosan elismertek róla. Jellemz ő  azonban, hogy még Pomogáts 
Béla, Az újabb magyar irodalom 1945-1981 című  kézikönyv szerz ője sem 
tudhatott az akkor még kiadatlan Lengyel József-alkotásokról. 

Legutóbb a Szembesítés című  regény juthatott az olvasó kezébe. 
A nihil hideg szele süvölt végig e műben a tények súlyos jégtömbjei 

között. A kiadás most sem lehetett mentes az akadályoktól, ezért kerülhet-
tek a kötet hátlapjára ezek a Lassú Endre (a másik f őhős) .élményeivel ellenté-
tes sorok: „De lesz, kell legyen hite, ereje, hogy túlélje — most már nemcsak 
fizikailag — a személyi kultuszt. Hűsége, az eszme erejébe vetett hite a 
biztosíték rá." A regény befejezése csattanósan rácáfol e kincstári opti-
mizmusra: Lassú Endre és szeret ője számára ugyanis csak egyetlen bizo- 
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nyosság létezik: a testi szerelem jelenideje. Mert „»A meterológiai intézet 
jelenti: holnap ...« Végük — Vége." 

Ez a hitetlenség a regény minden szegmentumát áthatja. Legközvet-
lenebbül a szerepl ők jellemében, társadalmi helyzetében és sorsában tük-
röződik. Lengyel József azáltal fejezi ki pesszimista világérzését, hogy az 
igazi 'emberi értékek kallódásra, megsemmisülésre ítéltettek az ő  világában. 
A kivétel remenysugara elmarad: a (bizonytalaság és a veszend őség fojtott 
hangulata egy perce sem sz űnik meg. Aki itt a kedve szerint érvényesülhet, 
annak csak annyi köze van a szodiallizmushoz, hogy él ősködik rajta, s hogy 
már a puszta létével is terheli a senyved ő  milliókat. 

Ebből kövekezik: ligaz-e vajon a hátlapon (olvasható szövegnek egy 
másik kitétele: „Lengyel József posztumus regényének id őszerűsége máig 
nem vesztett értékéb ől." Ha a sztálinizmus múltj ának és jelenének fel-
számolása változatlanul sürgős feladatunk maradt (s ez így van), akkor az 
állítás (igaz. Ha viszont esztétikai szempontból gondolunk a regény ismeret-
anyagára, akkor zavaró körülménynek érezzük a m ű  kiadásának megkésett-
ségét. Az elmúlt két évtized alatt ugyanis a neki-nekibátorodó értelmi-
ségiek már sokszor elmondták azokat a történelmi-politikai eseményeket 
s megjelenítették azokat az erkölcsi dilemmákat, amelyek Banicza István kö-
vetségi első  tanácsos és Lassú Endre büntetését kitöltött hontalan vitájában 
fogalmazódnak meg. Igy aztán ezek a gondalati közhelyek csak annyiban 
hathatnak újdonságokkent, amenyiben a beszel ők élethelyzetét lis kifejezhik. 
Mivel azonban egyes részekben túlteng az elmélkedés, amely legfeljeb 
távoli kapcsolatban van a szerepl ők életével, ezért a Szembesítés néhol 
unalmas olvasmány. 

Ezzel azonban csupán azt mondtuk, hogy nem remekmű . Mert külön-
ben nincs hijával a vonzóer őnek, ugyanis renkívüli beleélő  képességgel s 
ennek megfelel ően a modern regény eszközeinek alkalmazásával íródott. 
Pszichológiainak kell min ősítenünk azt a módszert, amelyet els őkent Faulk-
ner alkalmazott A hang és a téboly című  regényében. Ennek korszer ű-
sége a személyeknek az ugyanazon eseményekkel, helyzetekkel kapcsolatos 
eltérő  élményeinek, gondolatainak érzékeltetésében rejlik. A bels ő  mono-
lógnak a közvetlen narrátori közlést megközelít ő  teljességgel helyettesít ő  
faj tájáról van szó. Lengyel prózájában a tudatfolyamnak leginkább a fels ő  
rétege kerül el őtérbe, nem függetlenül attól, hogy írónk számára els ődleges 
fontosságú a h ősök társadalomerkölcsei arculatának, világszemléletének 
megmintázása. Ez korántsem ,jár együtt statikus szerkesztésmóddal. Az 
elhangzottakon vagy a megtörténteken rágódó h ős ugyanis már egy új 
helyzetben gondolkodik s a jöv őjét puhatolva mérlegel. Igy aztán a bels ő  
monológban a cselekménybonyolítás dialektikus mozzanatát is fellelhetjük. 
Az előzőleg történtek a töpreng ő  alakját is jellemző  vetületben kerülnek 
elénk s egyúttal a kés őbb várható körülmények is el ő legeződnek. Ezzel 
azokról az eseményekr ől is tudomást szerzünk, amelyek : a távcoli múltban 
folytak le s a szerepl ők magatartásának mélyebb megértése szempontjá-
ból lényegesek. 

Múlt, jelen és jövő  történelemminősítő  céllal fedi át ilyen szorosan 
egymást a hősök világfában. Mert noha a két f őhős vitájában leginkább 
húsvér emberek érdekei szegülnek szembe egymással, érezzük: itt az 
emberség és az emberiség lehet őségéről van szó. „Schillerizál"-e vajon 
Lengyel József? Annyiiban igen, hogy a saját s ezzel együtt az emberGség 
érdekeinek adva hangot, a sztálinizmus idejében még felszínre nem tört 
magatartásnak ad hangot s ezzel, torokszorító magányosságában, akkor 
károsnak, reakciósnak ítélt eszmét képvisel. Indulatosságában azt a benyo-
mást keltheti a társadalmi helyükön elterpeszked ő  tisztviselők előtt, mint-
ha magának a szocializmusnak lenne ellensége. Nem szócsöve az írónak 
Lassú Endre, hanem egyszer űen azonos vele, még ha a h ős életrajza nem 
egyezik is meg Lengyel József személyes múltjának tényeivel. Ennek 
ellenére az írónak a többi szerepl őt is sikerül viszonylag elfogulatlanul 
szemléltetni. Eplikai objektivitását annak a redkívüli azonosulási készség-
nek (köszönheti, amelyet a már említett pszichológiai módszer, a bels ő  
monológ alkalmazásával érvényesített maradéktalanul. Ha e beleél ő  ké-
pesség eredményére, az elmélyült emberképre gondolunk, akkor az is 
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világossá válik: miért kapta Lengyel József f őhőse a jellemére utaló 
„Lassú" vezetéknevet. A kiváló entellektüel, a legszélesebb összefüggések 
fürge felismerője ugyanis egy tekintetben „lassú" maradt. Nem ismerte 
fel idejében az ember ellentmondásos természetét, azt ti., hogy a forra-
dalmak addig szoktak tartani, míg a hangadó érdekeltek nem vívnak ki 
maguknak megérdemeltnek vélt posztot, vagyis míg pozícióvédelmük nem 
teszi őket ellenforradalmárokká. Valójában, persze, nem ő  a „lassú", ha-
nem azok a gondolkodásra és erkölcsi tettekre képtelenek, akik nem 
hajlandók tudomásul venni: saját jól felismert egyéni és családi érdekeik-
nek antifkonlformizmusra kellene ösztönözniük őket, hiszen a társadalom 
latszatjellegű  működése az életet fis látszattá fokozza le s ezért lassan 
előbb-utóbb minden tönkre fog menni. Ha ezt szem el őtt tartjuk, akkor 
nyilvánvaló: Lengyel József iróniája nem bels ő  és külső  okok miatt egy-
aránt alkalmazkodásra képtelen f őhős ellen irányul, hanem azok ellen, 
akik túl gyorsan és törtet ő  magabiztossággal ismertek rá az érvényesülés 
széles útjára. 

Hogy Lassú Endre nem ideaember, hogy csak a viszonylag kései 
felismerés tette bölccsé, az f őleg ebből látszik: sorsa szfinte semmiben 
sem különbözik azoknak az elhurcolt millióknak a sorsatól, akiknek (mint 
kommunistáknak vagy a mozgalommal rokonszenvez őknek) csak annyi 
volt a bűnük, hogy ártatlanok voltak. Igy aztán Lassúban az egyre ínkább 
feleslegesnek látott 'önfeláldozás helyett a reális számítás kezd a maga-
tartását meghatározó princípiummá fejl ődni. A koncentrációs táborban 
életerejénék mege(rzése, a túlélés az egyetlen célja, s mikor szabadulása 
után a számára kijelölt körzetb ől Bamiczához, a támogatójához indul 
Moszkvába, akkor is egzisztenciális gondok gyötr ők. Nem tartozik tehát 
azok közé, akik a sztálinista tudatmosások hatására, legalább részleges 
önmegtagadással, objektíve bűnösnek érezték magukat. Az embereket 
csak későn megismert Lassú Endre, rendkivül gyors észjárással, a saját 
egyéni korlátozott szabadságának a határait szeretné minél nagyobb mér-
tékben kitágítáni. Haza szeretne jutni, ifjúsága színterére, a vele egy 
nyelvet beszél őkhöz, s közben arra a lehet őstégre is számít, hogy hasonló 
körülményekbe lökik vissza, mint arnlilyenek között egy évtizeden át ve-
getált. 

Viszonylagos alkalmazkodása azonban nem azonos a megalkuvással. 
Ez legszemléletesebben a Baniczával folytatott vitából derül ki, amelyben 
kíméletlenül .a szemébe mondja a tanácsosnak mindazt, amit az új renszer-
ben mint gyilkos erőszakot volt alkalma megismerni. Akkor is a hitét 
vesztett ingerültsége beszél bel őle, ha kijelenti: „ ... én ... én kommunista 
vagyok. ts azok, akik mindenre csak bólogatnak, azok nem kommunis-
ták." Ez azonban nem több az önmagához való h űségnél. Mert hogy 
Lassú Endre magatartásában az önvédelem gondja mellett a morális indí-
tékok játszanak f ő  szerepet, az abból a bels ő  drámából -látszik, amelyet 
Visszafelé utazva a vonatban él .át. Nem csupán amiatt aggódik, hogy a 
kelleténél jobban elárulta magát hajdani ,;összeköt ő"-jének, hanem még 
inkább azért, mert megbánthatta a hozzá segit ő  szándékkal, barátként 
közeledőt, s akitől nagyobb pénzösszeget fogadott el. Eltúlozza becsülettes-
ségét, jóllehet hamleti helyzetben él, mert, miként hozzá hasonlóan gerin-
ces kedvesének mondja, kizökkent sarkaiból a világ. 

A jövőtlenség hangulata a léptelenségnek, a folyamatos csodálkozás-
nak az élményével olvad egybe. Lengyel végigsiklatja h őse szemét a nagy-
városnak egyszer már megismert objektumain s azt a nagy szakadékot 
igyekszek érzékeltetni, amely a reményét veszített Lassút emlékeinek szín-
terétől 'elvalasztja. Ugyanis hajdani mozgalmli tanítványa: Banliicza is teljes-
séggel megváltozott. Nem csupán úgy, hogy most Lassú érzi számára leg-
alább /olyan fontosnak Baniczát, mint az utóbbi az illegállifs tevékeny-
ség idejében őt, hanem olyképpen is, hogy Banicza a társadalmi-poli-
tikai stratégiába beilleszkedve konformizálódott is. A forradalom elve-
szítette hajlani értelmét az ő  számára — ezt azonban csak bels ő  ellent-
mondásainak fokozódásaként éli meg. Hajdadif fölöttesével való szem-
besülése csupán lelkiismereti háborgást vált ki bel őle, magatartásában 
nem ingathatja meg. Az ő  példája által személteti Lengyel József, hogy 
az emberi lényeg atavisztikusan változatlan. S ez Banicza esetében nem 
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csupán az időszerű  politikai frázisok gépies alkalmazásában, tehát a 
Lassúval folytatott vitájában tükröz ődik, hanem a kimondatlan gondola-
tok szintjén is. 

A kövétségi tanácsos ugyanis passzióból „tudományos" munkával 
kezd foglalkozni. Azok az arisztokratikus lelkület ű  diplomátak érdeklik, 
akik származásuk ellenére is az új világgal, az elnyomottak +oszt'ályával 
rokonszerveztek. Banicza vállalkozása nemcsak azért medd ő , mert nem 
kap hatóságii] engedélyt az irattári kutatásokhoz, hanem els ősorban azért, 
mert képtelen kidolgozni olyan koncepciót, amellyel id őszerűvé, tanulsá-
gossá tehetné Brodkdorf—Rantzau és Csicserin alakját. Valójában szno-
bizmus és identifikációs alapkeresés az, ami a bürokratikus magányában 
gyötrődő  tanácsost hajdani jelentéktelenségek megidézésére ösztönzi. Az 
író ezt nem mondja ki közvetlenül, hanem attól függően érzékelteti: ho-
gyan viselkedik egyes helyzetekben (pl. „ ... udvarias mértéktartással 
meghajol, kimegy."), vagy milyen ötletei támadnak hirtelenében („Aggle-
genynek lenini, ez volna jó. Mint Brockdorf—Rantzau, mint Csicserin."). 
Igy aztán Banficzániak nem lehet köze a humánus-szellemi tartalmakhoz. 
Ha idegenség-élményében, lelkiismereti válságában az öngyilkosság lehe-
tősége is felvilan el őtte, ő  annál görcsösebb pragmatikussággal igyekszik 
azonosítani az önfenntartását szolgáló lapos véleményét a kötelez ő  párt-
igazsággal. Magatartásának ugyanis ez a vezérelve: „Majd ha nem követ-
ségi tanácsos leszek, hanem külügyminiszter. Akkor majd ..." Lengyel 
József, aki ha akart volna sem állhatott ilyen dilemma el őtt, mestere az 
iróniának. Ezért h őse természetszer űleg érti félre József Attila Thomas 
Mann-versét, Miközben a napi politika jól ismert semmitmondásában 
vesztegel: „Igen, pártszerűen kritizált múlt, épít ő  kritika ... Ahogy már 
megfogalmaztam, meg fogom fogalmazni ... A szó a cselekvés vetülete, 
a cselekvés vetülete a szó .. Nem ígérni lehetetlent, nem dicsérni azt, ami 
nem :érdemli ... >;s akkor mondjuk, jól élünk, ha igenis jól élünk, !és 
csak a szabadságra mondjuk: szabadság. De mindezt a párt teheti ...” 
Ezek az ambíciók önmegtartóztatást, puritán életmódot igényelnek s 
Baniczát szexuálisan is nyomorékká teszi érvényesülésvágya, hivatalnoki 
illemtudása. Felesége, a diadalmaskodásra, b irtoklásra vágyó nősténynek 
a naturalizmustól errefelé jól ismert alakja, olyan távol van t őle mint 
fölöttesei, beosztottjait vagy ügyfelei. Azért vette el, mert az ő  életvitelé-
hez elengedhetetlen egy talpraesett asszony. 

De vajon minek köszönhet ő, hogy így eltorzultak a viszonyok? Mi 
az író felfogásában ezeknek az alakulásoknak a mozgatórugója? A legtöbb 
erre utaló kifejezést Banicza mostohafiának bels ő  monológjában találhat-
juk. Nem hiába viseli ez a fejezet az Ifjú Trendnek mi a lényeg címet, 
ez a rész a maga közvetettségével a legteljesebben és legtömörebbem feje-
zi ki az író szemléletét a hivatalokcsalád látszatairól és az élet moz-
gatórugójáról. Az er őképzet már ez el őtt, de utána ik feltűnik. Banicza 
gondolataiban. „ ... ez nem egy szegény Trend; ez van olyan er ős, mint 
én" — mérlegeli például a vele szemben ül ő  Lassú Endrét. A teljes szó-
kimondáshoz azonban az ifjú Trend Richárd jut el, !aki eltökélten sport-
ember akar lenni s nem tiszteli apja emlékét, aki mint Banicza fogolytár-
sa „nagyon gyáva volt, nem akart menekülni." S az is az élet átlép a 
gyöngék , fölött tézisét dokumentálja, hogy anyja egyszer űen nem kíván-
csi elpusztult férje lágerbeli jegyzeteire. Az erkölcsi fogalmak szerint 
(eufemisztikusan fogalmazva) ez gyávaság, ám itt az élet s els ősorban a 
karrierista élet törvényér ől van szó. Ennek megfelelően az liifju Trelnd 
fütyül a humán tudaxnányokra s legfeljebb a technikai ismeretek érdeklik. 
E túlfeszített gyakorlatiasság, az érzelmi köt ődésnek a háttérbe szorulása 
mögött annak a tudata sejlik, hogy „Apám gyenge volt, Banicza er ős" s 
hogy „Apám sokkal okosabb volt" — ám ez egyáltalán nem segített rajta. 
Az önérvényesítés kíméletlen ereje azonban els ősorban az anyja felől löki 
vissza a fiút, az anyja fel ől, akivel többet szeretne együtt lenni. 

Makrotárstadalmi méretekben az a több tízmillió az „er ősebb", aki-
nek csak annak árán fordulhatott némileg jobbra a sorsa, hogy néhány 
millió értelmes (tehát gyöngébb) embert (az ugyancsak néhány milljüó 
többé-kevésbé b űnös mellett) megöltek vagy megnyomorítottak. Lengyel 
József viszonylag kés őn ismerte fel a törvényt, s ezért h őse, Lassú Endre, 
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s hősnője, Jel.erna Andrejevna csak a megkínzott és mell őzött értelem fe-
lől, tehát úgyszólván a visszájáról élhetik át a szocializmus ellentmondá-
sos valóságát. Mivel áldozatai a rendszernek, tudatukban folyamatosan a 
kiszolgáltatottság okozta közérzet uralkodik, hiszen el őttük, mint bűn-
tetettek el őtt, különösen sok a tilalomfa. Egyáltalán nem véletlenül áll 
ismét Lengyel hőseinek élete éppen akkor létfontosságú fordulat el őtt, 
amikor a Szovjetunióban elterjedt a hír: a jugoszláv vezet őségnek volt 
bátorsága szembehelyezkedni a diktátor totalitárius politikájával. Írónk 
ugyanis a konfliktusok teljességében igyekszik ábrázolrji a társadalmi 
alakulások drámáját. Emberiségi szempontból nézve talán még nem ve-
szett el minden, habár ez egyáltalán nem jelent vigaszt ra végzetesen 
egyedül maradt emberpár számára. Annál kevésbé, mert Jelena Andre-
jevna belső  mcmológjának tanúsága szerint a poklot megjárt Lengyel Jó-
zsefnek volt alkotói lélekereje azt ‚is sejtetni: az emberpár sorsának vi-
szonylagos rendeződése fis kitermelné azokat az ellentmondásokat, amelyek 
először 'is a polgári világban lettek bomlasztói a házasságoknak. 

Más szóval: a Szembesítés című  alkotás a makrotársadalom abszurd-
ja mellett az újabb id ők emberi önellentmondásait is kifejezi. Ezért túl-
mutat azon az id őszakon, amelyhez helyenként túlságosan is kapcsolódik. 

VAJDA GÁBOR 

BÉNÍTÓ HAGYOMÁNYTISZTELET 

APRÓ ISTVÁN: Küldetés. 
Forum, Újvidék, 1988. 

Apró István mindössze huszonöt éves 
korában írta meg ezt a két kisregé-
nyét, amelyek most önálló kötetben 
jelentek meg. „Jövőben" levő  íróról 
van szó: Sinkó-díjban részesült ta-
valy,Három folyó című  regényével a 
Farum regénypályázatán második 
díját nyert. Érdekes módon a ter-
mészettudományok terület éről érke-
zett a próza világába, hiszen bio-
lógus. Mindezek a körülmények mél-
tán keltik fel a kritikusok és átlag-
olvasók érdeklődését. Kivált akkor, 
ha látjuk, hogy Apró István e két 
művében a történelmi regény m ű-
fajában kísérel meg megszólalni, 
maradandót alkotni. 

Volt a Tiszán valaha egy sziget. 
Az első  történet hőse jelrre kísérel-
te meg Mózesként elvezetni faluja 
népét a törökök el ől, de próbálko- 
zása kudarcba fulladt: a szenvedés-
sel teli út végén kiderül, hogy a 
sZi'getet már üldöz ők bitorolják. A 
második történet hőse arról álmodik, 
hogy szintén népét vezeti ugyanarra 
a szigetre, de a folyó kegyetlen ve-
lük szemben és a vezet ő  követőivel 
egyetemben a vízbe fulladt. A két 
történetet az is egymáshoz f űzi, 
hogy a második hős lelke mélyén 
úgy érzi, hogy igenis létezett már  

egy ember, aki megkísérelte már a 
mentésnek ezt a módját. Mindket-
tő  életét küldetésnek tekintette, 
melynek célja a mentés volt. A 
második hős rezignáltan jegyzi meg: 
„Nem sikerült, neki sem, nekem 
sem." De egyéb jellemz ők h,s roko-
nítják a két írást, az a benyomásunk, 
hogy sok szemponból a második az 
első  ismétlése, ugyanannak a történel-
mi tapasztalatnak a meger ősítése, a 
mondanivalónak nyomatékosabb ki-
fejezése. Mintegy két laboratóriumi 
kísérlet más közegben, de ugyan-
azon kimenetellel. Hiszen szerz őnk 
biológus, miért ne tekinthetné a 
történelmet, saját m űvét is megfe-
lelő  tanulsággal járó izgalmas kísér-
letnek? 

Az első  történet a XVI. században 
játszódik le a törökdúlás idején. 
Monos Bálint ferencrendi fráter 
valahol is Tisza melletti mocsarak-
ban üldögél egy tuskón és élete felett 
gondolkodik. „Alulról" jött korabeli 
értelmiségi, aki valósággal megun-
dorodik az egyházi rend erkölcstelen 
belső  életétől, ahol is gazdasági 
bűnözéssel vádolják, és elhatározza: 
visszatér a szül ői tájra és egy kis 
közösség felvirágzásán fog fáradozni. 
A nehéz időkben két megoldás kí- 
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nálkazik számára: közössége jólé-
tét igyekszik javítani elrejt őzve a 
nagyvilágtól vagy megnyitni az utat 
a nagy közösségek felé. A törökök 
felbukkanása megzavarja terveinek 
végrehajtásában és elmélkedésében. 
Felkerekednek és a történet vége 
már ismert számunkra. Monos Bá-
lint élete mondhatni kudarcok soro-
zata, csőd csődöt követ, élete folya-
mán nem sikerült neki emberi kap-
csolatot kialakítania senkivel. Sötét 
színekkel festett kép ez a kisregény, 
árad belőle a vigasztalanság, a 
távlatnélküliség. Felbukkan egy-egy 
mellékszereplő, de igen hamar el-
tűnik. Monos Bálint kétségbeesett 
di'álógust folytat az ő t körülvevő  vi-
lággal, keresi létének értelmét, úgy 
hiszi, megtalálta azt, de a történe-
lem, a tatár hideg fegyvere kijó-
zanítja, és véget vet befejezetlen 
életének. 

A Küldetés, amely a Rákóczi ve-
zette szabadságharc idejében játszó-
dik le, sok szempontból teljesebb, 
érettebb és értékesebb alkotás. Ez 
is egy dialógus, tárgya a létezés 
értelmének firtatása. Ennek h ő se 
magában él, jóval a regénybelli ,  cse-
lekménysor lezajlása után, immár 
halálára várva emlékezik vissza 
életd nagy és dönt ő  élményére, 
amelynek központjában egy külde-
tés állt. A fejedelem küldi Bácskába 
azzal a céllal, hogy kössön békét 
az ott élő  határőrökkel. A mesélő  
örömest tesz eleget ennek a szerin-
te bölcs politikai küldetésnek. De az 
események más iranyt vesznek. 
Hősünk megdöbbenve tudja meg, 
hogy a Zsolti sereg nem nyugati, 
hanem déli iranyba kerekedik fel 
és megkezdődik a bácskai hadjárat. 
Ő , életét többször is veszélyeztetve, 
mégis eljut Monasterlija alvajdához. 
Küldetése kudarc, az id ő  távlatából 
már abban is kételkedik, volt-e neki 
egyáltalán ilyen küldetése. Mert 
az egész szörny ű  álomnak rémlik, 
amely még most is kínozza, és jegy-
zetelése valamilyenfajta írásterápia, 
„keresgélés a múlt színes üvegcsere-
pei között". Ez a kisregény is teli 
szenvedéssel, esztelen öldökléssel, egy 
más iránti értetlenségel. Apró 
István ugyanazokkal a színárnya-
latokkal „fest" e művében is, mint 
az előzőben. Ezzel talán hangsúlyoz-
ni akairja azt a történelmi tanulsá-
got, amelyet második h őse von le  

élete és Monos Bálint élete alapján. 
A végső  tanulság az lenne, s 

ezt a második hőse jegyzi le, hogy 
a tájainkon lezajlott népirtások ér-
telmetlenek voltak, s hogy egyszer, 
valamiikor a jövőben, a leszámolások 
végtelen sorazatát le kellene zárni. 
Itt szeretném megjegyezni, hogy 
ugyanehhez a megállapításhoz ju-
tott Burány Nándor is több mint tíz 
éve a Hcidjárat című  regényében. Ć5 
is azon a véleményen van, hogy 
Rákóczi bácskai hadjárata indokolat-
lan és értelmetlen volt. Következ-
ményeit, hogy maradjak a biológiai 
terminológiánál, őseinktől örököltük 
és génjeinkben hordjuk. Ezzel a 
végső  tanulsággal egyetérthetünk, 
de más kérdés az, hogy Apró IstRrán-
nak mennyire sikerült err ől meg-
győznie bennünket, azaz mennyire 
hiteles kisregényeinek világa, milyen 
esztétikai értékeket tartalmaznak. 

Nos, szem előtt tartva szerz őnk 
életkorát és a körülöttünk burján-
zó, gyakran vad irodalmi kísérlete-
zéseket, ez a két kisregény mélyen 
hagyományos. A szerző  igen keve-
set tett annak érdekében, hogy egyé-
ni hangon szóljon hozzánk. A 
Küldetés talán némileg merészebb. 
Benne gyakoribbak a tér- és 'id ősík-
váltások, a lélektani elemzés (gon-
doljunk a főhős elméje fokozatos el-
borulásának ábrázolására) alaposabb, 
két alkalommal (igaz,teljesen funk-
ciómentesen) még az erotikát is be-
veti, az álmok bevonása viszont an-
nál hatásosabb és újszerű. Talán 
túlságosan átlátszó, nyelvezetükben 
túl iskolás és inkább a v.égšó isme-
ret kimondááára összpontosító m űvek 
ezek. Az állandóan ismétl ődő  csata-
jelenetek egy-egy rossz kommersz 
történelmi filmre emlékeztetnek, a 
képi megjelenítés nem er ős oldala a 
szerzőnek. Műveiben túl sok a törté-
nelem és moralizáló, enyhén oktató 
hangja monoton. Apró István el őtt 

,áll az a nagy feladat, hogy kialakít-
sa a maga történelmi regényét. 
Mert ezzel az írói eszköztárral iga-
zán maradandót és értékeset, úgy 
gondolom, nem lehet alkotni. Ismert 
tények, ismert tanulságok ismétlése 
kellő  alkotói elemek híján nem szül 
új értéket. Némi érdekl ődéssel vá-
rom, (hogy vajon a már említett 
Három folyó előrelépést jelent-e e 
téren. A Küldetés második története 
reményekre jogosít fel. 

VARGA ISTVÁN 
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ÉRTÉK ÉS ÍGÉRET 

BALLA D. KÁROLY: Valahol tűz van. 
Kárpáti Kiadó, Uzsgorod, 1988. 

A kárpátalj ali mai magyar irodalom 
újabb nemzedékének kétségtelenül 
legjelentősebb egyérüsége az ung-
vári Kárpátia Kiadónál jelentette 
meg Szekeres Sándorról szóló törté-
neteit. Elbeszélések, kisregény, szín-
mű  — áll a könyvcím alatt. Valójá-
ban a hat novella s A hajó megy 
tovább című  kisregény írja le Sán-
dor tragikus életútját, a kötetnek is 
címet adó színpadi novella pedig 
más történetet dolgoz fel. 

Balla D. Károly el őbb verseskö-
tetekkel jelentkezett, s költeményei-
vel i.s méltan hívta fel magára, s 
nem is csak Kárpátalján a figyel-
met. Első, előttünk álló prózakötete 
is igen jó kritikát kapott. Indokolt 
a dicséret a nyelvezetet, a témavá-
lasztást és a stíluseszközök haszná-
latát illetően is. A könyv valóban 
igazi művészi élményt nyújt az ol-
vasónak. 

Szekeres Sándor szorgalmas, te-
hetséges fiatalember, tanulni akar, 
dolgozni, szeretni — boldogulni az 
életben. De sehol sem találja helyét, 
konfliktusokba keveredik, menekül 
a szülői házból, a munkából, az 
egyetemről. S a maga alapította 
családból is. Ahova előbb menekült, 
ahol menedéket talált, kés őbb az is 
elviselhetetlen lesz a számára. A 
benne rejlő  emberi álmok, vágyak, 
értékek nem tudnak beteljesülni, 
vergődésének nem lehet más vége: 
fiatalon belepusztul. De a halál nem 
egy szükségszerű  következmény, in-
kább banálisnak kell mondani a kö-
rüményt, amely miatt bekövetkezik. 
S talán ez sem puszta véletlen, az 
írói szándék, a regény mondaniva-
lója megértése szempontjából lehet 
jelentősége. 

Mennyi mindent megpróbált, s 
milyen tiszta szívvel, milyen nemes 
szándékkal próbálkozott újra és új-
ra a boldogulással Szekeres Sándor, 
de akármihez fogott is, hiába, a 
nyugalmat nem tudta megtalálni, 
minden erőlködése hiábavalónak bi- 
zonyúlt, hajótörést szenvedett. Nem 
lehetett másként, a körülmények, 
amelyek közrejátszottaik, elkerülhe-
tetlenül vezettek nemes emberi tö-
rekvéseinek hajótöréséhez. 

Már az els ő  elbeszélésben meg-
tudjuk, miért kénytelen Sándor me-
nekülni a szülők házból: „Sándor 
rövid levelet hagyott apjának, meg-
írta, hogy mindenképpen elveszi 
Irént, s mivel haza amúgy sem vi-
hetné, más kiutat keres." Sándor 
apja, de főleg mostohája hallani 
sem akar róla, hogy a fiú Irént fe-
leségül vegye, és Sándor a szerel-
mét választjia, nyomtalanul t űnik el 
a családi házból. Pár oldallal később 
igy magyarázza magatartását: „ ls 
az én tarsolyomban nincs egyetlen 
nyomás érv sem ... Csak másfok 
számára alig érthető  apróságok... 
Például, hogy sorra elvesztettem 
otthonaimat ... A mostohám apá-
mat is elhidegíbette tőlem ... A há-. 
zasságba szinte belemenekültem .. . 
Abba meg, hogy Irén is idegen lett 
a szememben, én is hibás voltam. 
Hagytam, hogy belefeledkezzen kis-
szerű  dolgaiba; a nagy hajtásban 
nem volt időm figyelni rá... A friss 
étel mindig ott volt az asztalon, ha 
megéheztem — és ez kielégített ..." 

A semmi sugarai című  elbeszé-
lésben azután az elbeszél ő  hosszan 
részletezi, mi lehet az oka Sándor 
és Irén egymástól való elhidegülésé-
nek: „Akkor történt-e, amiikor Irén 
megtanult kötni, s órák hosszat ült 
a fotelban, tűivel a semmiben evez-
ve, s hagyva, hogy agyában lustán 
burjánozzon valami határozatlan, ál-
lag nélküli majdnem-gondolat kú-
szónövénye, behálózza indulatait, rá-
tekeredjen kíváncsiságára, ben ője 
minden érdekl ődését, megfojtsa ér-
zelmeit; vagy akkor történt, koráb-
ban, amikor Irénnek keresztrejt-
vény-korszaka volt ... De lehet, 
hogy még ennél is sokkal korábban 
történt ..." 

Az els ő  elbeszélés Sándor teme-
tésére vezet el bennünket, s itt 
mindjárt megismerjük a f őhős éle-
tének valamennyi jelentősebb, for-
dulatot hozó eseményét, 'inkább váz-
latosan persze, hogy aztán a többi 
elbeszélésben s az ezeket záró kis-
regényben, az egymás mellé rakott 
kockák teljes mozaikjának az átte-
kintése után derüljön fény az egyes 
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élethelyzetek, magatartások, elhatá-
rozások és következmények közötti 
összefüggésekre. Balla D. Károly ér-
zékletesen tárja elént Sándor életé-
nek eseményeit, hitelesen írja le 
azt a világot, azt az Ung vidéki tár-
sadalmi miliőt, amely lehetetlenné 
teszi az életnek nagy ambíciókkal 
nekivágó fiatalember álmainak be-
teljesülését. A szerz ő  valóban benne 
él korában, idegszálaival érz;i kora, 
korunk emberének létkérdéseit, biz-
tosan ragadja meg ezeket, s a mo-
dern próza eszközeivel sikeresen 
igyekszik az olvasó elé tárni. 

Balla D. Károly költő  is, s a 
lírai elemek alkalmazása szerencsé-
sen járul hozzá az egyes élethelyze-
tek sajátos jellegének érzékeltetésé-
hez, a tudatos szövegszerkesztés szá-
mos példáját idézhetnénk a könyv-
ből, de találhatunk olyan helyeket 
is, amelyekről úgy érezzük, a tstilus-
eszlközök gazdaságosabb felhasználá-
sával többet elérhetett volna, telje-
sebb hatást váltott volna kíi: a 131. 
oldalon olvashatjuk a leírást, amint 
Sándor újabb szerelmével megy fel 
a várba: „Kriszta lábujjhegyre állt, 
karját átfonta a vastag, izmos fér-
finyak körül, és megesett a második 
csók, s pár lépéssel odább a harma-
dik, majd a negyedik, ötödik, és így 
ültették végig az utat a szerelem 
apró palántáival, hogy harmadfél 
óra múlva lefelé jövet már a szen-
vedély burjánzó ősvadonja vegye 
őket körül, a bizalom erős törzsű  
fáival, a vágyak szövevényes, ku-
szált cserjéivel, izgalmakat rejt ő  
páfr.ányokkál és az odaadás lágyan 
simuló, friss pázsitjával." A stílus-
figuráknak ilyen mértéktelen alkal-
mazása ebben az esetben már öncé-
lúnak, s ezért nehézkesnek t űnik, 
nem szolgálja hibátlanul az írói 
szándékot, hogy plasztikusan érzé-
keltesse velünk, mi megy végbe 
Sándor és Kriszta bens ő jében, amíg 
megteszik az utat fel a várba és 
vissza. 

A szerző  nem sokat bölcselkedik, 
leírja Sándor életének eseményeit, 
ábrázolja lelki vívódásáit, verg ődé- 

seft, azokat a gondolatokat, dilem-
mákat, amelyek pályájának egy-egy 
fordulatát megel őzik, végére érve 
azonban a kisregénynek, amikor te-
hát már a mozaik minden kockáját 
kirakja, szükségesnek tartja meg-
magyarázni: „Ritkán kerül az em-
ber ilyen harmóniába önmagával. 
Ritkán érzi úgy, hogy ennek a ku-
sza, rohanó világnak mégis megvan 
a maga értelmes rendje, az embe-
reknek pedig megvan e rendben a 
helyük, megvan a szerepük, s akár-
hányszor érezzük li;s elesettségünket 
vagy tehetetlenségünket, valahogy a 
dolgok mégis megtörténnek velünk, 
akár késleltetjük őket, akár elébük 
megyünk, valahogy mégis megálljuk 
a helyünket, beteljesítjük szerepün-
ket, kitöltjük azt az űrt, amely nél-
külünk feketén ásítana." S így to-
vább, egy még terjedelmesebb be-
kezdés egyre csak azt a kérdést veti 
fel: kellett-e ez, szüksége van-e er-
re a magyarázatra a történetnek? 
Amit végül az író elmond, a törté-
net alapján nem jön-e rá arra ma-
ga az olvasó is? Alighanem így kel-
lene hogy legyen, s a magyarázat 
elhagyásával a regény befejezése 
erőteljesebb lenne, s ezen keresztül 
az egész könyv által kiváltott hatás 
is. Úgy érezzük, .az írói beavatkozás 
itt nem segíti el ő, inkább zavarja 
az élmény elmélyítését. 

Az olvasó, ha regényt olvas, 
igényt tart arra, hogy maga sz űrje 
le belőle a tanulságot. Balla D. Ká-
roly tudatosan építi fel szövegeit, 
rábízhatja magát az olvasóra, az 
tudni fogja, milyen üzenetet akar a 
mű  által közvetíteni feléje a szerz ő . 

De tudva, hogy a szerz ő  első  pró-
zakötetéről van szó, ezek az észre-
vételek eltörpülnek a könyv kétség-
telen erényei mellett, s a kötet meg-
jelenése kapcsán talán nem is az a 
legjelentősebb, hogy a kárpátaljai 
magyar irodalom jelentős alkotással 
gazdagodott, talán ennél is fonto-
sabb az ígéret, amelynek a betelje-
sülését kíváncsian várják. S nem is 
_csak Kárpátalján . . 

BURÁNYI NÁNDOR 
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MEGJELENT 

ÉLETJEL ÉVKÖNYV 5. 
(1983-1988) 

Az Életjel — az élőújság megjelenésének harmincadik év-
fordulójára megjelent - ötödik évkönyve ugyanolyan impozáns 
kiadvány, mint amilyen az el őző  volt: csaknem négyszáz olda-
lon ad számot 1983 végét ől 1988 november végéig végzett 
munkájáról. Felépítése azonos az el őbbiével. Szerteágazó tevé-
kenységét ezúttal Dudás Károly, Horváth Ernma, Barbara 
Miklenović , Papp Imre és Gubás Ágota .méltatja, Tolnai Ottó 
pedig hosszabb verssel köszönti jubileuma alkalmából. Dudás 
Károly bevezet őjében egyebek között arról ír, hogy „mostanra 
igazi mozgalommá terebélyesedett az Életjel: a hagyomány őr-
zés, a jelenlét és a nyitottság, az értékteremtés nemes mozgal-
mává, amelyhez hasonlatos nemcsak hogy sz űkebb és széle-
sebb pátriánkban nem akad, de még Közép-Kelet-Európa tá-
gas ege alatt sem. Múltunk, jelenünk, egész itteni életünk vol-
na szegényebb nélküle. S ne álszerénykedjünk kimondani: 
talán az egyetemes emberi kultúra is". 

Ebből az almanachból is kiderül, hány nagy el őadást és 
miniműsort tartott, hány színdarabot mutatott be Kosztolányi 
Dezső  Irodalmi Színpada, hány művet jelentetett meg két sor-
rozatában, hányan vettek részt rendezvényein és hányan lép-
tek fel pódiumán. S aminek minden bizonnyal ugyancsak 
nagy hasznát veszik majd a jöv ő  művelődéstörténészei: meg-
található a könyvben minden rendezvény teljes m űsora, s 
csaknem háromszáz kép, amelyeknek egy része az el őadások-
ról, másik része a fellép őkről — írókról, színművészekről, mu-
zsikusokról, vers- és prózamondókról — készült. De helyet 
kaptak benne a legsikerültebb plakátok és azoknak a portréja 
is, akik egykor vendégei voltak él őújságunknak, s a jelzett 
időszakban elhunytak. 

Nem kevésbé jelent ős az a két fejezet, amely az Életjel 
irodalmi estjeir ől és kiadványairól szóló beszámolókat, ismer-
tetéseket és kritikákat tartalmazza, hiszen lehet ővé teszi szá-
munkra, hogy tárgyilagos képet kapjunk egy nagy jelent őségű  
szellemi mozgalom ötévi tevékenységér ől. Ezt a képet teszi 
teljesebbé az az összefoglaló, amelyb ől megtudhatjuk, milyen 
díjakat kaptak a Csáth Géza M űvészetbaráti Kör fiataljai a 
községi, tartományi és köztársasági szemléken. 

A szép kiállítású félvászon kötés ű  könyv 20 000 dináros 
áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
25 000 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, va-
lamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



Előfizetési felhívás 
Az Üzenet című  irodalmi, művészeti, kritikai és társa-

dalomtudományi folyóirat immár  tizennyolcadik éve jelenik 
meg Szabadkán.  Havonta kerül az olvasó asztalára számon-
ként általában öt  ív terjedelemben. 

Elsőrendű  feladatának  az ország, mindenekel őtt Vaj-
daság  művelődési és tudományos életének szolgálatát te-
kinti: olyan  művek, tanulmányok, kritikák, szemlék köz -

lését, amelyek ezt  a célt szolgálják. Követi azonban azo-
kat a határon túli eseményeket  is, amelyek érdekl ődésünkre 
tarthatnak számot. 

Szépirodalmi rovatában  a jugoszláviai magyar írók mun-
kái kapnak helyet.  A Kézfogások a jugoszláv népek és nem -

zetiségek alkotóinak  műveivel ismerteti meg olvasóit. Az 
Örökségnek a  haladó hagyományok, értékek meg őrzése a 
célja. Az Égtáj  vidékünk  történelmi  és művelődéstörténeti 
eseményeir ől  ad  számot.  Az Alkotóműhely irodalmi, film-, 
zene-, szín- és képz őművészeti  életünket kíséri figyelemmel. 
Az Olvasónapló  a  legújabb  hazai és külföldi kiadványokat 
méltatja, értékeli. 

Legfőbb célunk,  hogy az alkotók és az olvasók között 
eleven kapcsolat jöjjön  létre. Nemcsak arra törekszünk, 
hogy közzétegyük  a szerz ők munkáit, hanem arra is, hogy 
folyóiratunk közös  dolgaink lelkiismeretes taglalásának a fó-
ruma legyen. 

Ennek a feladatnak  a megvalósításához kérjük szíves 
figyelmét és megért ő  segítségét. 

Lapuk alapítója Szabadka  Község Művelődési Önigaz-
gatási Érdekközössége, kiadója  pedig a 7 Nap Lapkiadó 
Munkaszervezet (24001 Subotica,  Trg slobode 1, félemelet). 
Előfizethet ő  rá közvetlenül  vagy a következ ő  folyószámlá-
ra: NIRO „7 Nap"  —  Üzenet, Subotica 66600-603-2094. El ő-

fizetési díj belföldön  egy  évre  14 400, fél évre 7200 dinár; kül-
földre az összeg kétszerese. Diákok  és egyetemisták csopor-
tos el őfizetése egy  évre 7200 dinár. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 


