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MAJOROS SÁNDOR 

FOLYŐPARTI KÖZJÁTÉK 

A kompkikötőnél lármás gyülekezet fogadta az Atalexb ől D.embell 
felé igyekvő  postabatárt. A gát mögötti keskeny síkságon — amely 
tavasszal rendszerint víz alá került — most társzekerek, csézák, 
fiákerek, marhaszállító kordék és földhordásra alkalmas kétkerek ű  
„drombók" vesztegeltek. Közöttük — akár az ,atalexi ócskapiaoon — 
föl s alá hömpölygött a sokszínű, sokhangú embertömeg. Legtöbbjük 
bőrzekés, posztógarty.ás parasztgazda volt, de akadt köztük hivatal-
segéd, felcserinas, s őt még templomszolga is. A fehérnépek — mert-
hogy ők is jelen voltak — különváltak a csibukoló, pökköd ő  fér-
fiaktól, és fejüket összedugva sugdolóztak. Biztosan közérdek ű  ata-
lexi pletykák voltak terítéken, mert id őnként éles kacagás tört el ő  
torkukból. Szoknyáik körül mezítlábas gyerk őcök bújócskáztak, vagy 
próbálták elkapni a lábak erdejében verg ődő  ,apróbarmok .  egyikét-
másikát. A füvet már rég letaposták, és a tocsogókból is szétken ődött 
a sár, de ez ,senkit sem zavart. Izgett-mozgott, kiákozott mindenki, 
aki pedig nem röstellt könyökölni, lábra hágni, odafurakodott a 
komp kötelét tartó cölöphöz, és tátott szájjal bámulta a pányvára 
vetett dromedárt, amit két lándzsás őrzött a kíváncsiskodóktól. 

A postabatár :közben végképp • megakadt a tömegben. Kocsisa 
látta, hogy nem mozdulhat sem el őre, sem hátra, így hát bekurbliz-
ta a féket, és föltérdelt a bakra. Kicsit dühös volt, mert minden 
óra késedelemért tíz százalékot levontak a béréb ől, de csakhamar 
belátta, hogy ezt a forgalmi torlódást .nem- egy, de tíz lovaspor-
koláb sem -oszlatná széjjel. Rossz el őérzete támadt. A gát oldalán 
kardnyelőket vett észre, t őlük távolabb egy szerecsen tüzet okádott. 
Akkor sem lepődött volna meg jobban, ha magát Szenít Nikodémuszt 
pillantja meg, amint ótvarosokat gyógyít. Nyugtalanságát még in-
kább fokozta, amikor meglátta a csep űrágókat, az ámítóművészeket 
meg a koibozt pengető  vándorpoétákat. Ilyet még nem pipált ebben 
a kikötőben, pedig már tizenkét éve is elmúlt, hogy el őször döcögött 
le ide a postabatárral. Vásár nem lehetett, mert portékát sehol sem 
látott kiterítve, ám az igricek itt is • tekintélyes hallgatóságot gy űj-
töttek maguk köré, mikor a káposzta áráról meg a zabszállítás ne-
hézségeir ől énekeltek. Hiába meresztgette a szemét, még egy kucsé-
bert sem látott. Aztán észrevette, hogy a sokaság magva a folyópar-
ton gyűlt egybe. A mólónál, egy kövekb ől és sárgaföldből emelt 
magaslatfélén gerendákból ácsolt pódium sötétlett. A pódiumról .kes-
keny palló vezetett le a mólóhoz, ahol tizenkét lándzsás várakozott; 
lábhoz eresztett fegyverrel. El őttük hamvadó tűzboglya piroslott, 
melynek parazsából vaspálcák tüskét meredeztek, és egy izzásig 
hevített acélkarika, amelyet Altalexben már több mint húsz éve 
;;mátlika" névvel illet a köznép. 

A kocsisnak összerándult a gyomra. A mátlika! Matéhon FTitz; 
a hírhedt rablóvezér jutott. eszébe, akivel el őször fogattak mátlikát. 
Öregapjának legjobb barátja volt, gyakran iddogáltak együtt atalexi 
házuk kertjében: Bolondos fickó volt ez a Matehon bá'. Azt mondta, 
nem érdekli a politika, de a nagy. elszakadási háború idején mégis 
csatlakozott a rebellisekhez, és Bentuel tábornok oldalán több ízben 
is kitüntette magát. Az ehlenburgi egyezmény után persze nem volt 
hajlandó fejet hajtani az atalexi régenskormány el őtt, hanem — mint 
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Bentuel hívei általában — ő  is szabadcsapatot alakított és elrejt ő-
zött a Denbell környéki hegyekben. A fáma szerint azóta sem 
rejtettek elvetemültebb gazfickót a meredélyek. Ölt, rabolt, rionga-
tott, vagyis olyan életet élt, amely porkolábkézre kellett hogy juttas-
sa. Az atalexi .f őméltósági székre pályázó Báró Von Zuckerott fogta 
el, és rótta rá büntetésül jobb tenyerének elsorvíttatását. Martehon 
Flitz ezután minit tisztes átlagpolgár élhette volna életét, ám a 
má5tlikavastól rothadásos bajt kapott, és rövid id ő  alatt kiszenvedett. 
Halála után nevezték el Mate-likának, azazhogy mátlikának a vaska-
rika markoltatást, Báró Von Zuckerott kedvelt büntetésnemét. 

Egek ura! A folyóparton mátlikafogatásra készül ődtek! Ezért 
volt a nagy sürgés-forgás, a vásáriasra emlékeztet ő  hangulat! Nyil-
vánvaló, hogy az atalexi elöljáróság nem véletlenül jelölte ki az 
ítélet végrehajtására ezt az egyébként is forgalmas kompkiköt őt: a 
folyóvölgy tág teret biztosít a reccsen ő  csontok, a serceg ő  bőrleme-
zek hangjainak, tehát minden érdekl ődő  kedvére gyönyörködhet a 
megidézett pusztulásban. Ez már csak azért Is kellemes id őtöltés, 
mert a büntetés ténye olyan törekvéseikr ől árulkodik, amelyek a 
szokványostól eltér ő  gondolkodás létét bizonyítják. A gondolkodás 
pedig — legyen az galárd, vagy éppenséggel haladó — el őlegzi a 
jövőt, s mint ilyen, megérdemli, hogy közszemlére tegyék. Igen -ám, 
de ez túlságosan is nehéz feladat. Ki figyel a szónokokra, ki jegyzi 
meg a szavaikat? Ax égvilágon senki. No de ha büntetnek valakit! 
Az már egészen más. A büntetés látványképeket formái a. fejkalit-
kában, afféle halványpiros emlék-nyomatokat, amelyek addig rezeg-
nek .  hajszálerekből szőtt hálóikon, amíg egy másik vesztőhelyen újra 
ki nem bonthatják virágaikat. Ez a furcsa ellentmondás: a jöv ő  
múltba raktározása, csak az ösztönös rácsodálkozás révén valósulhat 
meg. És így is történik: a veszt őhelyek közelében őgyelgők több-
nyire megelégednek azzal, hogy összehasonlítják a rab kiszolgálta-
tottságát saját szabadságukkal. Ropogtatják ujjpereceiket, tapsolnak, 
vakaróznak, csipiszt mutatnak és ordítoznak, ahogy a torkukon kifér. 
Igy volt ez, mióta a világ világ, és így volt akkornap is a kompki-
kötőben. 

A fegyveresek közben visszaparancsolták a mólóról a kíváncsis-
kodókat, mert a folyó kanyarulatában egy csónak jelent meg, és 
a kikötő  felé siklott. A lárma elcsöndesedett, de amikor az elítélt 
megjelent az úszóalkalmatosság orrán, újult hévvel tört föl a tor-
kokból: 

-- Halál a gazfickóra! 
Vesszen a gyújtogató! 

-- 
 

Apagyilkos! 
A hevesebbek be sem érték ennyivel: fadarabokat meg tehén-

ganaj plecsniket hajigáltak a fogoly irányába. De az meg sem rez-
zent. Rövidre vágott frizurája gondosan kettéválasztva omlott halán-
tékára, inge patyolatfehér volt, mondhatni: makulátlan, akár a mö-
götte sorakozó hivatalszolgáké. Még mosolygott is, mikor az atalexi 
ceremóniamester föltuszkolta a pódiumra, pedig az andráskereszt 
alakú feszejtődeszka vészjóslóan sötétlett el őtte. Kii lehetett ez a 
szerencsétlen? Közveszélyes renegát, vagy csak egy háborodott, aki 
valamiképpen kihívta maga ellen a hatalmasságok haragját? 

A kocsis fölmászott a határ tetejére, és hunyorogva mustrálgatta 
a látomásfehér arcot. Maga sem értette, miért, de az arc olyan 
homoksivatagra emlékeztette, amelyet sohasem látott. A szemgödrök-
ben fortyogó kátránytócsákat látott, az állcsúcs környékén meg nap-
fényben ,fürd ő  sziklákat. Hátborzongató volt. Minél tovább nézte, 
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annál inkább élesedett a kép. Az arc végül hullámzani kezdett, s 
mint a délibáb eltűnt a meleg légáramlatokban. Ezt már nem bírta 
elviselni. Lerogyott a bakra, és a fenékmelegít ő  párnába fúrta be 
arcát. 

Nem volt olvasott ember. Az okkult tudományokról csak annyit 
tudott, amennyit abrakolás közben elosíphetett az utasnépség beszél-
getéséb ől. Így hallotta azt is, hogy az emlékezet tulajdonképpen 
ködruha. Lebegve követi a testet, s bár légiesebb a menta illatánál, 
leválasztani róla a legvadabb szélfúvás sem képes. Amikor két ilyen 
uszályfátyol egymáshoz ér, a fonál-uszadékok egyike-másika átra-
gadhat az ellentétes görgetegre is. Az így nyert emlékfoszlányok 
idővel a fejkalitkába is behatolnak, és kitörölhetetlen nyomot hagy-
nak benne. Ettől van, hogy idegenek puszta meglátása is elröpít-
heti a szemlélőt olyan vidékekre, amelynek völgyei, folyómedrei 
vagy hegycsúcsai végérvényesen egybefonódnak a meglátott arc vo-
násaival. 

Így kellett volna gondolkodnia, ilyen tudálékos közömbösséggel, 
mert ez távol tartotta volna ett ől a szörnyűségtől. De a tudálékosság 
nyugalmat követel,' tökéletes elzártságot a világ dolgaitól, amii a 
jelenlévők közül egyedül csak a fogolynak adatott meg. Ó már túl 
volt a nehezén. Elviselte a verést, a rabláncokat, az ikélethirdetést. 
Ha a börtönben mardosta is gyomrát a félelem, a pódiumon elszállt 
nyomtalanul. Egyenes derékkal állt az emberek el őtt, és mosolyogva 
nézte őket. Egyedül volt, távol mindent ől, mindenkitől. Odatartotta 
arcát a szélnek: játsszon csak vele. Ez is hozzátartozott a dolgok 
rendjéhez. Hónapok óta várta ezt a percet, s most hogy végre eljött, 
olyan földöntúli gyönyört érzett, hogy szinte fájt az ágyéka. Saj-
nálta, hogy nem oszthatja meg senkivel. A porkolábok, akik durván 
megragadták, hogy a feszejtődeszkára szíjazzák, semmit sem tudtak 
erről. Böfögtek és szellentettek mérhetetlen kínjukban, amiért benne 
maradtak a fert őben, a szabad életnek csúfolt ocsmányságban. És a 
ceremóniamester? Roskatag vénember volt, látszott az arcán, hogy 
nagybeteg. A fogoly elképzelte, milyen fonnyadt, gyökérszer ű  lehet 
a nemi szerve és fölkacagott. Ha tudná, ha érezné, milyen határta-
lan kéj vár rá a deszkákon, eldobná a hatalmi pálcát és sírva bo-
rulna a nyakába. 

A ceremániiiamester szerencsére nem vette észre a gúnykacajt. 
Megköszörülte a torkát, és magasra tartott hatalmi pálcával csöndre 
intette a népet. 

— A vétkes tenyér lángcsókra vár! — kárálta síri hangon. — 
Nézzétek meg jól ezt az embert! Nézzétek meg, és utálkozzatok! 
Ez a fickó néhány hete még Atalex krónikásának plajbászát és 
aranykönyvét bitorolta! Igan, jól hallottátok: bitorolta, mert ahelyett, 
hogy szeretett városunk történéseit jegyezte volna belé, kitalált me-
sékkel becstelenítette meg a lapjait! Ezért rendelte el a Legfels őbb 
Városi Tanács e gaz tenyér eIs.orvíttatását ! Égjen el a b űn vörös 
lüktetésben, lángcsókos ölelkezésben! Ez Atalex város tanácsnokainak 
az ítélete, és minthogy az igaz nép .javát szolgálja: ellene nincs 
föllebbezés! 

A porkolábok altig várták, hogy befejezze a beszédet. Már akkor 
kivették a mátlikát izzó parázsfészkéb ől, amikor a ceremóniamester 
magasra emelte a pálcáját. Attól féltek, gyorsabban leh űl, mint 
kellene, s akkor kezdhetik elölr ől a hevítést. De nem volt semmi 
hiba: a karika cseresznyepiros volt, vagyis épp a legmegfelel őbb. 
Acélhorogra akasztották, és fölvitték a pódiumra. 
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Már a tenyérhez közelítettek vele, amikor hirtelen fölélénkült 
a szél, és a postabatár irányába lendítette a t űzboglya fölött kalim-
páló füstcsíkokat. A kocsis szemébe pernye hullott, torkát kénszagú 
gázok kezdték fojtogatni, s miel őtt leugorhatott volna a bakról, 
magával ragadta a körforgás és járm űvével együtt a folyó fölé 
lódírtotta. Nem látott, nem hallott semmit, de érzékelte a mozgást. 
Ö.klöndözve kapaszkodott a karfába, tátogott, mint a hal, nyelte a 
taknyát és égő  fájdalmat érzett a végbelében. Egy sikoly karistolta 
végig a testét, egy vel őtrázó ordítás, ami nem is embert ől származ-
hatott, hanem összegzése lehetett ennek a gyötrelmes állapotnak, a 
végletekig fokozott elszigeteltségnek, a leveg őhiány támasztotta be-
zártság érzetének. Nem szabadulhatott t őle még akkor sem, ha fejét 
a párna alá fúrta, -  vagy a zuhanás kockázatát vállalva, mindkét kezét 
a fülére tapasztotta. 

— Fölébredni ... fölébredni ... — motyogta kétségbeesetten, de 
szájboltjában fészket rakott a szörny ű  hang, s bár ajkának rángása 
cs-orbítani igyekezett süvölt ő  élességét, megsokszorozódva, szilánkok-
ra omolva fröccsöltött ki bel őle. 

• 	Később, mikor a füst eloszlott és kiderült, hogy a batár egy 
tapodtat sem mozdult el helyér ől, már nem sok látnivaló akadt. 
A fogoly aléltan csüngött a feszejt ődeszkán, mellette pedig dolguk-
végezetten ácsorogtak a porkolábok. Széledezni kezdett a néz őközön-
ség is: szoknyaharang-tölcsérek, buggyos parasztgatyák kapaszkodtak 
a járgányokra, .és zötykölődve indultak el Atalex felé. A lábak s űrű  
porfelhőt kavartak, a kezek ostorszálakat ragadtak meg, s a nagy 
igyekezetben nem látta senki sem, hogy az egyik porkoláb vizet 
löttyintett a megpörkölt ,ujjhegyekre. 

A kocsis volt az egyetlen, aki elid őzött ennél a látványnál. Nézte 
a magasba kapó párabolyhokat, és elöntötte a forróság. G őzzel ázta-
tott törülközök jutottak eszébe, meg egy fiú, akivel — siheder ko-
rában — gyakran játszott balótát az alsóvárosi utcákon. Ez a fiú 
mesélt neki a sivatagról, ahol heteken át bolyongott testvérbátyj ai-
vail, mígnem vándorkalmárokhoz csatlakozván, .a Kék Hegyekhez ér-
tek. Egy távoli ország számkivetettjei voltak, a hatalmi csaták egyi-
kének kárvallottjai, s mert aki a sivatagba merészkedik, egész éle-
tében szomjazni fog; Atalexbe érvéh a csobbanó víz szolgálatába 
álltak. Fürdőmesterek lettek mindannyian, a legkisebb testvér kivé-
telével. Őt másfajta szomjúsággal büntette a forró sziklák démona: 
könyvekbe, régi irományokba temette magát, s ahogy teltek-múltak 
az évek, egyre sápadtabb lett. A balótajáték nem érdekelte többé, 
de különben sem bírna volna fölemelni a termésk őből csiszolt cél-
gömbölyeget. El is távolodott egymástól a két kispajtás. Egyikük az 
írószobák mélyében, a másik meg a tág leveg őség alatt foglalt helyet 
magának. De azt mind a ketten tudták, hogy nemcsak a papírra 
vetett események nevezhet ők történelemnek, hanem minden, ami 
az embereket valamiképpen összevonzza. Egy jól - sorkerült balótajá-
ték legalább annyira, mint a mátlikafogatás komor színi játéka. 

Most, hogy Hardemiront — niert ' e név illette a szenved őt — le-
oldották a feszejtódeszkáról, az emlékköd-terjengés újból átnyalá-
bolta a batár hajtóját. Az ostorszál iszamlóssá vált markában, tagjai 
elnehezültek, szája szélén csorogni kezdett a nyál. Mégsem moz-
dult: a legapróbb remegés is e különös kapcsolat végét jelentette 
volna. Egész lényével érzékelte a hullámzó leveg őt, a dongók fekete 
pöttyeit, a színesre mázolt póznákat, a lándzsahegyeken megcsillanó 
napfényt, mert ez környezetének változatlanságát jelentette. Illúzió 
volt ez, szántszándékkal teremtett illúzió, s mint ilyen, az időnyerés 
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célját óalgálta. Erőt kellett gyűjtenie, hogy fölmenjen a pódiumra  
Hardt. Dembeliben ismert egy mágust, akinek biztos szerei  

voltak ffia2keaödés el a. fŐ-  Haa d nion ! Milyen .esend ő  volt, és mégis:  
mily szép! A kötelek f đllcorzrsoolták a karját, megtépték izmait, de  
lefaragták róla a mesterkéltséget. Ha érte megy, szentségtörést  
követ el. Hezdemoöon vértanú lett, akihez csak a beavatottak közelít-
het{bek. Sorsa, jövője csak nekik szőhetett számtalan változatban kap-
csolódó emlékköd-ruhákat.  

Hé te! Lódulj már! — csattant mögötte egy türelmetlen hang.  
Megfordult. Egész szekérsor vesztegelt miatta. Sietve kikurblizta a  
fékékét, és a lovaik aközé csapott. A nehéz járgány ledöcögött a  
kómd ,k3kötSlbe. Közben Hardeanaiont leszedték a feszejt ődeszkáról, és  
a dromedár nyergébe ültették. Az várt rá, ami a vétkez őkre:  a 
»Szégyen Útján", a halpiac felől vitték be Atalexbe.  

De a kocsis már nem látta mindezt. A túlsó partot fürkészte,  
s nem bánta, hogy a hullámok közt táncoló fényt ől könnybe lábad  
a szeme. Az a buta érzése támadt, hogy ,e perct ől folytatódik az  
imént megrekedt történet, amelyet más szavakkal hétköznapi életnek  
szokás nevezni. Most már csak arra kellett ügyelnie, hogy keményen  
markolja a gYePlőt, és szabályos ütemben szedje a leveg őt. Az út  
magától gördül majd talpa alá, ,és viszi, húzza el őre, mindig előre,  
mert ebben a mesében soha nincs megállás.  
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SZATHMARI ISTVÁN  

A SZERETET HÁZA 

A ,nagyvárasban van egy ház. Szürke, mint a többi. Szürke ház. Az 
eresz alatt fészkek, fecskefészkek. Az utca, amelyben van, latyakos, 
ha jön a tél és ha zápor ver végig a házak homlokzatán. A sarkon 
bódé. A plakátok, mint szégyenfoltok, hullafoltok a szemközti épület 
falán. A kerítés mögött udvar. Betonf öld egész a garázsig. Ólomva-
r.ágo!k az árnyékos részben. Szelíd felh ők a rudakon. Fekete zászló 
a mélyben, a sötétben, ahol gombák n őnek, dagadnak a dunsztos-
üvegek mellett. Tavalyi kórók halmai. Kitömött babák a sárban. 

A nagyvárosi házban laknak az atyák. És a gyerekeik. A rolót 
minden este szorgalmasan lehúzzák. A fürd őszobában a csapra. kisülő  
vízcsepp rnegreQneg ilyenkor, majd esetlenül csúszik tová. Alszanak 
az. atyák. Fekete' takarójuk alatt csak a szívük dobban. Álmaikat 
párna fedi. És órákig sötétbe mered a ház. Megmered a leveg ő  és 
oszlopok lesznek a csendb ől. Ennek a háznak nincs házszáma, de 
mindenki tudja, hogy hol van. Belébotlik az ember. Ráhasal. 

Sok--sok évvel ezel őtt kerültem ide. A villamos csak lassított az 
utcában. Ugrani kellett. A barna kapuban elt űnt a csöngő . Órákig 
kerestem a hasadékok között. A szálkás deszkák, akárha árbocok 
meredtek felfelé. Vaspántos kapu. Megmászna lehetetlenség. De beke-
rülni annál könnyebb, mert mindig nyitva volt. De erre rá kellett 
jönni. Tudni illett. A szeretet háza volt ez a ház. A kóbor, kivert 
lelkek otthona. Legalábbis ezt mondták, tartották róla. Talán ezért 
is keltek túl korán az atyák. Ezért ült ki az arcukra a bánat oly 
hamar, mert nehéz szakma ez. Idegöl ő. A szeretet gyakorlása fárasz-
tó dolog. Lélekmaroangoló. Mit kerestem én itt? El őször úgy rém-
lett, hogy csak betévedtem, véletlenül pillanatottam meg, felkeltette 
a kíváncsiságomat a hamuszürke épület, ezért ugrottam le a sárga 
villamosról. De később mind jobban és jobban tudatosodott bennem 
kettőnk sorsszerű  találkozása, mármint a ház és én. Csak mi ketten. 
És arra is rájöttem idővel, hogy ez kellett. Valóban kellett. Pedig 
fáj, még most .is nehéz, ha erre gondolok. Tehát belébotlottam én is, 
akaratlanul-akarva. 

Nagy terveim voltak azokban az id őkben, pompás, magasztos 
elképzeléseim. Sárkányaim, cifra, hosszú farkú papírsárkányaim so-
hase repültek olyan magasra, mint akkor. Színeim se voltak azóta 
olyan élénkék, tiszták és őszinték. És azt hittem, lehet ez még jobb 
is, feszesebb, tömöttebb. Belevalóbb. Az atyák színesen fogadták. 
Fiaik mosolya kísért bemenetelemkor. A falakon vékony rámájú 
képek. Mintha gyászkeretben lennének. Az ablakokon nehéz kárpit-
függönyök, rojtos terítők a szofán. Almaillat a vendégszobában. Meg 
frissen tisztított narancsok illata. Nyugodt hely, gondoltam. A nyu-
galom helye. A vastag sz őnyegek felfogták a lépések zaját. Jólesett 
süllyedni, süllyedezni bennük. A hajókra goizdoltam, a kék tenger 
fehér görög ,hajóara. És a napra, az apró szigeték rejtett öbleire, ahol 
kéjesen szerettük- egymást a forró homokon. 

A szobában volt egy nagy állóóra is. Majdnem akkora, mint 
én. Leültem vele szembe és hallgattam az id ő  múlását. Nem is tud-
tam, hogy milyen ritmikusan szóródunk szét. Pedig az én sárká-
nyaim a magasban dagadoztak rikító színeikkel. Néztek rám az atyák. 
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Szemeik partja idegesen vibrált. Holott csak néztek. Szó még nem 
hangzott el. A csend puhaságát még semmi- sem törte meg. Milyen 
álmosító is a csend, de tud vel őtrázó is lenni, pengeéles, ha hagyom. 

Ezek az atyák most szeretni fognak? Fiaék pedig mellém állni? 
A sorokban művirág. Megkopott színei nem illettek ide. Lehet, hogy 
én sem. A szürke ház belülr ől is szürke kezdett lenni. Bennem is. 
Őszült szemlátomást. 

— Maga csak üljön nyugodtan. A szeretetnek nincsenek fokai. 
Üljön úgy, mintha gyógyító lámpa alant ülne. És várjon. Egyedüli 
dolga, hogy érezze: múlik az id ő . És vele párhuzamosan mi jobban 
és jobban szeretjük Önt. Akkor áll fel, amikor akar. És elmehet. Ha 
szerencséje van, ha türelmes, ha megért ő  önmaga iránt, akkor gyó-
gyultan távozik. Legalábbis egy id őre az lesz. 

És magamra hagytak. Az atyák gyermekei csókokat hintetitek 
felém. Ezek az arcomra tapadnak. Mintha csókkertté változtam volna, 
mivel egymás után dugták ki hamvas fejüket a csókvirágok, a ha-
jamban sövényék nőttek. Majd vaclpiros forró, lmhegő, izzadó óriásszir-
mok, bokrok, bukszus. A szeretet tüzében iégtem. Pörkölt a lángja, 
hamvasztott, és én mint egyszerű  fehér karácsonyi gyertya sisteregtem, 
prüszköltem, fuldokoltam a tömött, túlzsúfolt, :árnyékokkal teli szobá-
ban. De mégis kivirágzottan. 

De ennyi elég volt ebből. Sátraim összeomlani közülték ben-
nem. A csillagok és a hold a ponyva fölött kormosak lettek. Sárká-
nyaian feszessége behorpadt, színük elaggott madár. A barna tölgyfa 
ajtót kerestem. De csak ,oszlopok mindenhol. A csend oszlopait. És 
hirtelen valami puhát érintek. Melegség önti el a kezem, majd halk 
sóhaj itt mellettem. úgy éreztem, nem vagyok egyedül. Sokan van-
nak. És virágjaik lassan száradni, fonnyadni kezdenek. Most már 
látom. A lehullott sárga szirmokat is. Az egyik szekrény mellett ve-
lencei tükör. Fekete, átlátszó selyemmel bevonva. A selyemnek szik-
rái vannak. Sötét színűek és sütnek, ahogy a tükör felé közelítek. 
Belépek a matt térbe. Az ajtó kilincsét fogom. Egyszerre eláraszt a 
reggel. Fénye tűhegyként fut belém. Az atyák megért ő  szemét látom. 
Örülnek, hogy segítettek, mondják. Hisz ez a feladatuk. Ezért van 
ez a ház. Ezért épült. És van még egy, egy másik kontinensen, a 85. 
utca sarkán, ott, ahol lila porok szállnak. Ez a cégér. És ezt csak 
az veszi észre, akinek szüksége van rá. És most menjek. Menjek el 
oda is. Fiaik felcsillanó szemét érzem magamon utoljára. 

Az utcán szomorúan baktatnak a villamosok. Szél fúj. És sem-
mit sem tudok. 

Évekkel később elkerültem a 85. utcába. Akkor már sárkányo-
kot sem .  tartottam. Csupán barna staniclik voltak a hónorr alatt. 
A lila köd ott volt a ház fölött. Beléptem, de megálltam a küszöbön. 
Minek? Az atyák arca olyan, mint azoknak régen, fiaik szeme isme-
rős. A tükröt kerestem tekintetemmel, de a fekete, átlátszó selyem 
mást takart. 
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P. NAGY ISTVAN 

ÁLOMBELI 

Álmomban tavasz 
utazok valahová az Jég 

kékjére zöld gerinc ű  'fhegyek vetnek árnyat 
lenn 1a tompa fény ű  _hölgyben {sátorlap 
szélét ;markolja 1a szél 
felmordul u 'csiszolt ,köv ű  (patak 
homály lebeg is bokrok alja alatt 
alig rezzen 'jegecesedő  szem ű  állat 
izzadt 'koponyájában ;láthatatlanul 
császárbundás ;múltra emlékeznek 
a magatehetetlen de méltóságteljes 
öregek \az álnok id ő  !benyújtotta 
már :nekik is a (számlát 
esténként mikor [minden elcsendesül 
újságlapjaik ;közé temetkeznek ragyogó 
mennyezetfények 'es őjében +izzadva \a (kihűlt 
szem ű  öregek ;senki sem érti meg (közülük 
a három koppanást 
egy haszontalan délután 
álmomban nyár 

kíváncsi ,gyermek 
kinek figyelmét nem köti le immár 
a játék Ja 'bábok varázslatos 
ügyessége S ,,be `szeretne ;kukkantani 'a ászín f alak 
mögé a roló résein át kiles egy ember 
körvonalait látja ü. megsűrűsödött fülledt 
leveg őben fölrémlik el őtte egy se }nem kérd ő  'se 
nemJválaszoló inkább 'közömbös Méhpof a 
a napba néz Személytelenül árnyképe ,mintha 
megfeledkezett volna (róla hosszan szabadon 
elnyúlik !az embernek :agyagszínű  sisakja 
van 'két [marokra fogott kalapácsát `mellének 
dő lti egész 'testsúlyával ;ránehezedik 
a gép zúgása belehasít .az alvó leveg őbe 
árnyéka mintha túlnőtte volna 
dimenzióit ■ beleolvad ;a deszkakerítés vak 
réseibe odakint hancúroznak a nagy- 
hangú napbarnított gyermekek az .árnyékos 
utca (pázsitján a feltört burkolatú 
út mentén 
emeletnyit ugrik a köd 
álmomban ősz 

a szélcsöndben a dróthálós 
kerítésen túl egy harckocsi kanyarodik 
le .a,!maszatos útról majd éleset tülkölve 
rugalmasan!a kapu ffelé;kaptat a kutya 
a ',hang ;felé  ,szimatol is vezet ő  bronzba 
öntött vitéz homlokára vérvörös 
csillag Van tetoválva .kiszáll :a gépből 
árnyéka összefonódik az impozáns 
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karosszériájú kocsi árnyékával is  iegy ideig 
így maradnak fakón mintha nyár 
lenne mint két nesztelen álmodozó 'állat 
egymásba ;nőve aztán 
mikor megindul a fal mellett kezét 
zubbonya zsebébe süllyesztve a kutya 
felvonít hirtelen 'ránt ,egyet a kötelékén 
a cigaretta parazsa izzik a kihűlt 
leveg őben lassan lebeg \a füstbokréta 
s vele te bizonytalanul :egyensúlyozva 
a 'kőpadló fölött az lember széttapossa 
a cigarettát árnyéka megfordul majd 
egészen meggörnyed összezsugorodik 
álmomban tél 

hullani kezd a ,hó 
ahogy előlép szinte a semmib ől majd 
odahajlik ,a földön fekv ő  alakhoz szinte 
kikényszerítve a ;helyzet színpadias 
tragikumát valami nagy ismerős ragadozóra 
emlékeztet a ,hó mintha 
valaki emlékezetéb ől pilinkézne alá 
gyéren befehéríti az udvar macskaköveit 
a szín mintha fordítottak volna 
egyet ?rajta beleszédül a fehérségbe 
a kutya abbahagyta a vonítást valaki 
egy névtelen embert vonszol ;keresztül az 
udvaron kabáthajtókájába kapaszkodva !valaki 
ajtót nyit húsz évem elhúz a légáramlattal 
nincs egy keményre ,taposott út- 
szalag vízmosta jel'dombok horpaszai 
simulnak a borostyánszínű  kaszárnyaépülethez 
a természet idomborm űvei;kibámulok az fezüst 
világra ivízcsöppekkel befuttatott ablak-
üvegemre ráizzik a hó f ény 

;a is 
az ;a megkett őzött hang amire fölébredek. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

GONDOLKODÁSI IDŐ  
HANGJÁ'T'ÉK 

SZEREPLŐK: 

Emőke 
Ákos 
Péter 

(Zongoramuzsika fülbemászó akkordjai sz űrödnek át. a halk kávé-
házi zsongáson. Ajtó csikorgásának zaja hallatszik.) 

ÁKOS: (zaklatott hangon beszél) Figyelsz rám? Vársz talán vala-
kit, hogy folyton az ajtóra tekingetsz? Mintha nem is a tiéd lenne ez 
az arc, ez a hibátlan szépség ű  szem, ez a finom Vonalú aj ajk ! Mi 
történt veled, Kisbogár? Hidegség árad a tékimttetedb ői, reszket a szád 
széle ... Megváltozott valami kett őnk között? 

EMŐKE: Emlékszel, amikor három éve ugyanitt találkoztunk el ő-
ször, az után a nevezetes tanácskozás után, amelyen az el őadó legalább 
százszor használta az anomália szót. Visszafojtott nevetést ől rázkódott 
a hátad, án meg tenyerembe temettem arcom, és úgy kacagtam hal-
kan. Mindenki más halálos 'komolysággal hallgatta a turisztika fon-
tos nemzetgazdasági szerepér ől szóló fejtegetést. Holott március volt, 
már télikabát nélkül lehetett sétálni az utcákon,. és a mozikban csupa 
jó filmet játszottak... 

ÁKOS: (pörlekedve) Most is remek az idő , az emberek elözönlöt-
ték a belvárost, s a mozikban Kusturica filmjét vetítik ... S ezenfölül 
most az imént kértem meg a kezedet, amit vagy nem vettél észre, 
vagy nem tartasz valami örömteli eseménynek. Nem mintha elvártam 
volna tőled, hogy Összevissza csókolj ezért az ötletemért, de nem 
hittem, hogy majd egyáltalán nem reagálsz rá. Csak nyugtalanul 
forgolódsz a székeden, mint a kamaszlány, akit el őször vittek el disz-
kóba, és most nem tudja, hogy ki tetsszen meg neki a legjobban. 

EMŐKE: (csendes szomorúsággal) Adjál egy kis gondolkodási 
időt! Beszélgetnünk kell egyr ől-másról. Tegnap megnéztem a Kustu-
rica-filmet, nagyon tetszett. 

ÁKOS: (kiabál) Nagyon tetszett! Csak így egyszer űen: nagyon 
tetszett! Hát nem úgy terveztük, hogy holnap együtt nézzük meg?! 

EMŐKE: (bűntudattal, de mégis büszkén) Én sem számítottam 
rá, de meghívtak .. . 

ÁKOS: (összeszedve magát) Meghívtak  Meghívtak... 

(Felerősödik a zongora hangja, és a zongorista édeskés slágert 
énekel. Lassan csönd keletkezik, amibe az ajtó nyikorgása hasít bele. 
Visszafutás). 

PÉTER: (rámenősen) Perspektivikusabb talán, mint én? Soha-
sem tehet annyit az érdekedben, mint amennyit és megtehetek. Hol-
naptól lakásod lenne, bútorod, és az ágyadba hoznák a reggelidet. 
Bejuttatnálak az egyetemre tanársegédnek .. . 

EMŐKE: És hova juttatnád a feleségedet? 
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PÉTER: Értsd meg, hogy bolondulok érted. Te jársz az eszem-
ben egész nap, neked beszélek az el őadásaimon, téged kereslek a 
terem széksoraiban akkor is, amikor más évfolyamok hallgatósnak 
tartom az órámat. Miért bánsz így velem? 

EMŐKE: Honnan tudjam, hogy holnap nem lohad-e le a nagy 
lelkesedésed irántam? Hogy nem járok-e úgy veled, mint a feleséged? 

PÉTER: Miért nem veszel komolyan? Pszichológusnak készülsz, 
jól tudod, hogy az élet nem egyszer ű  képlet. Elvettelek magammal 
a belgrádi tudományos értekezletre, hozzád nyúltam talán?... 

EMŐKE: (ironikusan) Nem vagy rossz taktikus. 
PÉTER: Tanár létemre megkockáztattam, hogy fejemhez vágják 

a munkakönyvemet: a kocsimon vittelek, és azt a bogáncs kollégá-
mat „otthon felejtettem". Aztán még, én majom, hozzád sem értem 
egész úton ... 

EMŐKE: Azért, hogy kés őbb ezt elmondhasd magádról. S talán 
azért is, hogy egy csomó olyan tulajdonságot vallhass a sajátodnak, 
amelynek nem vagy birtokában. 

PÉTER: Nem vagyok olyan tehetséges, mint Ákos, ezt szoktad 
mondani. De mire belőle egyetemi tanár lesz, addig százszor éhen 
halhatsz. Mellette sohasem lesz ezüstróka bundád, nem lesznek ék-
szereid. Pedig az a színtiszta igazság, hogy mindez egyetlen n ő  szá-
mára sem mellékes. 

EMŐKE: Nagyon odavagy a híres ernberisnraereteddel. 
PÉTER: Néha többet is ér, mint a puszta szakmai eredmények. 

Nézz szét magad körül, kiket látsz a legkülönfélébb katedrákon és 
igazgatói fotelekben! Valóban a legkiválóbbakat? Nem. A legkivá-
lóbbaknak ritkán van ambíciójuk. 

EMŐKE: Ezt éppen te mondod? 
PÉTER: Én. Én, aki mindig az arany középutat választani. Min-

den _tanulmányomat úgy írtam meg, hogy alkalmazkodtam valakihez. 
Mint életmentő  szívcseppet, úgy adagoltam például doktori disszer-
tácnórtnba a tanszékvezet őm elképzeléseit, az egyik és másik véle-
ményező  tanárom nézeteit. A pápa nem merít a Bibliából annyit, 
amennyit én a vizsgáztató bizottság elnökének a frázisaiból merítet-
tem. És mégis én leszek az, egy szerencsétlenné tett feleséggel és két 
gyanútlan gyernnekkel mögöttem, akivel megcsalod majd Akost. 

EMŐKE: (sikoltva) Miért? Miért? 
PÉTER: (higgadtan, céltudatosan) Mert ennek így kell lennie. 

Mert az Akos-féle emberekkel mindig így történik. Mert nem tud-
ják elvenni az élettől, ami nekik természetszer űen kijár. Mert min-
denért igyekeznek megküzdeni, s nem. veszik észre, hogy elszalaszt-
ják .az igazán nagy pillanatokat. Mert nincs fegyverük az olyanok 
ellen, amilyen én vagyok. 

EMŐKE: (indulattal) Cinikus vagy! Utálatos vagy! (Zokogásban 
tör ki ..) 

(ütések zaja: Emőke Péternek támad. Majd tehetetlen nyüszítés, 
amint Péter lefogja Em őke kezét, magához szorítja a lányt és .meg-
csókolja.) 

EMŐKE: Benyit valaki! 

(Felgyorsuló lélegzetvételük és egy-egy artikulátatlan hang jelzi, 
hogy folytatják a csókolózást.) 

PÉTER: Ma különben sem tartok fogadóórát. 
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EMŐKE: (ijedten) Ez mégis tanári szoba! 
PÉTER: Igen; tanári szoba. 

(Kulcs csattan a zárban. Átfedés: halk zene. Nyöszörgés.) 

EMŐKE: Miért zártad be? 
PÉTER: .Imádom a nyakadat. 
EMŐKE: (ébredő  szenvedéllyel) Ne, a mellemet ne! 
PÉTER: (türelmetlenül) Hadd öleljelek! 

(Ölelkezés zaja. A férfi és n ő  zihálásának egymásra hangolódó 
ritmusa. Csitul a szeretkezés tempója, majd csönd lesz.) 

EMŐKE: (megszégyenülten) Kitépted a harisnyámat. 
PÉTER: (tárgyilagosan) Veszek neked új harisnyát. 
(Átfedés: a Tengerihántás címín Arany-ballada hangjai.) 
EMŐKE: Most mihez kezdünk? 
PETER : Elmegyünk moziba. 

(Hosszan tartó csönd. Hangosodó zongoramuzsika. Ajtó csikorog.) 

ÁKOS: Már megint az ajtót figyeled, vársz valakit? 
EMŐKE: (hirtelen kitörve) Idegesít ez a bugyuta sláger, ezek 

az ostoba ardok! 
ÁKOS: Tegnap megírtam a szakdolgozatom utolsó fejezetét is. 

Már csak le kell gépeltetni. 
EMŐKE: Téged semmi más nem érdekel, csak a szakdolgozatod, 

meg a könyveid .. . 
ÁKOS: És mi kellene, hogy érdekeljen, például? Harmadszor kér-

dezem már, hogy mi van. veled. Idáig kíváncsi voltál minden gondo-
latomra, most hirtelen hátat fordítasz. (Idegesen.) Mi bajod? 

EMŐKE: Pszinchotlógusnak készülsz, tudnod kellene. 
ÁKOS: Mit tud egy pszichológus ? ! Meghallgatja az embereket, 

elmondja nekik, hogy tegnap ugyanazt érezte, amit 6k; ugyanazok 
a kétségek gyötörték, amelyek őket gyötrik. Az emberek megnyug-
szanak ett ől, veszik a kalapjukat, és hazamennék. De azért minden 
marad a régiben. 

EMŐKE: Én is veszem a kalapomat .. . 
ÁKOS :.Sejtettem, s hazudnék, ha azt mondanám, hogy csodál-

kozom rajta. Saját magamnak sem mertem beavallanl: vártam is. 
EMŐKE: (csodálkozva) Vártad? 
ÁKOS: Igen. 
EMŐKE: ,S mire alapoztad a feltételezésedet? 
ÁKOS: Megérzés volt csupán .... Azt mindig megsejti az ember, 

ha valaki belép a felségterületére. 
EMŐKE: Bántott valaki? 
ÁKOS: Éppen ellenkezőleg. A figyelmességükkel tüntettek ki, 

a kedvességükkel halmoztak el. Úgy is mondhatnám, hülyének néz-
tek. 

EMŐKE: Téged hülyének néztek? 
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ÁKOS: Nemcsak engem. Leginkább nem is engem. Lényegében 
az én világom, legyen akármilyen szegényes kis világ, sértetlen ma-
radt. Abba nem ifit bele senki a mocskos fenekével. 

EMŐKE: Miket beszélsz? 
ÁKOS: (ordítva) Abba nem taposott bele senki a sáros csáz-

májával, ahogy megérkezett az őzvadászatból... 
EMŐKE: Megőrültél. Miket hordasz itt nekem össze? 
ÁKOS: Azért én is hibázbam. Amióta csak véleményem van az 

élet dolgairól, a prevencióra esküszöm. S éppen a megel őzésben kö-
vettem el mulasztásokat. 

EMŐKE: Milyen mulasztásokat? 
ÁKOS: Sok mindent tehettem volna, amikor Péterrel kettesben 

tudományos értekezletre indultál, hogy megakadályozzam. Akkor még 
nem lett volna kés őn. Akkor sem, amikor annyira el őszeretettel ka-
rolt fel téged, az évfolyam „legtehetségesebb" hallgatóját. 

EMŐKE: Nem vagyok talán elég tehetséges? 
ÁKOS: JJppen az a baj: te nagyón tehetséges vagy, csak Péter 

nem elég okos ahhoz, hogy lássa a valódi értékeidet. 
EMŐKE: (csodálkozva) Te hiszel az értékeimben? 
ÁKOS: (ingerülten) Miért ne lenne szabad hinnem? 
EMŐKE: Sohasem mondtad. 
ÁKOS: Péter pedig mondta, hajtogatta: te vagy a legkülönb, 

a legszebb, a legvonzóbb. Csakhogy nem Mindegy az, hogy ki és 
mikor mondja ki a nagy dolgokat. Vannak olyan szavak, amelyeket 
ki sem szabad ejtenünk a szánkon. Sohasem. 

EMŐKE: Amikor magával vitt a tudományos értekezletre, hoz-
zám sem nyúlt, egyetlen kétértelmű  kijelentést sem tett. 

ÁKOS: Éva örök naivsága: nem látom, nem hallom, hát nin-
csen. Jaj annak, aki az emberi romlottságot csak aktkor ismeri fel, 
amikor már csatát vesztett vele szemben! 

EMŐKE: (sírva) Miért bántasz?! Legalább Te ne bánts! 
ÁKOS: Igazad van, Kisbogár, miért is bántalak?! 
EMŐKE: (elérzékenyülten) Kisbogár :. . 
ÁKOS: Ne haragudj, rájár még a szám. Igy hívtalak. 
EMŐKE: Igy hívtál .. . 
ÁKOS: Tehát ezért kértél gondolkodási id őt. 
EMŐKE: Ezért. Nem tudtam, hogyan mondjam meg. 
AKĐS : Lehet, hogy Péter rávilágított már el őtted a gyengéimre, 

hiszen a jó vadász azonnal . észreveszi, melyik eb hajt a legrosszab-
bul... Azt hiszem, nem lehet egyszerre három lépcs őfokot büntet-
lenül átlépni. Mélyről és távolról jöttem... 

EMŐKE: Ez hogy jutott eszedbe? 
ÁKOS: Csak úgy, „véletlenül". 
EMŐKE: Nem is érdekel már, hogy mit sütöttem ki a gondol- 

kodási idő  alatt? 
ÁKOS: Lehet itt még valami újat kitalálni? 
EMŐKE: Csak akarná kell. 
ÁKOS: Záróra van. Menj ifink ! 
EMŐKE: Gyorsan elszaladt az id ő . 

(Az ajtó csukódása. Zenefüggöny.) 
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KFZFO GA SOK 

JOSIP KLARSKI 

HALLŐ , MENTŐK, VAN ITT EGY KELTŐ  .. . 

Eléggéhihetetlenül hangzik, de sem a Pipahuja pincére, sem az 
aznap délután szolgálatban lev ő  csaposnő  nem ismerte fel Velizar 
M.-et, városunk egyik leghíresebb költ őjét. Kész csoda volt, mond-
hatnánk, de megtörtént. Mi több, a pincér még arra sem emléke-
zett, mikor lépett be Velizar M. a terembe, s hogy ő  szolgálta-e 
ki — egy dupla vinjak és egy pohár ásványvíz állt az asztalán --, 
vagy valamelyik vendég, ami itt bevett szokás volt csúcsforgalom-
ban. 

A Pipahuja nem tartozott éppen a város legelegánsabb vendégl ői 
közé. Kisebbfajta kocsma volt; mindössze két helyiségb ől állt. Az 
relső  egyenest .utdára nyílt, itt volt a nem túl nagy söntés a 
megfelelő  kellékeikkel, a második valamivel tágasabb és sötétebb volt, 
s mindössze tíz-egynéhány 'kis kávéházi asztal állt benne, a legki-
sebbek közül való. 

A szerény küls ő  azonban gazdag múltú és kivételes fontosságú 
létesítményt takart. A kocsma patinás épülete ugyanis a város három 
fő  ütőeréndk a 'keresztez ődésénél állt, az ipari negyed közvetlen kö-
zelében, úgyhogy a gyári munkások nagy része szinte kötelez ően 
útba ejtette munkába vagy hazafelé menet. S mint a hasonló ven-
déglátói;parn abjekitumdk legtöbbje, a Pipahuja is a futóvendégek 
kiszolgálására rendezkedett be. Zömük két hullámban érkezett, el ő-
ször reggel, munkakezdés előtt, másodszor pedig délután, a mun-
kaidő  lejártával. A csúcs persze kett ő  után kezdődött és legfeljebb 
egy vagy két órát tartott. 

A második hullám levonulásával rendszerint ki Fis ürült a kocs-
ma, ha betévedt is valaki, nemigen került beljebb a söntésnél. Álta-
lában az volt a jellemző , hogy csak egy kis szusszanásra térit be ide 
a vendég, talán azért iás kapta a kocsma a Pipahuja nevet... 

(Majdnem bizonyosra vehet ő, hogy ezen a nevezetes napon is 
ilyesvalami történhetett: M. valamikor • a délutáni csúcsban állítha-
tott be, nyilván nem is egyedül, hanem egy vagy több ismer ősével, 
s ezeknek valamelyike vitte ki aztán az italt a bels ő  terem közepén 
levő  asztalához. Bárhogy volt is azonban, a lényeg az, hogy a kocsma 
alkonyatra teljesen kiürült, csak Velizar M. maradt ott. Mozdulat-
lanul ület egymagában a terem közepén, háttal a bejáratnak, a ho-
mályos helyiség sötét sarkába meredve némán. 

Az egész kocsmai pillanatkép valahogy olyasformán festett, mint 
amikor a kés ő  őszi szürkületben fölrebben egy varjúraj a leveg őbe 
s csak egyetlen madár marad ott az elárvult kukoricaföldön, ki tudja, 
miért, mozdulatlanul, feketén, titokzatosan, talán még figyelmezte-
tőn is, hogy valami nyilván nincs rendben, vagy vele, vagy a ter-
mészettel. 
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E tényre els őnek a ,pincér figyelt fel, aki épp lazítani akart egy 
kicsit. Valójában inkább az a mód szúrt neki szemet, ahogy Veli-
zar M. ült a székén, tri.rkuszi -akrobatát megszégyenít ő  pózban, kissé 
balra .és hátra d őlve, s minthogy hosszú, kigombolt télikabát volt 
rajta, mely súlyos lepelként hullott alá, határozottan ügy tetszett, 
mintha egyetlen széklábon egyensúlyozna. Kész csoda, hagy fel nem 
borult. 

Magától értetődő  volt, hogy az ilyen vendéggel minél hamarabb 
meg kell fizettetni amit fogyasztott, s értésére kell adni, hogy illene 
már távoznia. 

Oda is ment hozzá mindjárt a pincér és udvarias hangon meg- 
szólította: 

Elnezést kérek, jön a váltás — nyomta a szokásos szöveget —, 
mit számolhatok? 

Velizar M. összerezzent, mint az árszem, akit szunyókáláson kap-
tak, majd, mintha fölkészült vonna a pincér szavaira, kérdéssel felelt: 

Miért akar maga számolni? 
Hogy kiegyenlíthesse a számláját — mondta a pincér. 

Szavai most már teljesen visszazökkentették Velizar M.-tea a kel-
lemetlen valóságba, s málr -már sértődötten, minden bevezet ő  nélkül 
panaszos tirádába kezdett, rekedt hangon, mint aki korhadt kerí-
tésdeszkán át beszél. 

--- 

 

Számlámat? Kiegyenlíteni? Én már rég kiegyenlitettem min-
dem számlámat, még azokat is, amelyeket mások helyett kellett vál-
lalnom! Ahány életem volt, mind elzálogosítottam, hogy kifizessem 
valamennyi létező, .igazi és hamis számlámat. Hát maga, fiatalúr, 
vagy elvtárs -- folytatta Velizar M. különös nyomatékkal -=-, maga 
nem volt ott a nagy világvásáron, a szégyen európai vásárán, ahol 
elárverezték a rongyos b őrörvet és kifizették minden számlámat, még 
azokat is, amelyéket életem végéig sem tudok majd leié ni? 

Itt egy kis szünetet tartott, amit a pincér rögtön kihasznált, hogy 
közbeszóljon: 

Rendben van, uram... ez a vásár, meg a b őre ... de amit 
megivott, azt ki kell fizetnie. 

Amit megittam? — kiáltott fel Velizar M. — Én megittam e 
föld minden tengerét és óceánját! Kiitam e nyomorúságos világ min-
den ürömpoharát, megittam minden könnyét, úgyhogy a végén ma-
gam is könnyekre fakadtam t őle. Nekem már csak az maradt hátra, 
hogy saját tikkadt szemem pillantását is kiigyam. De nem ihatom ki, 
mert szégyentelenül ellopták azt is, hogy felékesítsék vele ostoba 
fejüket. Hogy fizessek akkor? 

A szerencsétlen pincér már a legrosszabbra is felkészült. ragalma 
sem volt róla, mit mondjon, csak egy félszeg kérdésre futotta a 
találékonyságából, 

-- Felnézést ... izé... az elvtárs nem idevalósi? -- kérdezte azzal 
a csalóka reménnyel, hogy valami okosabbat is hall. 

--- Én, fiam — válaszolta Velizar M. jóval halkabban, szinte 
bizalmasan —, én kilőttem magaara az űrbe, s abban az örült forga-
lomban közlekedési balesetet szenvedtem. Tragikus körulinények kö-
zött összeütköztern önmagammal és lezuhantam. Méghozzá a vakvég 
letlen folytán egyenest a maga fejére... akarom mondani.... ennek 
a széknek a fejére. 

A pincérnek most már legcsekélyebb kétsége sem volt afel ől, 
kivel van dolga. Mégis, elhatározta, hogy még egy próbát tesz. Hát-
rált néhány lépést, majd `isztes távolból megkérdezte: 
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—. Elnézést, ha kérdezhetnék még valamit ... tulajdonképpen 
kicsoda ön? 

Velizar M. elgondolkodott egy kicsit, majd jelentőségteljes han-
gon, mint aki életbevágóan fontos dolgot vall meg, ezt mondta: 

Én vagyok az... tulajdonképpen ... aki az emberi búbánat 
göröngyös útján eltaposta önnön árnyékát, majd 'keresztre feszítette 
e város legnagyobb terén. Amit ől a járakelők rettentően megrémül-. 
tek, szétrebbentek és visszabújtak saját életükbe. Akkor fogtam az 
összegyűrt árnyékomat, elhoztam ide és beleolvasztottam egy pohár 
vinjakba kevéske ásványvízzel. Igy lettem azzá, ami vagyok: árnyék 
néLk 	másodpéldány nélküli ember. Most pedig maga mondja meg 
nekem, fiatalember, maga kicsoda tulajdonképpen. 

A derék vendéglátóipari dolgozó most már teljesen összevaro-
dott, se mondani, se kérdezni nem tudott semmit. Csalódottan, dühét 
nyelve odaszólt a söntésnél szorgoskodó feleségének: . 

Te, Mico, annak ott — s fejével a költ ő  feléintett —. nincs 
ki minden kereke. Én egy kicsit még lefoglalom és megpróbálom 
bevasalni rajta a számlát, te meg hívd fel a 94-est és kérd meg őket, 
hogy jöjjenek ki azonnal! 

Az asszony zavartan motyogott valamit, hogy nem éreti, mire a 
pincér még hozzátette: 

Csak annyit mondjál, hogy a Pipahujából hívod őket, hogy 
van egy páciensünk a számukra, és hogy jöjjenek mindjárt, a többit 
már tudni fogják. Mondd meg nekik,' hogy alighanem valami köl-
tőről van szó. 

Ez volt az a pillanat, amikor, ki tudja honnan, merr ől, jómagam 
ds betoppantam a Pipahujába. Láttam, hogy a pincér meg a csapos-
nő  nagyon elmerült valami fontos beszélgetésben, egyenest a bels ő  
terem felé vettem hát utam, és persze mindjárt fölismertem öreg. 
költő  barátom elégikusan zilált alakját az ingatag kávéházi széken. 
Amikor meglátott, üdvözlés helyett nagyot rikkantott felém, mintha 
jókora görönggyel dobott volna meg: 

Te címeres gazember! Ezer éve nem láttalak már megint! S 
még mielőtt újra eltűnnél — folytatta —, hadd mondjam meg mind-
járt, hogy szemét alak vagy! De ha véletlenül nem volnál ilyen sze-
mét alak, biztosan nem kedvelnélek úgy! Gyere, ülj le és mesélj, 
élsz-e, halsz-e, mi van veled? 

Alig ültem le, már ott volt asztalunknál a pincér. A költ ő  ke-
resetlen szavait hallva, melyeket én meleg baráti üdvözlésként köny-
veltem el természetesen, úgy fordult hozzám, mént a megment őjé-
hez. 

Elnézést, uram, ismeri ön ezt az embert? 
Kérdése valóban meglepett, úgyhogy szinte kiabálva feleltem: 

Micsoda kérdés ez?! Ez az ember itt a barátom! Költ ő ! A 
város egyik legjobb és legismertebb költ ője. És akkor még keveset 
mondtam! Nem szégyelli magát, hogy nem ismeri? — fejeztem be 
megrovó hangon. 

Ez több volt, mint amit egy érzékeny pincérszív elbír! Idegesen 
rángatózni kezdett, el őbb elvörösödött, majd elsápadt, aztán sarkon 
fordult és tajtékozva odakiáltott a feleségének, aki ügyesen leplezve 
álnok tettét, már javában beszélt a kagylóba. 

Mondd meg nekik, Mico, mondd meg, hogy most már ketten 
vannak! És azt is, hogy sürg ős! Siessenek! 

SZILÁGYI Károly fordítása 



ÖRÖK SÉG 

RÓNAY LÁSZLÓ 

SZEREP ÉS MrtJ 
SZIRMAI KAROLY PALYAKIJPE 3. 

Nagyjából hasonló motívumot dolgozott fel Az elhagyott szobán című  
elbeszélésében is. Ennek is erős jelképisége ragadja meg az olvasót: 
a hősre rázáruló ajtó talán az elmúlást jelképezi, ám megfogalmazá-
sunk óvatossága is jelezheti, itt is többféle értelmezés lehetséges. Az 
elhagyott szoba analóg a kihalt kocsmával, a f őhős ugyanaz, végig-
vándorolta az élet útját, most nyugalomra, pihenésre vágyik. A meg-
nyugvás azonban nem adatik meg számára: az ember nem pihenhet 
meg ezeken a földi tereken — tanítja ,Szirmai Károly. 

A korai esztend ők egyik legérdekesebb, a sors sokféle lehet őségét, 
adottságát magába sűrítő  elbeszélése a kés őbb átdolgozott, de első  
változatában legteljesebb Marianne. Ebben fejez ődik ki legérettebben 
a vándorlásnak az a kényszere, mely .Szirmai Károly írói világában 
mozgató jelkép. Szinte indokolatlanul ,határozza el a lány, hogy fel-
kerekedik, „elég" már a megszokásból. Az állomáson egy távoli vá-
roska nevét jelöli meg végcéljául, de az adott pillanatban egyáltalán 
nem bizonyos, hogy tényleg oda akar-e eljutni, vagy pillanatnyi 
szeszélynek engedve, amolyan Esti Kornél-os action gratuide maga-
tartással szakad-e ki megszokott világából. A távoli helyen egészen 
más oldaláról ismerjuk meg: itt ő  az ,ismeretlenb ől érkezett, aki ma-
gába rejti a változás, változtatás ,adottságát, esélyét. Marianne kisza-
kadásának, áttörésének vágya azonban józan megfontolásból fakad, 
bármily kísérteties és váratlan elemek bukkannak • fel is az elbeszé-
lésben. A lányt a modern embervegetáció, az új korszak megváltozott 
ideáljai taszítják, ezekt ől menekülve keresi a csend, a meditáció 
alkalmát, hogy újra teljes önmaga lehessen, megttisztulva nézhessen 
szembe magával. Nagy vallomásában így fogalmazza meg ezt az élet-
eszményt: 

„Én is a csendet mentem el keresni, Walter ..., de nem a halál, 
hanem az élet csendjét. Mikor elindultam, egy város élt a lelkemben, 
olyan, mint egy nagy otthon-kaptár, ahol a házon fekete már a tet ő , 
de még állja az időt, s ahová esténként azzal az érzéssel nyitok be: 
hazajöttem, s ahol, ha leülök, azt mondhatom: itthon vagyok. A szoba 
meleg világossága simogatja az arcomat, s jólesik tudnom, hogy nem 
vagyok egyedül. Mert a falakon túl egy család üli körül csendben 
az asztalt, az ő  szobájukon túl ismét egy másik, s így tovább, — 
körös-körül sok-sok család ... S a holtak nem kísértenek bennünket, 
mert kicsiny gyermekek kék, barna és fekete szeméb ől mosolyognak 
vissza reánk. Igy gondoltam el, és így éreztem magam els ő  este a 
diófaszekrényes, barna faburkolatú szobában. De • ez az érzés már -
elbúcsúzóban van tőlem. Olyan, mint amikor harmadnapos már a 
rózsa a vázában. Hiába futunk magunk után, igazán úgysem érhet-• 
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jük el soha. Elért vágyainkból csak halvány rózsalevelek maradnak 
a kezünkben. Én sem utazom már tovább, Walter, azt a várost soha-
sem fogom megtalálni, hanem visszamegyek az emberek közé — 
énekelni ... Mindnyájan egyedül vagyunk, Walter. Útjaink csak ke-
reszteződni szoktak, de találkozni csak magunkkal szoktunk, hogy 
dermedten döbbenjünk egymásra ..." 

A század egyik nagy emberi kérdését transzponálja Szirmai ebbe 
a gondolatba. Mindnyájan lelkünk mélyén hordjuk a boldogság és 
megnyugvás ősképét, s azt keressük, kutatjuk egész zaklatott létünk 
során, anélkül, hogy a közelébe férk őzhetnénk. ,Minden másképpen 
van!" — sóhajtott fel kesernyésem Karinthy, amikor rádöbbent erre 
azigazságra. Alain-Fournier h őse eltökélten nyomoz az „ismeretlen 
birtok" után. Esti Kornél fel-felkerekedik, hátha megtalálja valahol. 
,Csak önmagunkkal találkozhatunk" — mondja Szirmai h őse kicsit 
szkeptikus». De egy ilyen tiszta, csendes, eltökélt találkozás mégis 
elég lehet, hogy megtisztultan folytassuk életünket, mert megismer-
hettük magunkat. A másikkal csak pillanatmakra létesíthetünk igazán 
bensőséges áramkört, rendszerint a hiányát érezve döbbenünk rá 
az elszalasztott, csodálatos lehet őségre. Az elbeszélő  Szirmai egyik 
döntő  problémája, hogy az ember nem ismeri a „te" bens őségessé-
gét, meg kell maradnia az „én" magányában. (Az állomásonban 
fejti ki ezt a gondolatot, megint szinte közhelyes cselekménybe buj- 
tatva.) 

Az emberi sors és élet folyamatát gyakran és szívesen ábrázolja 
szinZbolikusan. Kedvelt, visszatér ő  jelképe ekkoriban a vonaté. A 
pusztákon ijesztő  sebességgel száguldó, látszólag teljesen a véletlen 
rendelésének kiszolgáltatott vonatok hol nekilódulnak s kísérteties 
kattogással fúrják bele magukat az ismeretlenbe, hol megrekednek, 
útjuk nem folytatódhatik, s a rémült utazókra a CSEND torz arca 
bámul kísértetiesen. (Vesztegl ő  vonatok a sötétben) Máskor a ,to-
vasiikló gyorsvonatok egymásba futnak, a síneket felismerhetetlenül 
összeroncsolódott kocsiszörnyek torlaszolják el. (Karambol) Ezek a 
jelképek aránylag egyszerűen lefordíthatók, nincs mindig mögöttük 
az értelmezés lehet őségének szélesebb tartománya. Szebb és össze-
tettebb formában jelenik meg e jelképi tartalom A sárga állomás 
című  novellában. Ebben megint bebizonyosodik, hogy két ember, . 
bármennyire szeretik is egymást, csak a halálban találkozhat. Az 
anya Mába keresi gyermekét, a tömeg elválasztja t őle, csak egy 
másik, a halálba suhanó vonat ablakában látja viszont szeretett ar-
cát. „Mikor újra fölvetette szemét, egy másik ködbe kanyarodó 
sínpáron vonatot látott elsuhanni. Egyik ablakában ott állt a kisfia, 
és szomorúan tekintetett rá. Ekkor találkozott vele utoljára." 

A sárga állomás átvezet Szirmai Károly elbeszéléseinek központi 
témájához, a halálhoz, a véghez. Kétarcú valósága ez az emberi 
életnek. Kísérteties, jóvátehetetlen pillanat, de benne ott rejlik. egy 
ismeretlen világba való átlépés esélye is. Az Id ő  hídján egyik jel-
lemző  gondolata sűríti ezt a halálfelfogást: ,,,A halálra gondolt. Sze-
rette volna megfogni és megtudni igazi, élő  értelmét. De hiába er ől-
ködött. Mindig kisiklott kezei. közül. S anyja halálára gondolván,, úgy 
tetszett,, hogy egy k ő  vagy göröngy szinte nesztelenül legurult az 
írtra". 

Szirmai ‚Károly prózai életművének érdekes jellemzője, hogy 
elbeszéléseit szívesen javítgatta s tette közzé új é új változatokban. 
Ez a variációs készsége azonban nemcsak egy novella világán belül 
érhető  tetten. Első  kcurszakában, na az elmúlásra írta volna t űnő-' 



dő, balladai elemekkel átsz őtt, próza és vers határán egyensúlyozó 
változatait. A Bátyámnál és Az utolsó ház a holtak meglátogatásának 
drámai eseménysorát mondja el. Megfigyelhet ő  ezekben az elbeszélés 
indításának józan hétköznapósága, realitása. „Mióta meghaltak, még 
sohasem látogattam meg őket — így indítja az előbbi elbeszélést. — 
Valamelyik havas téli délután elhatároztam, hogy elmegyek hozzá-
juk." S Az utolsó ház bevezető  mondatai: „Már nem Fis tudom, meny-
nyi ideje vándoroltam. Rég elhagytam az utolsó falut, rég találkoz-
tam az utolsó emberrel". Ebb ől a józan, hétköznapi, pontosan körvo-
nalazott díszletekkel épül ő  világból szökken ki képzelete. Szemléle-
tének meghatározó eleme, hogy felbontja az id őt, az érzés, a hangulat 
az igazán fontos számára, s hangsúlyozza Is az id őtényező  elveszí-
tését: „A rám sötétedő  éjszakákból rám virradó nappalokba léptem 
át, s egymásba folyó nappalokon és éjszakákon vándoroltam. Közben 
elfelejtettem a napokat s elvesztettem az id őt". (Az utolsó ház) Az 
időtlenség megengedi az irreális elemek túlsúlyát : benne életre kel-
hetnek a holtak, s kísérteties, félelmetes körülmények között huny-
hatnak el az élők. (üzent az ősz) Ebben a típusban az elbeszélés nem 
alkot zárt rendszert, a befejezés teljesen nyitott, a vándorlás folyta-
tódik, s az út vége már csak azért Is nehezen belátható, mert a ván-
dor közben átélte a halált, a véget is, de ,ez la vég nem kelt, nem is 
kelthet benne megnyugtató célképzetet. A már idézett Bátyámnál s 
Az utolsó ház is ezzel a bózonytalanító végkifejlettel fokozza az ese-
ménysor drámaiságát, de ugyanez határozza meg A sárga állomás 
végének hangulatát ;is. 

Pontos és találó megfigyelése a szákirodalomnak, hogySzirmai 
Károly e korszakában a kísérteties látomásosság az uralkodó hangu-
lati eleme elbeszéléseinek. Részben a folyondárossá tett mondatok, 
részben a szerencsésen és tudatosan megválasztott jelz ők, részben a 
kimondva-kimondatlanul jelen lév ő, a hősök tetteit beárnyékoló titok 
és a bűn a magyarázatai ennek. Az lJzent az ősz bevezető  mondatai 
elárulnak egyet-mást err ől a tudatos írói szándékról isannak .meg-
valósulásáról: „El őször a messziről érkezett vizek hoztak fel őle hírt. 
Folyásuk megcsendesedett, színük megzöldült, és titokzatos mélysé-
get kapott, medrükb ől a messzeség idegen szagú leveg ője szállt föl." 
A Medekné, mely az timkarnálódó bűn egyik kiváló megjelenítése, 
még titokzatosabban intonálja a tragikus hangulatsort: „Fel-felmo-
rajló őszi szélvész nyikorgatta, suhogtatta a lombhullató, hajbókoló 
fákat, s meg-megújrázó hideg es ő  verte végig a vaksötét ablakokat. 
Mintha láthatatlan kéz ujjai kopogtattak volna be id őnként a fekete 
üvegablakokon." 

A végtelenség, az „áttörés" révén megvalósuló vagy megvalósít-
ható korláttalanság, az id ő  'iinearitásának f elbontásával kiharcolt id őt-
lenség nemcsak tragikus elemeket hordoz, nemcsak az elmúlás komor 
színeit lopja az elbeszélésekbe. Aki kiszakad térb ől és időből, legyőz-
heti a nehé&kelés fájdalmas törvényeit, szakíthat a kijózanító reali-
tással, s hatalmas célokat tűzhet maga elé, emberfeletti célokat, ame-
lyek' alighanem megvalósíthatatlanok, de csak e célok felé igyekezve 
képzelhető  el haladás. Erre tanít finom jelképiségével a Bartóknak 
ajánlott A holló, amely nem véletlenül lett A Mi Irodalmunk novel-
lapályázatának nyertese. Az egyre feljebb törekv ő , szi,rnboiikus ma-
dáralak megízleli a szabadság végtelenségét és korláttalanságát, amely 
az Elmegyek apámhoz, a szélhez-nek is. alapérzése. Ebben fogalma-
zódik meg először .Szirmai Károly természetközelségének érzése, mely 
szinte egész életművét végigkíséri. A civilizáció vasbetonrendjéb ől 
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kiszakadni vágyó ember nosztalgiája ez, melyet csak az érintetlen 
természet látványa, s e látvány nyomán felfakadó :érzések ellenpon-
tozhatnak. Az elbeszélés .apokaliptikus jelenettel végz ődik: vihar söp-
ri el a föld színér ől Gigantopoliszt, az „emberkáosz" torz otthonát, 
s reggel a természet eredeti pompájában tündöklik a romok fölött. 
Ahol az ember rendteremtés igényével lerontja a természetet,onnan 
,elvándorolnak . áz erd ők", amint egyik korai elbeszélésének címében 
szemléletesen fogalmazza meg e korai természetvédelem igényét és 
feladatát.Ebben a kietlen környezetben a költészet is elveszíti ér-
telmét: az emberiség elveszíti a költ ői szóval való kapcsolatát, s a 
költő  is identitászavarral küszködik. Ezt a tragikus felismerést fogal-
mazza meg A vén mesemondóban. A súlyos !kór gyógyszerét egy jel-
legzetesen Szabó Dezs ő-i életeszmény megvalósulásában látja: hatal-
mas, tisztító folyamat végén eljönnekmajd az „új, er ős emberek", 
,;akik örvendő  megértéssel hallgatják az érkez ő  víz üzenetét", azaz 
visszaállítják ember és természet ' ősi, misztikus kapcsolatát. Ezek az 
új emberek állíthatják vissza a lét megszakított f+olyt+atosságát, az 
elhibázott múlt romjain épülhet föl csak a halál tapasztalatával gaz-
dagodó élet. (A tűzhely el őtt) 

,Szirmai Károly értékrendjének csúcspontján ez a részint virtu-
álisan megvalósuló jóság és szeretet áll, két jellegzetesen expresszio-
nista érzéskör. A jóság, a másik emberrel való kapcsolatkeresés és 
-teremtés . nagy esélyér ől szól a vén 'cipész, Báze Bul történetete, akit 
egy szerencsétlen lány látványa lendít ki önz ő  életviteléből, s a jó-
tett vezeti el a nagy felismerés megfogalmazásáig: „Hirtelen meg-
világosodott el őtte, hogy hasztalanul gyűjtött, !ku!porgatott, haszta-
lan várt valakit évtizedéken át napkeletr ől, az idő  meddő  várakozás-
ban elszaladt fölötte, s megöregedett, anélkül, hogy hozzákapcsoló-
dott volna valakihez, anélkül, hogy a második hazájává vált nagy-
városban igazán gyökeret tudott volna verni." A „kisemberek egy-
mást melegítő  világá"-nak ideálképe merül fel egy pillanatra e kor-
szakának egyik legdrámaibb elbeszélésében, a Ködben is. Ez azonban 
már inkább az elvesztett megértés és szeretet tragikus rajzát for-
málja, Szirmai Károly egyik ugyancsak jellemz ő, sok változatban 
kifejtett és megfogalmazott érzéskörét reprezentálva. 

Az. Id ő  hídján haladva, a jelenből a múltra visszatekintve, egyre 
világosabban látja az elbeszélés f őhőse, hogy nemzedékr ől nemze-
dékre csökken az értéktudat, s miközben az ifjak mohón habzsolják 
az életet, észre sem veszik, hogy,elvesztik azt, hiszen épp apánk, 
nagyapáik, őseik örökstégét herdálják el. Nem a földet, azt ugyancsak 
vadul kizsákmányolják, nem a házat, melyet ugyan megnövelnek, 
mégis kisebb lesz, mint valaha, mert kiszorul bel őle az adni, adakozni 
tudás, hanem a szellemet, a hagyományt, azt a makacs következetes-
séget, mellyel egymást őrizték annak idején az új és új nemzedékek. 
„rezte, hogy az új generációtól nem várhat semmit. Mert nekik most 
csak az élet fontos. .S azt, hogy hajlékaikat végtelen temet ő  fölé 
építették, senki sem sejtette közülük. Mit tudják ők, hogy fiatalsá-
guk gőgös lábaival apáik porlandó csontjain járnak?" A tavasz ün-
nepe azonban elmúlik, a fiatalság véget .ér. A lány ég ő  szemmel, ma-
kacs figyelemmel lesi az útkanyarulatot, hátha megérkezik a férfi. 
De amikor megjön, elveszíti, mert nem ismeri az alázat, a megértés 
szavait. (Elkésve). Ha megérkeznek „az utolsó látogatók" — megint 
egy jelképessé transzformált elbeszélés címe —, csak a szeretetlen-
ségbe dermedt holtat találják meg. Mert „mfndenki meghal egyszer",. 
s aki rossz élettel készül a halálra, bizonytalanul lép át az örökké-
valóságba. 
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A huszadik századi magyar elbeszél ő  irodalomnak érdekes jel- 
lemzője a fokozott pszichológiai érzékenység. Sziirnai Károly el ődei 
között Csáth Géza tágította legmesszebbre ilyen irányba novelláinak 
világát, de még nála is természetesebben tárta fel az emberi lélek 
mélyrétegein Kosztolányi. Szirmai els ősorban a különleges lélektani 
jelenségek iránt mutatott érdekl ődést ekkoriban, s ezek megjelení-
tésére furcsa, ,olykor beteges lelkű-testű  embereket teremtett. Ilyen 
irányú művei közül kiemelkedik a Gusztáv. A nyomorék fiú igazi 
hősnek látja Napóleont, csodálatos zenének véli a katonaindulót, s 
minden áldozatra kész, csakhogy neki is trombitája lehessen: Ám 
fájdalmasan kell ráébrednie, hogy az ő  - korának háborúd nem legen-
dás kalandok, nem kivételes tehetségű  hadvezérek összecsapásai, ha-
nem a nemzetközi tőke által kirobbantott konfliktusok. Lassacskán 
elveszíti kapcsolatát a világgal, rögeszméje kihunyni látszik. Egyszer 
azonban ismét megszólal a katonazene, s Gusztáv újra menetelni kezd 
— .az elmúlásba. A tudathasadásnak elhitet ő, pontos rajzát kapjuk 
az írótól, a szaggatott mondatok, nagyobb id őközöket átível ő  törté-
netmondás lényegre tör ő  egyszerűsége csak fokozza a hatást. Er ős 
Pszichológiai megihletettségr ől árulkodik a Csigaházas emberek is, 
melyet írója Tormay Cécile-nek ajánlott. Ebben azonban nem egy 
leplezett, olykor felszínre tör ő ' mánia természetrajzát írja meg, hanem 
azt mutatja meg, milyen nagy szerepe van az ember életében a meg- 
szokásnak és a hagyományákhoz való ragaszkodásnak. Bármily szép 
is egy új, látszólag gazdagabb tárgyi világ, a lélek gazdagsága egé-
szen máshol rejt őzik, s aki ahhoz ragaszkodik, sosem tudja megszokni 
a változást. Ezért szakít az elbeszélés két öröge a jómódú környezet-
tel, ezért térnek vissza régi, szegényesebb otthonukba. Ott vannak 
otthon, s az otthonosság érzése mindennél fontosabb a számukra. 

Szirmai Károly :elbeszélései sokféle ,ihletésr ől árulkodnak. Írói 
tehetségét mutatja, hogy ezeket az ösztönzéseket saját írásm űvé-
szetébe ágyazva dolgozta föl, igen ritkán érezni a választott mintához 
való túlságos ragaszkodást. A zenét is kedvel ő , dalszerző  író termé-
szetes módon tartotta az új m űvészet egyik ideálteremt őjének Bartók 
Bélát (kinek elméleti művét később szerkesztőként a Kalangyában 
is közölte). Neki ajánlotta a sikeres A hollót, de Bartók szellemében 
dolgozza fel a-szerelmi érzés tragikumát a Dzin-dzin, don-don, gan-
-ganban, e különös hangulatú elbeszélésében, melyben homályosan 
felsejlik A :kékszakállú harceg várának szemléleti hatása. Mer őben 
más ihletés jegyében született látszólag az Elmegyek apámhoz, a szél-
hez című  elbeszélés, amelynek leírásaiban, érzékletes tájrajzában a 
film formanyelvének emlékképe sejlik föl. Ám ebben és A tűzhely 
előttben is meghatározó eleme az író szemléletmódjának a • b űnös-. 
nek és rombolónak érzett civilizációból való kiszakadás vágya, a ter-
mészettel való ősi kapcsolat visszaállításának reménye, a nagyvárosi 
embervegetációtól való idegenkedés, mely ugyancsak Bartók világ-
szemléletének fontos jegye. 

A vajdasági irodalom sajátos feladatát vállalta, amikor nemcsak 
elméleti írásaiban, de ielbeszéléseiben is a modus vivendi, a külön-
böző  anyanyelvű  népcsaportdk, a többség és kisebbség békés egymás 
mellett élésének, közös küldetésének eszményét fogalmazta meg. Mé-
lyen és fájdalmasan élte át „a végtelen 'fal" problémáját, s azért írt 
megbecsüléssel Börcsök Erzsébet regényér ől, mert els őnek próbált 
becsületesen számot vetni ezzel a bonyolult kérdéskörrel. A vajda-
sági, író küldetésének vélte, hogy valamiképp meglelje a kibontakozás 
lehetőségét, útját. E korszakából két'elbeszélését is ismerjük, me-
lyekben modellálni igyekezett gondolatait. A Báze Bul rendkívül 
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közvetett formában veti fel a beilleszkedés lehet őségét, a Staro sunce 
tételes választigyekszik adni a nyitott kérdésekre. Ebben magától 
értetődő  természetességgel, az élet törvényen szerint keverednek egy-
mással a korábban bizalmatlan szerbek és magyarok, az utódok bé-
kítik ki azt a sok ellentmondást, melyet az el ődök értetlensége, me-
revsége okozott. A Staro sunce korántsem hibátlan mű , a szereplők 
egyénítése talán kevésbé sikerült, annál érzékletesebb kéltet ad Szir-
mai Károly nyitottságáról, felel ős, eltökélt komolyságiról, történelmi 
éleslátásáról. A Gusztáv is azt mutatta, hogy egy romboló korszak 
véget ért. Szirmai Károly eszménye szerint a lelkekben is meg lehet 
és rneg kell állítani a rombolást. 

Már utaltunk rá, hogy elbeszélői stílusára elsősorban az expresz-
sz onizmus hatott, annál meglep őbb, hogy .  a magyar expressznanista 
irodalom jeles teljesítményeinek felsorolásából rendszerint hiányoz-
nak ilyen irányú munkái. Nemcsalk érzületében, a szeretet, megértés, 
részvét és jóság központba állításával mutatkozott e stílusirányzat 
jeles mesterének, hanem ekkori elbeszéléseinek stiláris megformálá-
sával is. Kállay Miklósnak a Ködben című  Szirmai-kötetről írt bírá-
latában érzékletesen fogalmazódnak meg az expresszionizmus jelen-
létére utaló megfigyelések, amikor kiemeli az írások látomásosságát, 
sejtelmességét. „Ha csend és mozdulatlanság üli is meg olykor a 
képeket — írja a többi között --, ez a legritkábban a béke csendje. 
Inkább kimerültségében elült csatazaj, kilátástalanságba rokkant el-
dermedés, jövőt nem váró letargia hallgatása, vagy az a kiáltó, kiet-
len némaság, amely a halál pecsétjét fagyasztja hangra, mozdulatra." 

A stílus is árulkodó. Gyakoriak a fülledt, túldimenzionált mon-
datok, gondolatzuhatagok. Hatalmas hasonlattömbjei szinte elnyom-
ják a cselekmény Logikáját, önálló életre kelnek, a kifejezés uralkodó 
elemei lesznek. Már A holló bevezető  mondatai is jelzik e törekvé-
sét: ,Komor máraiusel ő  viharszárnyán jöttek. Miikor a böjti hetek 
egyforma, szürlke napjai úgy bandukolnak egymás nyomában, mint 
csupa .gyászoló nagypéntek; mikor éjjjelenként a kihalt, sötét utcá-
kat ide-oda száguldozó kísérteties robogások verték föl, s nyomukban 
rettent ő  túlvilági kórus zúgott: sírás, sikongatás, őrült gúnykacaj, 
vágtató és üldöző  rémseregek véget nem ér ő  visítása, testek nehéz 
zuhanása, tompa halálhörgés, irtózatos csend." Hasonló stílustörek-
véseket mutat a Vesztegl đ  vonatok a sötétben: „Könyörgő, vonagló 
fájdalommal szállt föl, s halálsóhajba veszve hullt alá. Mindenki 
érezte, hogy a nagy, fekete, titokzatos pusztaságban egy ember hal-
doklik. Lelkük, mint egy sokfülkés ércterem, újra és újra visszaverte 
a kétségbeesett kiáltást. Hiába tapasztották kezüket dobogó szívük-
re, hiába mozgatta ajkukat föltolakvó képzetek összevisszasága, alig-
hogy a kiáltás elmerült, egy másik bérc Bakáról :ismét nekilendült, 
és reménytelen siránkozással szállt keresztül az éjszakán." Hasonla-
tai és képzettársításai telve vannak váratlansággal, ezekben is meg-
figyelhető  a visszhangosságra, nagy dimenziókra való törekvés, a 
túlzásokban rejlő  érzelmi hatás kihasználása. Különösen A vén mese-
mondó, a Karambol, Az utolsó ház, a Medekné, a Sorsválasztás és 
a Köd kínálja e törekvéseinek érzékletes példáit. Helyesen állapította 
meg idézett bírálatában Kállay Miklós, hogy Szirmai Károly állan-
dóan a próza és a vers határán egyensúlyhoz, némelyik elbeszélése 
inkább prózaversnek min ősíthető, némelyikben pedig megfigyelhet ő  
a linearitás teljes elvetése, egy újfajta vonalrajzra való törekvés, 
ami egyben annak is bizonysága, hogy az író eleven kapcsolatot 
tartott kora avantgárd törekvéseivel is. 
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Mindazonáltal ennek a korszakának nem az expresszivitásra való 
törekvés az egyeitlen jellemz ője, még ha ez uralkodik Fis világában. 
1932-33-ban kelt egyik-másik novellája már ízlésének lassú változá-
sáról árulkodik. Reális feladatainak tudatosulása nyomán elbeszél ői 
világában is egyre érezhet őbben teret nyernek a valóság elemei. A 
Báze Bul bevezető  leírása, a főhős külső  jellemzése az új látásmód 
első  híradásának min ősíthető : „Báze Bul, a vén cipészmester, kicsiny, 
összeaszott emberke volt, inas sovány nyakkal, melyet lebernyeg-
szerű  bőr borított. Deres haját állandóan rövidre nyíratta, ami még 
csak fokozóa kerek barna szemének öreggyermekes nézését. Munka 
közben acélkeretes pápaszemet viselt, de oly lazán cianpasztQ szá-
rakkal, hogy a szemüveg minduntalan rövid orrhegyére csúszott. 
Ezért, ha valakivel beszélt, mindig a pápaszem fölött figyelt az il-
letőre. Ilyenkor gyér szemöldöke a nagy figyelemt ől homloka köze-
pére húzódott." Hogy a szokatlanságot, a történet kísérteties voltát 
pontos, érzéklétes leírásokkal ellenpontozhatja, alighanem ebben a 
két évben tudatosult benne. A sárga állomás — mely ennek a kor-
szakának egyik érett írása — bevezet ő  leírása mit sem sejtet a ké-
sőbbi, tragédiából. Ez annál fojtogatóbb, hiszen a pontos, szabatos 
környezetrajz a valóság színterére viszi a legendás-kísérteties eleme-
ket is: „Púpszerű  domb alatt, vörös salakos téren terpeszkedett az 
állomás. Falairól, melyeket olcsó festékkel sárgára mázoltak, hám-
lott a vakolat. Szinte tenyérnyi szürke foltok ragyáztak. A falak 
felső  része barnásfekete volt a mozdonykémények füstjét ől." Ugyan-
ilyen pontos, életszerű, hiteles a halálba száguldó, id őtlenséget sugal-
ló vonat leírása a befejez ő  részben: „Mikor újra fölvetette szemét, 
egy másik, ködbe kanyarodó sínpáron vonatot látott elsuhanni. Egyik 
ablakában ott állt a kisfia és szomorúan tekintett rá. Ekkor talál-
kozott vele utoljára." 

Ez a leírás, ez a kép az eszközeinek birtokában lév ő  író .koráb-
ban felfokozott és felcsigázott ihletének lassú megnyugvásáról árul-
kodik. rTjfajta világszemlélet és ábrázolásmód körvonalait sejteti. Eze-
ket azonban csak évekkel kés őbb sikerült kiteljesíteni, hiszen szűkre 
szabott idejéből mind többet rabolt el az irodalomszervezés és szer-
kesztés meglehet ősen hálátlan, mégis rendkívül fontos munkája. 

AZ IRODALOMSZERVEZŐ  

Az önkeresésben lényegtelenebb életrajzi epizódokról sokkal töb-
bet és részletesebben ír Szirmai Károly, mint azokról az évekr ől, 
melyek során Szenteleky akaratából ennek halála után a Kalangya 
szerkesztőjeként tevékenykedett, s kemény küzdelmet vívott a vajda-
sági magyar irodalom egységesítéséért és színvonalasabbá tételéért. 
E hallgatásnak alighanem szerény, visszahúzódó alkata a magya-
rázata. Tény, hogy Szirmai Károly és Szenteleky barátsága az évek 
során oly mély lett, hogy az utóbbi „1933 nyarán, t űdőbajból ered ő  
közeli halálát megsejtvén, engem tett meg az 1933 januárjában Csuka 
Zoltántól, Budapestre távozása el őtt Kende Ferenct ől átvett és pén-
zelt irodalmi folyóirat szerkeszt őjévé ... Kende Ferenc a szabadkai 
LITERARIA című, de felszámolóban levő  vállalatában megtakarított 
pénzéből 1936. november végéig tartotta fönn a Kalangyáit. Utána 
Újvidékre költözött, s a Reggeli Újságnál helyezkedett el. Én, mint 
irodalmi szerkesztő, a nálunk többször két napra is megszálló Ken-
dével, később pedig Herceg Jánossal együtt végeztem az anyaggy űj-
tésit és válogatást, a szükségesnek mutatkozó javításokat és a beso- 

185 



rozást. A levelezést többnyire Kende bonyolította le, meg a felszá- 
molásban lévő  lap- és könyvterjeszt ő  vállalatának Znotay Béla nevű  
fiatal 

 
tisztviselője ... Az új lakásban állítottam össze a Kende Fe-

renc által megindított és pénzelt két könyvsorozat, mégpedig • a 
Kalangya-könyvtár egyik kötetének, a Ködben cím ű  .novellásköny-
vemnek anyagát, melybe belevettem néhány víziómat, világháborús 
és pesti hátterű, valamint a bácskai tájiból vett írásaimat, köztük a 
Staro sunce című  kisregényemet ... Ehhez a korszakomhoz tartozik 
az is, hogy az óbecsei MAGYAR NÉPKÖR 1936 tavaszán kitüntetett 
az első  ezüstkoszorúval... Itt kell megemlítenem, hogy Bródy 1933 
nyarának elején, a Fenyves család által szerkesztett Bácsmegyei 
Napló vetélytársaként megindította .Szabadkán a JUGO,SZLAVIAI 
MAGYAR rTJiSAG-ot, amelynek irodalmi szerkeszt őjéül engem kért 
föl, főmunkatársként pedig Kende Ferencet. Itt több írásunk jelent 
meg, de a lap megfelel ő  számú előfizető  hiányában 1933 vége felé 
megszűnt. Egyébként csak azok írtak bele, akik a Szenteleky-cso-
porthoz tartoztak. A Bácsmegyei Napló munkatársai közül senki." 
(33-34.) 

Rendkívül nehéz, küzdelmes esztend ők voltak ezek: Szirmai Ká-
roly életének egyik sok áldozatot és lemondást követel ő  korszaka, 
amelyben az irodalomszervezés jórészt fölemésztette írói energiáit. 
Vállalkozását megnehezítette, hogy Szenteleky színvonalas, igényes 
örökséget hagyott hátra: értékes, távlatos folyóirattá fejlesztette a 
Kalangyát, melynek 1932-es összegz ő  szerkeszt ői jegyzetében jogos 
büszkeséggelírhatta: „A Kalangya ezzel a számmal befejezi els ő  
évfolyamát és januári számunkkal már a második évfolyamba lé-
pii7ik. Első  pillanatra talán nem nagy ez az eredmény, de ha Vissza-
nézünk az elmúlt nyolc hónap munkásságára, akkor le kell szegez-
nünk, hogy a Kalangya olyan teljesítményt végzett, mely méltón 
koronázta meg azt az úttör ő  munkásságot, melyet annak idején a 
Vajdasági írás kezdett, és A Mi Irodalmunk folytatott. A Kalangya 
idén nyolc kötetet jelentett meg, az el őfizetők száma túllépte a ki-
lencszázat." 

A világháború befejezése után a Vajdaságban komoly művelő-
dési hagyományra visszatekint ő  magyar olvasóréteg maradt vissza, 
melyet színvonalas szépirodalommal kellett volna kielégíteni. A he-
lyi újságírás hamar felemelkedett feladataihoz, a szépirodalom azon-
ban lassabban, tétovázva alkalmazkodott a változáshoz. Szenteleky 
legnagyobb érdeme az volt, hogy felismerte az olvasói várakozást 
és a Kalangyált igyekezett úgy szerkeszteni, hogy el őfizelői ne csak 
helyi . érdekességék birtokába juthassanak, hanem rendszeres európai 
kitekintésük is legyen. Ehhez a törekvéséhez a Kalangya új szer-
kesztői is hűségesek maradtak. A Szirmai-korszakban a lap rend-
szeresen közölt szépirodalmi anyagot, elbeszéléseket, verseket és le-
hetőség szerint folytatásos regényt (mely jótékonyan befolyásolja 
mindenkor előfizetését), rovatában, a Kisebbségi kultúréletben fon-
tos_ kultúrateremtő  *szemepet vállalt és látott el, ugyanakkor azonban 
kitekintett az európai szellemi élet látóhatárára is, értékes, színvo-
nalas bírálattok, ismertetések jelentek meg .például Thomas Mann, 
Aragan vagy Wassermann új alkotásairól, életútjáról. A rendkívül 
agilis Kende Ferenc joggal írta egyik levelében, hogy a „Kalangya 
csak • a kiválasztottak folyóirata", szemben például a Jugoszláviai 
Magyar rTjsággad, mely vasárnaponként 10 000 példányban jelent 
meg. Az előfizetői létszám azonban azt mutatta: a Vajdaságban ko-
moly igény volt a színvonalas irodalomra is. - 

(Folytatjuk) 
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In memariam Márai Sándor (1900-1989) 

HA.LOTTI BESZÉD 

Márai Sándor, aki gyógyíthatatlan betegségében s nyolcvankilenc 
évesen a halálban keresett menedéket, a két háború közötti magyar 
irodalom egyik kimagasló alakja volt. S -  amikor ezt a közhelyet a 
kezdés ürügyén le kellett írnom, egy nemzedékre gondolok, amely 
főleg nálunk talán soha nem is olvasott t őle semmit. Mert azután, 
hogy negyven év el őtt emigrációba vonult, hazájában nem akadt 
kiadó, aki írásainak megjelenítésére vállalkozott  volna. S ő  maga 
tartós sért ődöttségében nem is keresett efféle alkalmat. Konok emig-
ráms volt, aki következetesen vállalta sorsát, s önérzetesen viselte 
a rendszer által rásütött megkülönböztetés bélyegét. 

'Különben a megkülönböztetést meg is szokta, korábban persze 
a tisztelettel járó tekintélyb ől fakadó megkülönböztetést, s ezt őrizte 
aztán féltékenyen a hazátlanság állapotában is,idegenül és isme-
retlenül elmerülve a névtelen tömegben. Es megszokta a rideg, de 
előkelő  magányt, minden kinti közeledést elhárítva az emigráns ma-
gyar irodalom művelőitől is. Polgár volt, ha mindjárt abban is 
osztályidegen, nem közösködött a néppel. 

Legjellemz őbb, s egyik legnagyobb sikerü műve, az Egy polgár 
vallomásai tulajdoniképpen határper volt, amelyben fenntartotta az 
egyén szabadságának jogát, hagyományt és életformát egyként meg-
tagadva, miközben ez a megtagadott világ nem nélkülözött egyféle 
lírai borongással teli nosztalgiát. Ez volt szép és megindító benne. 
Egy olyan korban, amelyben a polgár háttérbe szorult, mert vég-
zeteusen fölébe nőtt a nép, sőt a proletár. 

Korhársait messze maga mögött hagyó sikerének is ez volt a 
titka. Ez az ő  búcsúzása a harmincas évek második felében, egy 
új • világ születésénék el őestéjén, amikor Magyarországon széls őséges 
világnézetek elkeseredett harca folyt, hárommillió föld nélküli pa-
raszttal és éhbérért dolgozó munkással az egyik, s a fajelmélet 
gyilkos leszámolást sürget ő  állapotával a másik oldalon. Ezt az el-
keseredett küzdelmet kísérte ugyancsak kombattáns módon a népi, 
illetve az urbánus irodalom. 

Utóbbinak Márai lett volna a vezére, olvasóinak nagy részét is 
a városi polgárság tette ki, s mivel a magyar társadalom o:sztálykü-
lömbség nélkül szívta fel az ország népéb ől faji, sőt nemzetiségi kü-
lönbség nélkül az állampolgárait, neki, a „svábokból jött magyar"-nak, 
ahogy Ady mondta volna, a posszibilis szerepe érthet ő  volt. A cip-
szer Grosschaniideknek, a jómódú és tekintélyes kassai ügyvédnek 
ez a leszármazottja, aki tanulmányait Bécsben és Németországban 
végezte, s hat évig élt Párizsban, akinél azonban minden világpol-
gársága ellenére is kevesen tudtak szebben bánni a magyar nyelv 
hangszerével, olvasóival szemben is tartotta a h űvös és fölényes 
távolságot, s őrizte előkelő  magányát. 

Hangvételiében és stílusában ugyancsak magányos volt. Legszí-
vesebben azt mondanám, hogy a varázsa is ez volt. Mint akinél a 
formatisztelet alkati tulajdonság, s így már a fiatalon, a harmincas 
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évek elején irt Idegen emberekben is ez teszi vonzóan olvasmányossá 
a regényét. Ebben talán csak Kosztolányi volt nagyobb nála. Ót 
azonban a tartósabb lélegzetvétel a próza terjedelmesebb m űfajára 
mesterénél is alkalmasabbá tette. Nagy regényei, A sziget, A válás 
Budán, s főleg a Féltékenyek, a korabeli magyar próza szintézisében 
a legmagasabb pontot jelzik. Vallomása szerint számára az írás min-
denekelőtt izgalmas kaland volt, amelyben miután elmerült benne 
az író, már csak a fegyelmét kell er ősítenie. S a kitartást, mint 
harcában a katona s megtartóztatásában a pap. 

S Mára,i félelmetesen sokat dolgozott. Regény, novella, útirajz 
és publicisztika különböz ő  válfaja tartozott mindennapi gyakorlatá-
hoz. Állandó tréningben volt, nem ismerte a lazítás felel őtlen örömét. 
Karinthy, miután megállapította róla, hogy szeret írni, így folytat-
ta: ,Mohó, mint egy parvenü, pedig Született arisztokrata. Mintha 
véletlenül szabadult volna be tulajdon kastélyába, föl akarja habzsol-
ni az egész készletet." 

• ,Ugyanékkor azonban óvatos duhaj volt. Sosem mondta hatá-
rozottan, hogy nem, s nem állította ellentmondásit nem t űrve, hogy 
igen. Fenntartotta magának a kételkedés jogát, mint aki világné-
zetében nem hajlandó osztozni senkivel. S a polgárnak ez az emel-
kedett magatartása kísérte el a halálig. 

És a magánya. Mert az emigrációban rettenetesen egyedül volt. 
Ha utolsó otthoni éveiben modorosnak kezdték tekinteni, aki el-
veszett a saját erdejében, s most egy helyben topog, Lukács György 
meg valósággal károsnak nyilvánította munkásságát, Amerikában ez 
a modorosság az írás értelmetlenségét értette meg vele, politikai 
pártállása pedig unalmas propagandában jutott kifejezésre. Mint aki 
légüres térbe került, mert hiányzott az olvasók rezonanciája, elfo-
gyott körülötte a levegő . 

Még megírta a maga odisszeáját Béke Ithakában címmel,. gyö-
nyörű  mondatokban megjelenitve a tengert, a szirének hazahívó 
énekét meg az ellenállás küzdelmét kétszázötven oldalon, de mintha 
a falnak beszélt volna, a szép szavak zenéje egy id ő  múlva unalmas 
lett, a szöveg légüres térben hangzott. Aztán még egy regényt írt, 
most már kilépve a személyes sors reménytelen állapotából, hosszú 
monológokban vitatkozva és elmarasztalva a kommunizmus világ-
megváltó programját. S tudomásunk szerint ez az egyetlen regénye, 
a San Gennaro vére, mely idegen nyelven, németül is megjelent. 
És még egy könyve, útirajzainak fiatalkorában írt gy űjteménye. 
Különben a rideg közöny vastag fala vette körül abban az idegen 
világban, nem tudott kitörni bel őle az emigrációban. Pedig ugyanak-
kor harmadrangúnak tekintett litterátorok jutottak francia meg an-
gol kiadókhoz. Lefordíthatatlan lett volna ez az elegáns, sajátosan 
autonóm magyar próza? Mint Tamásié vagy Krúdyé? 

Nem maradhatott hát más lehet őség, mint az, hogy önmagának 
írjon. Negyven év el őtt kezdte írni naplójegyzeteit, remek kis esszék-
be - foglalva a meglátás pállanataiit, azokat is egy hazátlan magyar 
polgár szemszögéb ől nézve s egy-egy tízévenként megjelen ő  kötetnek 
á kiadásait is vállalva. 

Ami idő  és messzeség ködéb ől szól hozzánk, az egy vers, a 
Halotti beszéd, a hazátlanság magyar h őskölteménye, a maga csontig 
hatoló fájdalmával. S ha más nem, hát ez a vers réhahilitálja Mártii 
Sándort, s kövezi ki az utat klasszikussá lett életm űvének új kia-
dásához. 

HERCEG JÁNOS 
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KATEDRÁLISUNK VOLT 

Február 21-én röpült világgá a hír: San 	otthonában; 89 éves 
korában öngyilkos lett Márai Sándor magyar író. Egyike volt száza-
dunk élő  emlékezetének, s a kevesek, akik az elmúlt évtizedek során 
is hűséges olvasói voltak, a halálhír hallatán tudták: Máraival egy 
hatalmas emberi magatartás d őlt a sírba. Utolsó tagja volt annak a 
nemzedéknek, mely még tudott álmodni Európáról --- felemel őn és 
magabiztosan —, ahogyan csak egy Thornas. Maron, egy Kosztalányi 
Dezső  tudott. ők még apáiktól örökölték ehhez a jogot, mint ahogyan 
örökölték a bírák jogát is, az ítélkezését. „Itt élek a földön és meg 
vagyok sértve — írta komor sejtésekkel viaskodva 1938-;bam Márai. 

A század, amelyben élten, .a haladás és az értelem korszaka; így 
hirdették. Keresem a szót, amely kifejezhetné s&t ődesem okát. Min-
den szót megvizsgáltam, amely indokolhatja utálatom és kétségbe-
esésem; de minden szó er őtlen. Talán így mondhatnám: meg vagyok 
sértve, mert a kor, amelyben éltem, igénytelen volt és áhítat nélküli. 
Igénytelen, mint kevés korszak előtte; áhítat nélküli, mint soha, 
semmiféle emberi id ő  azelőtt... Soha nem becsülte még ember ilyen 
kevésre önmagát. Ifjúságom arra az id őre esett, Ariikor a század 
csodálatos találmányait, a rádiót, a repülőgépet tökéletesítették, mi-
kor atomokat kezdték rombolni. új mondakör .kezdődött ; legalább 
gyermekkoromban úgy éreztem. De mire férfi lettem, megtudtam, 
hogy csak új vandálság kezd ődött, a legborzalmasabb valagmennyi 
között; vandálság sisterg ő  istennyilával, mely házi szolgálatokat is 
teljesít, vízlefolyós klozettel, ditérla=szérummal; s mind e csodákat 
valamilyen üvegszemű  közöny használta."` 

Igénytelen volt ez a század, és áhítat nélküli ., ezért kellett az 
életet megálmodott csodákkal tetei elviselhet ővé. 8 rMnt Babitsot, 
így Márai Sándort is klasszikus álmok segítik európaivá válni, hogy 
európaiságukat a keresztény erkölcs és a latin hagyománytudat avas-
sa egyetemesen emberivé. 

Vajon hányan tudták ezt Mao Sándorról halála pillanatában? 
Hányan olvasták egykor üld Őxzč  tt, majd elhallgatott könyveit, Márai 
Sándor műveit, melyekben e hatalmas emberi magatartás az utó-
karhoz kívánt szólni? Dugárunak szítok ezek a könyvek évti-
zedeken át, mint ahogyan dugárunak számít és csak titkon volt 
csempészhető  az őszinte, humánus embert szellem minden nemes 
szándéka is. Csempészni kellett hitét és meggy őződését még Márainak 
is, s már-már- szellemi szektának min ősült, fényességes szabadkőmű-
ves-;páholynak a műveit olvasók szűk tábora. Mint ahogyan csak 
kevesen olvashatták Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, raludy György, 
Háy Gyula és Kovács- Imre könyve is — kirekesztettjeit a „nem-
zeti ,irodalom"-nak, hogy sumelyükben naggyá n őjön az emigráns 
magyar irodalom. Gulyás Jóskánál már akkor is ötezret ért egy 
Márai-könyv, amikor A min őség yorrctdctđrrut is csak ezret. Márai 
Sándor és Cos. Szabó szlíi nem volt egyetemi tananyag, a csak 
Ilia Mihály érezte szükségesnek és halaszthatatlanmák könyveiket a 
fiatal olvasók kezébe adni. Csodálatos századunk csodálatos megter-
vezői hosszú évtizedeken át meggy őződéssel hk lehet kultúrát 
teremteni európai, hagyoniányok, és ,  az európai hagyományok örökö-
seinek hite nélkül.. Márait olvasva azonban kiderül! az emigránsi 
lét sem egy kétségbeejt ő  álla;, MI több: sértődött is csak az lehet, 
aki tudja, mi az igazi, emberi méltóság lényege. 
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ÁLTALÁNOS  ISKOLA  

Máral Sándor hatalmas regényciklust szentelt a polgári sértett-
ség kérdésének, melyben a Garren család magatartása nyomán meg-
alkotta a garrenizmus fogalmát, a szellemi ellenállást hirdet ő, a kü-
lönállást őrző, európai, autonóm szellem egyedülii lehetséges életfor-
máját. „Elhallgatni, félreállni, nem egyezni bele ... Hallgatni. Meg-
dögleni. Csak nem beleegyezni" -- írja e magatartás lényegéről. Eb-
ből alkotott magának írói programot is. Hite szerint az írónak nem 
az a dolga, hagy győzzön és ítéletet hirdessen; ez csak az erénycső-
szök feladata lehet. „Az író dolga, hogy haltáig viaskodjon azzal, ami 
esendő  és romlandó lelkében, a győzelem reménye nélkül. Ez a vias-
kodás Mének igazi értelme." 

Hatalmas méltósággal őrzött szellemi különállása erkölcsi érté-
keiben katedrálisok monumentalitásával mérhet ő  csak, ahová euró-
paiságunk zarándokai fognak minden időben megtérni. 

MÁK FERENC 
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MARAI SÁNDOR  

HALOTTI . BESZÉD 

Látjátok, feleim, szemiekket, mik vagyunk 
Por és hamu vagyunk. 
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, 
Össze tudod még rakni a Margit-szigetet? ... 
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avítt kacat, 
A halottnak szakálla n őtt, a neved számadat 
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak 
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. 
A „pillangó", a „gyöngy", a „szív" — már nem az, ami volt, 
Amikor a költ ő  még egy család nyelvén dalolt 
És megértették, ahogy a dajkaéneket 
A szunnyadó, ny űgös gyerek álmában érti meg. 
Szívverésünk .titkos beszéd, álmunk zsiványoké 
A gyereknek Toldi-t olvasod és azt feleli: oké 
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett: 
„A halál gyötrelmei körülvettek engemet"... 
Az ohiói bányában megbicsaklik kezed 
A csákány koppan és lehull nevedr ől az ékezet 
A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát 
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát 
Még szólnak és üzennek ők, mély szellemhangokon 
A tested is emlékezik, mint távoli rokon 
Még felkiáltasz: „Az nem lehet, hogy oly szent akarat .. ." 

De már tudod: igen, lehet ... És fejted a vasat 
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már. 
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár 
A Konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét 
Látni való, untatja a sok okmány és pecsét — 
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby 
Fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Ady? 
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene? 
Arany szava? ... Rippl szine? Bartók 'vad szelleme? 
„Az nem lehet, hogy annyi szív ..." Maradj nyugodt. Lehet. 
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. 
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál, 
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál 
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved 
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek 
Még azt hiszed élsz? ... Valahol? . És ha máshol nem is, 
Testvéreid szívében élsz? ... Nem, _ rossz álom ez is. 
Még hallod a hörgő  panaszt:" ,Testvért testvér elad ..." 
Egy hang aléltan közbeszól: „Ne szóljon ajakad ..." 
Egy másik nyög: „Nehogy, ki távol sír e nemzeten ..." 
Még egy hörög: „Megutálni is kénytelen legyen." 
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkit ől, miért? 
Vagy: „Rosszabb voltam, mint ezek? ... Magyar voltál, ezért. 
És eszt voltál, litván, román ... Most hallgass és fizess. 
Elmúltak az asztékok is. Majd csak lesz, ami lesz. 
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet 
A rádióaktív hamu mindent betemet 
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Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, 
Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten, 
Tűrd, hogy az Isten tűri ezt s a vad tajtékos ég 
Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség 
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet 
Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet 
Őrizd eszel ősen néhány jelz ődet, álmodat, 
Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad 
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény 
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt — 
Mert ez maradt. Zsugorian, még számbaveheted 
A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet 
Es Jenő  nem adta vissza a Shelley-kötetet 
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet 
És elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk 
Látjátok, feleim, szem'tekkel, mik vagyunk 
Ime, por és hamu vagyunk. 

1949 tavasza 



ÉG TÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 85. 

Zrínyit idézték, mégis mintha a taine-i mili őelmélet adott volna im-
pulzust a nemrég megtartott zágrábi szimpozionnak az Adria hatá-
sáról. ,S ha arra gondolunk, hogy volt egy virágzó raguzan irodalom, 
meg egy harsogó életörömöt kifejez ő  velencei festészet, mindenek-
előtt a BeLliniekkel, akkor könnyű  volt feltételezni, hogy az Adria 
szelleme egyformán belengte mediterrán hatásával a partjaitól tá-
volabbi teremtő  géniuszt is. A meghívott ötven író tizennyolc ország-
ból három napon át tanácskozott, de már az els ő  napon kiderült, 
hogy kornak és történelemnek sokkal dönt őbb hatása volt azokra is, 
akik pedig a tengert, nemcsak az Adriát monumentális játéktérként 
alkalmazták. Hemingway sem a tengert, hanem az öreg halász har-
cát ünnepelte a cápával, s rajta keresztül a küzdelmes emberi sorsot. 
Nem a tenger volt a téma, hanem az ember. Jaanes Joyce esztend ő-
kig élt Triesztben anélkül, hogy észrevette volna az Adriát. Sibe 
IVLiličié után, aki pedig a tengert írta, sajnos alig maradt valami, 
ami kibírná az idő  kegyetlen kritikáját. S Viktor Car Emin Sem 
tengeri történeteivel, hanem az elnyomott horvát népr ől szóló írá-
saival marad meg az irodalomtörténetben. Pedig ez a tengermel-
léki elbeszélő  ott született és ott halt meg matuzsálemi korban az 
Adria partjain. De szerencsére csak az ötlet volt a tengerrel indítója 
a találkozónak. A felszólalók kivétel nélkül megcáfolták a környezet 
hatásáról szóló elméletet, s így Knut Hamswnnak még a nevét sem 
ejtette ki senki, viszont Paul Valiéry tengerimádatát többen is idéz-
ték, nem bizonyítva vele mást, csak költ ői nagyságát, s visszavágyó-
dását hatvanévesen a gyerekkorába, a tenger, az ég és a nap felejt-
hetetlen ragyogásába. S századumJkban a természeti tünemények, ten-
gerekkel, hegyekkel és erd őkkel, mintha minden varázsukat elvesz-
tették volna. A második világháborúban elsüllyesztett angol naszádok 
éppúgy politikai és történelmi konzekvenciákkal jártak, mint a prip-
jeti mocsarak. Az óceán, a tenger még csak Joseph Conrad regényei-
ben él zavartalanul, akárcsak a Hold Verne fantáziájában. A tragikus 
közelmúlt — valljuk be — megfosztotta nimbuszától az Adriát is. 
Szeretjük, élvezzük, írunk is róla, de történeteinknek már nem ő  
a hőse. S nem is a mienk többé. Valljuk be, elvesztette egykori sz ű-
zi szépségét, eladta magát az idegenforgalom közben] öltével, mint 
egy utcalány, aki pedig ugyancsak szép volt és csodálatos valamikor. 
Erről azonban csak a szimpozion jugoszláv résztvev ői beszéltek. A 
meghívott idegenek talán nem akartak visszaélni a vendégjoggal, 
inkább messze megkerülték az Adriát. A magyar Görgey Gábor 
a karčulai legyek illemtudását dicséri a szemtelen magyar legyek-
kel szemben, s bizarr hasonlata után a boldog nyaralók rajongásá-
val kicsit kitér a tengerre is. Ezzel szemben Branimir Donat a meg- 
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szelídített fenevad alkalmazkodási készségér ől ír a xorhoz, amelyben 
élünk; s ahol a tengerparti népnek az angol WC, a bidé meg az 
erkélyes lakás jobban leköti az érdekl ődését, mint a tenger. A ten-
ger egyszerűen van, mint a messzi ég, mint a leveg ő, fölösleges 
beszélni róla. A kényes ízlés ű  kritikus, Igor Mandić  morális szem-
szögből nézve mond ítéletet a mai Adriáról a nudhstastrrandj:aival, 
s gyarmati kiszolgáltatottságával a német márkának. „Az Adriai-
tenger szirénje ma a német szépség, akire büszke lehet a szálloda 
portása." Predrag Matvejevi ć  mitológiai példákkal kezdi, s azzal 
folytatja, hogy a mi tengerünk Rab szigetén 1941.# ől 1943-ig gyűj-
tőtábor volt, ahova a zsidókat zárták szögesdrót mögé, amíg az olasz 
fasizmus meg nem bukott. Az Adria északi részén pedig, Goli orto-
kon azokat tartották fogva, akik nem helyeselték szakításunkat Sztá-
linnal. Szóval az Adria, a történelmi el őidők mediterrán emberének 
hazája rég nem az, ami volt. A magam részér ől mégis hadd válljam 
be, jóllehet nem. vettem részt azon a zágrábi találkozón, én szeretem 
az Adriát, minden változásával együtt szeretem, pedig csak alkalmi 
élvezője vagyok csodálatos szépségének, mert ehhez talán nem is 
kell mediterrán embernek lenni. 

A fél évszázadon át tartó vitában József Attila ;pártállásáról 
nemrég előkerült a költő  hagyatékából egy perdönt ő, soha meg nem 
jelent, sőt gondosan eltitkolt kézirat. Ezerikilensžázharrnincnégyben 
íródott, abban az id őben, amikor .a szovjet írók kongresszusára Meg-
hívták Illyés Gyulát és Nagy Lajost. Hogy József Attila, a magyar 
munkásosztály költ ője miért nem kapott meghívást a Szovjetunióba, 
ahol a másik két magyar hosszú hetekét töltött, sokáig különféle 
magyarázatokkal kísért rejtély maradt. Illyés könyvet írt, lelkese-
dését csak itt-ott mérsékelten visszafogva, már a cenzúra miatt is, 
Nagy Lajos ugyancsak elismeréssel, helyenként azonban már 'érez-
hető  fanyalgással számolt be az útról, mint aki nem éppen igy 
képzelte el az ottani viszonyokat. De maga a meghívás így is elis-
merést jelentett, s őt kitüntetést baloldali helytállásukért Magyaror-
szágon. A tény, hogy József Attilát mell őzték, az irodaboni szocialista 
köreiben általános feltűnést keltett. Igaz ugyan, hogy akkor már 
kemény bírálatok érték világnézeti ,;elhajlása" miatt, a magukat 
beavatotttnák hitt irodalmi mindentudók szerint József Attilát ki-
zárták a pártból, s őt osztályellenségként kezelték, mintha magra a 
párt kiszivárogtatott híreit ,pertráktálták volna. De hát ténylégesen 
Illyés se volt párttag, Nagy Lajos sem, s József Attila költészete 
félreérthetetlen vallomás volt szocialista étkötelezettsége mellett. 'So-
kan tudni vélték hogy a mellőzés a költőt mélyen lesújtotta és 
porig megalázta. Hiszen ő  írta: 

De elvtársaim, ez az a munkásság, 
mely az osztályharcban vasba öltözött. 
Kiállunk érte, mint a kémény: lássák! 
Es búvunk érte, mint az üldözött. 

A most előkerült, nyomtatásban soha napvilágot nem látott 
kézirat éles fényt vetít a titokra. A cikk a két táborról szól, s — 
legálább mai szemmel nézve, amikor már alig maradt valami titok-
bán — érthet ővé teszi József Attila bátor, megalkuvást nem ismer ő  
állásfoglalását, amikor önmagáról szólva, mintegy valbo2nás-ként azt 
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mondja: „... nem azért fordít hátat a bolsevistáknak, mert nem 
hajlandóönként vállalni és kiállni olyan szörnyű  szenvedéseket, 
amilyeneket tizenhét esztendeje napról napra szült a szovjetorosz 
tetterő, a mai eléggé örömtelen szovjetorosz életért ... nem azért 
vallja magát szociáldemokratának a költ ő, mert visszariad a harc-
tól ..." 

Nagyabb bűnt nem vállalhatott volna, amikor kommunisták és 
szociáldemokraták közül az utóblaikat választotta, akiket a. munkás-
osztály elárulásával vádoltak, ugyanakkor, amcikior például a német 
kommunisták Hitlert támogatták hatalomátvételében a porosz szo-
ciáldemokrata ,kormánnyal szemben. József Attila felháborodását a 
most megtalált kézirat közl ője, Fejtő  Ferenc idézi, .fájdalmasan érzé-
keltetve a végzetesen tragikus szakadást a két munkáspárt között. 
Ejt a végzetes tévedést különben néhány évvel kés őbb még csak 
elmélyítette a második világháború el őestéjén kötött Hitler—Sztálin 
paktum. Hogy József Attila milyen nehezen viselte el a pártállásá-
val járó súlyos ;követtkeitetéseket a másik oldalról, amit nyomatéko-
san éreztetett vele mell őzése is a szovjet írók kongresszusára szóló 
meghívottak között, számos verséb ől kiderül. Mert versben vála-
szolt, költőhöz illőn vélt vagy valódi ellenfeleinek egészen addig, 
amikor már nem bírta tovább és odadobta magát a robogó vonat 
elé. S hogy költői alakja hatalmasan fölébe n őtt az időnek, minden 
egykori ellentétet elnémítva pártok és frakciók között, arra életm űve 
a bizonyíték, amely ,még gazdagodott is ebben a vétkes testvérharc-
ban a „pörös félek" között, amikor „a múlt tüntet ő  menete elvo-
nult" és 

Akár egy halom hasított fa 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát. 

Mert nemcsak pártok csalhatatlannak vélt istenei felett mondott 
ítéletet az id ő , igazságot tett a költészet dolgaiban is. 

Megint egy Kléisi-dráma. Ezúttal Splitben, a nyári színpadon, 
most azonban már utolsó drámájával, amelyben a mese arányai 
„emberszabásúak", s bár a Homburg hercege sem nélkülözi a kép-
telen helyzeteket, mégis minden hihet ő  lesz, s. a hős gyötrelmes 
halálfélelme emberi keretek között marad. Igen, mert korábbi szín- 
játékában valóságon túli magasalatokra csap fel a szenvedély. S 
amíg ezt mondom, be kell vallanom, hogy én Kleistet nem a szín-
padról ismerem. De amint látom, a magyar színjátszás történetében 
ez a késeinek mondott romantikus csak a századel ő  éveiben fordul 
elő, s Babitstól kezdve Szerb Antalig mindenkit a nyomtatásban meg-
jelent művei ragadtak magukkal. A Hamburgi -herceg tragédiáját 
đ  maga sem láthatta színpadon, mert nem volt színház, amely el ő-
adta volna. Goethe lesújtó véleménye ugyanis holtáig elkísérte, s 
csak a német expresszionizmus megjelenésével fedezték fel, száz 
évvel a halála után. De azóta id őnként a világ legkülönbözőbb szín-
padán ünneplik mindenki mástól 'különböző  zsenialitását, amely nem 
fér é1 semmiféle irodalmi skatulyában. De hát irodalom és művé-
szét mindenütt a világon a korának felel, anélkül nincsen akuszti-
kája, s ha Goethe a szertelenséget a dilettáns ismertet őjelének látta, 
részben igaza is volt. Kleistnek hát meg kellett várnia, amíg posztu- 
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musz életművével az egyéniségének -  megfelelő  idő  elérkezik, s a kor, 
ha mindj árt csak átmenetileg is, de visszafelelhet a kihívásaira. És 
.hát mi sem élünk goethe-i korban, ezért arathat, mint olvasom, 
határtalan sikert a halálra ítélt Hamburgi herceg tragédiája, ez a 
végsőkig túlfeszített színjáték, amelyben nem fontos a történet hi-
hetősége, mert meséjének minden turbulenciája ellenére következe-
tesen rendez ődnek benne a dolgok a maguk törvényei szerint. Ez a 
rendeződés Kléist más műveiben ennél is eklatánsabban mutatkozik. 
Igy az Amphitryon százszor megírt történetében Plautustól kezdve 
Boccacción át ,Moliére-ág, a házasságtörés komédiája nála ünnepélyes 
zengéssel van tele, ahogy már egy mitológiai istenhez, Jupiterhez 
illik, aki a csatába ment Amphitryon szalmaözvegyért vigasztalgatja, 
különféle furfanggal kijátszva a megcsalt férj éberségét, úgyhogy 
végül mindenki jól jár és AIkmene, a hűtlen asszony ikreket szül, 
egy fiút Asnphittryonnak, egyet Jupiternek, s ezzel az előbbit még 
boldoggá is teszi a nagy tisztesség, hogy éppen Jupiterrel magával 
csalta meg a felesége. És ehhez a megdics őüléshez igyekszik hű  ma-
radni Alkmene iás, amikor azt mondja: 

Férjem és uram! Eléd térdelek, 
s úgy nyújtom neked ezt a diadémot. 
Életemet lábad elé teszem; 
ha te adtad nekem ezt a követ, 
nézd meg jól, egy idegen név jelével, 
csókom és könnyem fog rá hullani; 
ha nem te adtad és letagadod, 
ha megtagadod, sorsom a halál lesz, 
és szégyenemet fedje örök éj. 

Alkmene ugyan egyre azt hiszi, hogy a férje tartja karjaiban, 
mégsem tud végig biztos lenni a dologban, hiszen olyan szavakat 
súg a fülébe szerelmese, amilyeneket azel őtt sohasem. „Szemem csil-
laga !" — mondja, s minthogy hiú, mint minden férfi 'ilyen pillana-
tokban, már-már felfedi kilétét s úgy kérdezi: „... ha én volnék az 
Isten és .a szívemmel jöttem volna hozzád, mit mondanál most, 
felelj, mit csinálnál?" Tizenhét könyvoldalon szól ez a zengedelem 
Szabó Lőrinc kongeniális fordításában, mint egyetlen szerelmi vallo-
más és alighanem a leghosszabb is a világirodalomban. Hát azt hi-
szem, ez az ,igazi .Kleist, erre csak ő  volt képes, s ez a mindig magas 
hőfokon tartott olvadékony anyaga költ ői áhítatnak és utánozhatat-
lan stílusnak, ez az, amiért kétszáz év óta ,id őnként vissza kell térni 
hozzá, mint az örök költészet forrásához, ha pátosza százszor is sér-
tette a halhatatlan Goethe fülét. 

Krleža esszéit nagy elismeréssel fogadta a német kritika. „He-
lyettünk beszélt — írja elragadtaásában valaki —, a kor kihívásaira 
felelt bátran és szellemesen." Egy másik német méltatója szerint 
soha senki nem írt annyi megértéssel például Heinrich Kleist je-
lentőségéről a német irodalomban, mint Krleža. Körülbelül ezt mond-
hatnánk ma mi is Ady-tanulmányáról, miután elcsendesedtek a ma-
gyar költő  nagyságáról a lelkesedés fanfárjai, s ebben a csendben 
egyre elfogadhatóbbak ,lettek Kosztalányi oly nagy vihart kavart 
kifogásai. Ugyanakkor hazájában mind hangosabb megjegyzések hang-
zanak el a Krleža halála után megjelentetett beszélgetéseir ől, me-
lyekben nem ritkán fordulnak ,el ő  elfogadhatatlan kijelentések iro- 
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dalomról, művészetről, sőt politikáról is. Az Antibarbarusról ugyan, 
amelyért egy időben .majdnem a fejével kellett fizetnie, már ,nem 
beszél senki, ami azonban korántsem jelenti azt, hogy nem maradt 
kitörölhetetlenül a (szellemi élet köztudatában. És mennyi mindenhez 
szólt hozzá még azzal a csillapíthatatlan hevülettel, amely egész 
egyéniségére oly jellemző  volt. Folytonos leszámolással mindig az 
engesztelhetetlenstég hangján, vélt (vagy csakugyan létez ő  ellenf e-
leivel jobb- és baloldalon egyaránt, hogy aztán id ő  múltával oly 
egyszerűen napirendre térjen a dolog fölött, mintha természetes lett 
volna, hogy ő  megmondta a magáét, s gyerünk tovább. Mindig en 
garde volt — hogy kedvenc meghatározásával éljünk —, ami . nem 
csupán csillapíthatatlan vérmérsékletével magyarázható, de mindenek-
előtt azzal, hogy ewrgpai szelleme magasan túln őtt a környezetén. 
És miután korát is megelőzte ;balkáni és kispolgáriam agramerisch 
állapotában a két háború között, joga volt ehhez a fölényhez, ha 
a támadás hevületében olykor túl is l őtt a célon. Mert a védekezés 
harcmodora ismeretlen volt el őtte. Mindig támadott, vakmer ően és 
elegánsan, úgyhogy a mérsékelten elfogulatlan kívülálló is kénytelen 
volt :igazat adni neki akkor is, ha nem volt éppen mindenben igaza. 
Tanulmányai és esszéi sem nélkülözik megsemmisít ő  fölényét és 
támadó harcmodorát, úgyhogy a túlzásai sem üres csapongások. Érez-
hetően ez késztette egyhangúan lelkes elismerésre a német kritikát. 
,Európa lelkiismerete beszélt bel őle" — idézhetjük a már említett 
méltatásból annál meggyőzőbben, mert :Krleža korának Európája a 
legszégyenletesebben tagadta meg egykori önmagát, vérben és szenny-
ben fetrengve hosszú évéken át, miközben milliók pusztultak el ár-
tatlanul. Aztán amikor Krleža életm űve befejezettnek volt tekint-
hető  és az élettani törvények értelmében megjelent az öregség, mind-
inkább az emlékez ő  Krležára kellett figyelni. Már alig írt valamit, 
annál többet beszélt. Nem mindig arról, amir ől ő  :ákart, hanem amit 
kérdeztek tőle. És rengeteget kérdeztek a végkimerülésig. Ráteleped-
tek, esztend őkön át beszéltették, úgyhogy most vaskos kötetekben 
olvashatók ezek a nem mindig izgalmas magánbeszédek a legbaná-
lisabb dolgokat is híven feljegyezve, s őt erőltetetten kiprovokálva. 
Ez az, ami ellen időnként 'kikel a jóí:zlés ennek a nagy formátumú, 
bátran mondhatjuk: korszakalkotó egyéniségnek a védelmében. Per-
sze nem ritkán hamis hangok is kihallatszanak e vég nélküli, s 
mellékes dolgokat sem nélkül ő  monológokról szólva, nem egyszer 
általánosítva is, és a nagy m űveket kompromittáló azonosítástól sem 
visszariadva. Pedig a megnyilatkozás ifjonti tüze nem hunyt ki vég-
legesen, s a sok feleslegesnek tetsz ő  mindennapi semmiségek után 
egyszer csak váratlanul és csodálatos módon szárnyákat kap Krleža 
szájában a szó, s oly színesen és magával ragadó módon árad, min-
den lehetséges szabadságot kihasználva a mese, hogy legszebb m ű-
veihez lesz méhtó. Azokra a szlovén hegyek közötti nyaralások délu-
tánjaira gondolunk leginkább, amikor ebéd utáni ejt őzések közben 
gátlástalanul elszabadult a .mesél ő  kedve és megismételhetetlen ra-
gyogással kapott értelmet és formát, amit mondott. Hát már ezért 
sem szabad általánosítani, s e kásahegynek beill ő  interjúkról könnyel-
mű  és tiszteletlen véleményéket mondani. 

Az utóbbi időben Bécs jelenti nekem a nagyvilágot, meg Velence 
a maga nemzetközi forgalmával és a reneszánsz csodáival. Nem múlt 
el nyár esztend ők óta, hogy valaki ne mondta volna Abbáziában: 
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„Nem megyünk át egy kicsit Velencébe?” Másnap hajnalban •aztán 
felkerekedünk és estig .bolyongunk a lagunák meg a Belliniek képei 
között, a San Marcót sem elhanyagolva persze, amely id őtlenségével 
olyan, mint valami miniatűr Európa ebben a sokadalomban. Bécs-
nek számomra Budapest közelségében van a vonzása, gyerekkord em-
lékeim fölött diadalmaskodva, amikor apám meséiben hetekig tar-
tott az útja egy vándorlegénynek, istállók pállott homályában töltve 
az éjszakákat, szénakazlak tövében vagy az árok partján, amíg a 
császárváros tornyai láthatók lettek, mi meg Pestr ől három óra alatt 
ott vagyunk. Most majd még közelebb kerül egymáshoz a két város, 
ha igaz, hogy 199-5-ben együtt rendeznek világkiállítást, Kelet és 
Nyugat szoros együttműködésének példáját is megteremtve. • Hetven 
év előtt szakadt meg a kapcsolat Bécs ,és Budapest között a mo-
narchiában, miután századokon át tartó gy űlölködésben éltek, s máig 
hallhatók a panaszos kurucdalok az id ő  messzeségéből a zsarnok-
ságról, amely a kétfej ű  sas meg a feikete-sárga császári lobogó gy ű-
lölt jelképeivel tartotta rabigában a kiterjedt birodalom népeit. 
Ugyanakkor Bécsbe menitek a mesterlegények szakmai tökéletességre 
szert tenni, s a tudomány magasabb színvonala is onnan eredt. An-
nak ellenére, hogy volt id ő, főleg a múlt század derekán, amikor 
forradalmak és fegyveres harcok folytak a szabadságért, s évtize-
dekre lepték el a Lajtán inneni vidékéket a császári beamterek. 
Elnyomóként jöttek, s második nemzedékükben elmagyarosodtak. 
Ahogyan a Bécsben megtelepedett horvátok, csehek, lengyelek és 
magyarok olvadtak be zokszó nélkül a nagyobb közösségbe. A bécsi 
telefonkönyvben ma is hemzseg a sok Petrovi ć, Nagy és Kiss, a 
cseh ás lengyel nevekről nem is szólva. Az itt . él ő  népeknek Bécs 
volt Közép-Európa, a civilizáció fellegvára Kelet és Nyugat között, 
amíg csak a habsburgi nagyhatalmi tébolyt le nem törték, s Bécs 
a kicsire zsugorodott osztrák köztársasággal, mint egy vízfej ű  gye-
rek, magára nem maradt. Ebb ől a magányából igyekszik most ki-
törni, s hidat teremteni a különböz ő  társadalani rendszerek között 
az európai közösség felé. Mindez egyel őre csak álom persze, amely 
azonban a jelek szerint Budapesten is megejt ő  tudott lenni, miköz-
ben kisugárzása mind nagyobb a többi szomszédos országra. Mintha 
nem lenne véletlen, hogy a bécsi könyvesboltokban Krleža a leg-
keresettebb szerz ő, míg a folyóiratok sorra közlik Vasko Popa ver-
seit, s a legtekintélyesebb osztrák író ma a szerb Milo Dor. ,Velence 
más. Velence a világ kirakata minden gazdasági és ,politikai vonat-
kozás nélkül, ahol az embernek el kell felejtenie a megosztottságuk-
ból ocsúdó kontaianenselk realitásaiit. Velence mindenkelié és senkié. 
Velence rég elfelejtette külön köztársasági múltját, amikor meg sem 
elégedett nagyhatalmi helyzetével az Adrián, de messze tájakról 
sem .idegenkedett elhozni, ami szép volt és kalózkodásában elérhet ő  
volt. Velence a múltjából él, s a fasizmus több mint két évtizede 
sem hagyhatott nyomot rajta. Nekem elég néhány óra Velencéb ől, 
hogy félékben felfrissülve jöjjek el, olcsó romantikáját messze • meg-
kerülve. Csak először mentem el, hogy ,majd két hétig maradok, de 
a tizedik napon •émelyegve kellett othagynom, mint akinek meg-
feküdte a gyomrát a rengeteg szépség. .Most  is megelégszem a han-
gulatával, vaporettóval végigrnegyék a Canal Grandén, még egyszer 
megnézem magamnak a Casa d' Orót s a többi k őcsipkés palotát, hogy 
aztán kiszálljak elvegyülni a velencei piac forgatagában. Sohasem 
ültem gondolában, igaz, nem is volt kivel. Estefelé már mehetünk 
is vissza Abbáziába, hogy aztán majd pár nap múlva hazajöjjek 
doroszlói magányomba, mint aki a nagyvilág csudáiból tért haza. 
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A.~.~0  TO1~~HEL Y  

MIODRAG RACKOVIC  

ILLYÉS GYULA MEGSZENTSÉGTELENÍTETT  

ÖREGSÉGE  

Kevés olyan író van a modern európai irodalomban — és nemcsak  

abban —, aki olyan odaadással és elmélyülten írta le az öregség  
állapotát, mint ahogyan azt Illyés Gyula, a huszadik század kétség-
kívül egyik legjelentősebb írója tette a Kháron ladikján című  esszé-
regényében. Az igazat megvallva, az öregség mint állapot a statikus  

elv bizonyos fejtájaként, amelyet inkább el kell rejteni a figyelmes  
szemlélő  elől, nem vonzotta eléggé az írók frigyelmét. Az öregség  

csúnya dolog, ezért az esetek nagy többségében az egészséggel és  

fejlődéssel büszkélked ő  civilizációban fenntartott helye van a szel-
lemi és szociális gettóban, mint •a betegségnek és a tébolynak.  

Illyés azonban vállalkozott arra a feladatra, hogy bemutassa az  

öregség állapotát, ellentmondásosan, statikus és dinamikus funkció-
jában. Különösen azért, mert azok a m űvek, amelyek mégis ezzel a  
jelenséggel foglalkoznak, a legtöbb esetben szentimentalizmussal, saj-  

nálkozással telítve íródtak, azokra a gazdag képekre hasonlítva, ame-
lyeknek fel kellene buzdítaniuk az öregembereket, meggy őzve őket  
arról, hogy mégis van számukra valamilyen remény, akár az árnyé-
kok hóbortos színpadán szimpatikus togyogó figuraként.  

(Illyés Gyula 'mindenképpen egyedülálló abban, hogy saját vizs-
gálódásaiból létrehozott egy olyan művet, amely egészében alá van  

rendelve magának az öregség ambivalens természetének: a Kháron  
ladikján című  regény egész szerkezete a vizsgált jelenség kett ősségé-
nek jegyében alakult. Egyrészt ennek az esszéregénynek a szerz ője  
jeleneteket- mutat be, a valamikori élet kövületeit, amelyek szikra-
ként térnek vissza az ember tudatába, másrészt megpróbálja az olva-
sót bevonni a racionalizáció folyamatába, hogy megbízóvá, az ön-
megfigyelés részesévé tegye, amely amennyire magyarázza a jelene-
teket, annyira változtatja is azokat: az öregségben inkább belátjuk  

a körvonalakat és a borús árnyékokat, mint amennyire figyelünk  

a részletekre, valamint az események és a tárgyak közötti valóságos  

viszonyokra, az öregség • a re-kreáció valamilyen visszafordított, cs-o-
dálatós folyamatában, önámító közelségében nyilvánul meg.  

Ily módon Illyés Gyula megteremtette az el őfeltételeket, hogy  
könyve esetében egyáltalán regényr ől lehessen beszélni mindazokkal  
a feltételességekkel, amelyek ezzel az irodalmi m űfajjal járnak, még  
akkor :is, amikor az „alkótói vizsgálódás" eljárásáról van szó — hogy  

p.ararf razáljuk rSzolzsenyicint —, vagy pontosabban az önvizsgálódás-
ról, amelynek dinamikus természetét megértéssel és lelkesedéssel kö-
veti az olvasó. A tucatnyi jelenetet, amelyek valamilyen bels ő  logikai 
rend alapján követik egymást, az öregség jelenségét vizsgáló feje-
zetek közé iktatta, olyanok közé, amelyek nem részletnélküliek, kis 
elbeszélő  medalionok, lírai ievokációk, de mint részletek alá vannak 
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rendelve a racionalizáció folyamatának. Ezek olyan részletek, amelyek 
figyelmeztetnek, amelyek a narrátor, a kutató számára többértel-
műek. 

Az első, Juliska című  jelenettől, az utolsó 1968. április 22. címet 
viselő  jelenetig, amikor .a szerz ő  a megöregedett, világszerte ismert 
magyar filozófussal, Lukács Györggyel beszélgetett, e jelenetek szüle-
tésének bels ő  logikája semmilyen értékmérőnek nem felel meg: ezek-
nek kizárólag a szerz ő, a narrátor és a vizsgálódás folyamatábán 
vele együtt részt vev ő  olvasó számára van jelentésük. 

Még azt is mondhatjuk, hogy mindezek a véletlen jelenetek — 
emlékezések az öregség „forrj án" és a Juliskáról, a .cselédlányról szó-
ló mese, valamint az emlékezés Lukács Györgyre egyforma értékűek: 
alapkövek, a szellemi horgonyok bizonyos fajtái, amelyek a megöre-
gedett narrátort az élethez kötik. Ugyanakkor ezek azok a fényl ő  
pontok a múltban, amelyek felé a szerz ő  fordul, és amelyek felé Khá-
ron ladikján hajózik. Az öregség vizsgálata ezek szerint tehát az író 
tudatában eddig érvényben lev ő  értékrendszer kétségessé válása; ez 
a tények felbontásának.és újbóli felépítésének formája. A nagy ta-
lányban, amilyennek az embernek saját élete t űnik, egy cselédlány, 
Juliska majdnem ugyanolyan megismerési jelent őséget kap — az 
iniciáció jelentőségét, mint az ismert magyar filozófus. 

Ebből a sajátságos módon megváltoztatott axiológiai skálából kö-
vetkezik az az id ő  iránti, egészen különös, lekicsinyl ő, visszafordított 
viszony, amelyre Illyés figyelmezteti az olvasót: ő  gyűlöli az időt, 
de — mint mondja — „ráhagyom a rigolyáit, a gyors számolási b ű-
vészkedéseket; a fizet őpincérek •ceruzaviillámlásait sem .  ellenőrzöm. 
Megbízhatatlan ügyfélnek tartom az id őt, de alkalmazkodom a gya-
nús algebrájához, hogy annál jobban megvethessem. S őt. Merő  dac-
bál, finnyás függetlenstégb ől még segítek is neki, hovatovább öntu-
datlanul. Már-már ösztönösen!" 

Érthetően, Illyésnek ez az mennyire dacos, annyira lekicsinyl ő  
állítása elegendő  ahhoz, hogy egészen más viszony jöjjön létre térná-
jának anyaga iránt. Számára az öregség nem annyira a fizikai, szel-
lemi és alkotói képességekcsökkenésének folyamata, mint amennyire 
a tudat állapota, amennyire szociális, annyira morális, amennyire fizio-
lógiai, annyira ;gnoszeológiai állapot is: öregségünket ki kell érde-
melni, fel kell találni magunkat az árnyak között. A felismeréssel, 
hogy öregszünk, belépünk egy más világba, felszállunk Kháron la-
dikjára, amely egy sajátságos lelki purgatóriumon vezet keresztül ben-
nünket. A halálnak ebben az el őcsarnokában túl sok és túl kevés is 
az idő : túl sok a múltban, a jelenetek között megtett úthoz és túl -
kevés az új és bátor tettekhez. 

Ezenkívül még elég higgadtak vagyunk ahhoz, hogy ne tudjuk 
magunktól elhárítani a velünk szembeszegül ő, adott világ tényeit, 
amelyek fájdalmasan bizonygatják, hogy mind közelebb kerülünk a 
halálhoz. Az ,öregségben •egyedül a fülünk n ő . Megnyúlik az orrunk. 
Mindnyájan lógó orral távozunk az életb ől — mondja lehangoltan 
Kosztolányi, egy másik jelent ős magyar író, Illyés kortársa. 

Anélkül, hogy bárkit'is meg akarna gy őzni az öregség vigasztaló 
előnyeiről, Illyés Gyula szükségét érzi annak, hogy kifejezzen .bizo-
nyos dinamikus elvet, amely ennek az .állapotnak a tünete: ez a 
hátrafordulás. Valójában van valamilyen feszültség az öregség mint 
állapot :és mint a múltba való visszatérés között, amely jelenleg fel 
van szabadítva az adott pillanat feltételessége, az id őkeretek, a mi 
emóćiónnk alól. Ez a múlt meg van tisztítva a feleslegekt ől, rajta 
felejtjük a• szemünket, mint a szakadékon, amely nemcsábít ben- 
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nünket arra, hogy belezuhanjunk. Az öregség, amennyire legalábbis a 
tudatunkban életre tudjuk kelteni, valamilyen háziállat tetemére ha-
sonlít a mészárszéki asztalon. 

A jelenetek — amelyeket Pllyés precízen elhintett az esszéregény-
ben — ezért töltik be azoknak a pontoknak a funkcióját, amelyekhez 
a szerző  ezen a megismételt utazáson 'igazodik: ez a múltba való visz-
szatérés nem a megtett út rekonstruálása, hanem annak utólagos át-
alakítása: ami velünk történt, másképpen is magyarázható, mert az 
elbeszélő  vagy a megfigyelő  idősíkjából egészen más a jelentése. Más 
szóval: mi a múlton egyszerűen, szuverén, békés arccal haladunk át, 
mint azokon a tájakon keresztül és azonlehet őségek mellett, amelyek 
amennyire ismertek, annyira újak is számunkra. 

A tudatban annak a valaminek a ,,rekonstrukciója", ami elmúlt, 
ami lehet, hogy így játszódott le, de lehet, hogy másképpen is, szá-
munkra valóban alkotómunkának tetszik: fordított vetületben, össze-
zavart időtervek alapján élünk, félelem nélkül, lehet őség nélkül, hogy 
újra az események áldozatai lehessünk, a küls ő  körülményektől füg-
getlenek. Ezért Illyés jeleneteit és látszólagos vallomásait az olvasó, 
a szó legnemesebb értelmében 'kitaláltként kell hogy felfogja: a nar-
rátor már „megállapodott", megbékélt a múltjával; a fordított pers-
pektíva lehet őséget nyújt azoknak a tényeknek az átértékelésére is, 
amelyekről e regény szerz ője beszél. 

Hogy egy sajátságos, visszafelé vezet ő  útról van szó, arról Illyés 
már az alkotói önvizsgálattal foglalkozó részek elején meggy őzi az 
olvasót. Igen, Illyés magáról, szinte naplójegyzetek formájában az 
öregség első  tüneteir ől beszél. Lassan, nemcsak az öregember tudatá-
ban az egész múlt, az elmúlt élet felbomlik néhány kulcsjelenetre, 
hanem a szavak is elvesztik saját szilárd, szótagalkotó szerkezetüket 
és jelentésüket, széttöredeznek a nyelv alatt, a tudatban egyesülnek 
a hangtanilag hasonló, jelentésükben eltérül fogalmakkal, az id őben, 
amelynek rendkívüli értéke és lefolyása van, úgyhogy az öregség eljö-
vetelének tudata. ugyanakkor a formák elvékonyodása,. megpuhulása 
átélésének szükségessége is, hogy ebben a közeledésben a világ dekon- 
strukciójának elveként találjunk valamilyen értelmet. 

Nem, Illyés nem törekszik vagy látszólag törekszik valamiféle 
objektivitásra, ravaszul úgy tesz, mintha ez a valamiféle objektivitás, 
a kérdéses valóság fotografálása fontos lenne számára. Különben a 
fényképezőgép látszólagos objektivitásában van valami megfoghatat-
lan 'kíméletlenség. Ezt mindenki észreveszi, ha megnézi a nemrégi 
vagy a korábbi évekb ől való fényképeket. Az öregedés küszöbén ké-
szült fényképek szinte nyugtalanítanak bennünket: „ +De ez a vigyor, 
ez a már-már állati elbambultság szíven üt és fölháborít. Ez lakik 
már bennem? Ily települhet ki a szám köré?" 

Igen, ritkák azok a könyvek, amelyek ily módon beszélnek az 
öregségről: a legszívesebben megpróbáljuk elkend őzni, mi meg szere-
pet játszunk — valamikori régi magunkat alakítjuk úgy, ahogyan 
hisszük, hogy környezetünk emlékszik ránk. Még akkor is, amikor 
nyíltan írnak az öregségről, azokos emberek megpróbálják köriyö-
rületesebbé tenni, megpróbálnak vele megbékülne. Simone de Beauvoir 
az öregségről írott híres és fenntartás nélkül dicsért tanulmányában 
e jelenség hűvös, szinte tudományos megközelítése mögül rémültnek 
tűnik: megkísérli „objektívan" megmagyarázni magának az öregsé-
get. Az egyes, a realitás 'iránt nyitott vagy egyszer űen őszinte lelkek 
számára az objektívan a vigasz valamilyen fajtája: úgy van, ahogy 
lennie kell. A jelenséget megmagyarázni — úgy rémlik nekik — any-
nyi, mintha .a hidrának kivették volna a fogát, • mvntlha a félelmet 
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kiváltó tárgyat közelebb hozták volna annak a vadállatnak a fény-
képéhez hasonlóan, amelyet a táskájukban hordanak. ;Simone de Beau-
voir kigyelmet és megértést kér az öregemberek részére, csoporto-
sítja őket, magyarázza. 

Ez a híres francia írónő  meglehet ős biztonsággal határozza meg 
azt a korhatárt, amely után következik az öregség: ez a hatvanötö-
dik életév! đ  ennek a ,;harmadiik életszakasznak" a tiszteletben tar-
tását kéri. 

Illyés Gyula azonban undorodik a fényképez őgép e kannibaliz-
musától; az objektív mindig gonosz. Mire való az ökrös tokáknak, 
az orr és a fül kinövéseinek, a nyak petyhüdt b őréndk, a ráncok kí-
gyóvonalainak a mutogatása? Mögé kell látni, a 'dolgaik tetszet ős felü-
lete mögé, az arc mögé, a lelkiség e barázdás pajzsa mögé: nyilván-
valóan az öregségben nem vagyunk azok, akik voltunk, lények, csak 
identitás nélkül; csak a mi tudatunk ajándékoz még tüzet, még egye-
diségeket jellemünkndk és erkölcsi tartásunknak. 

Az ;objektív gonosz, képmutató természetére Illyés példaként a 
megöregedett Kossuthról és Arany János költ őről készült portrékat, 
dagerrotípiákat említi. 

„Kossuthot a fénykép -- meséli Illyés — nyilván egy londoni 
mester műtermében — álmárvány könyökl ő  mellett talpon, megkín-
zott szép arcát magasba tartva láthatóan mint Kormányzót ábrá-
zolja." 

„A kép csatatéri — kiált fel Illyés 	színpadi csaatéri ; az 
ábrázolt öreg férfi er őt .és harckészséget akar árasztani, feledtetve — 
ezért eltakarva — az akkor már csúz görbítette térdeket" holmi 
hamleti .köpenybe. ,;A pillanatból épp az er ő  hiányzik, hisz még szín-
padiassága is gyenge." 

Igy a mögé látni eljárása kulcs Illyés ezen esszéregényének meg-
értéséhez. Ha a :hátrafelé utazás a módja is annak, hagy az értékeket 
megkérdőjelezzük, a fényképek itt keveset jelentenek; azok alkotják 
a halottak galériáját, a túlságosan felesleges alakokét, akik nincsenek 
összhangban a mi alkotói elveinkkel, iaz általunk fontosként kiválasz-
tott jelenetekkel, amelyek felé haladunk. 

Nemcsak az irodalom kerüli az öregség problémájával való ko-
moly foglalkozást, hanem a filozófia sem szentelt elegend ő  figyelmet 
ennek az alapvet ő  fontosságú kérdésnek, amely ugyanolyan fontos,. 
mint az öngyilkosság problémája. 

„Életünk öröklét igényű  — mondja Illyés. Az öregség elfogadása, 
akár a halálé is, a filozófiai öngyilkosság formája. Illyés — Oicero 
De senectute című  művét említve — nem minden irónia nélkül jegyzi 
meg,' hogy ez az öregségr ől írott tanulmány több mint vigasztalóan 
hat. 

Dicsőíti az öregséget, beszél az el őnyeiről: 
„Vénülvén egyre kevesebb például a zavaró testi gyönyör. Kü-

lönösen. a legnyugtalanítóbbak, az alsótestiek, amelyek pótolhatók fel-
sőbbrendű , azaz a test fels ő  szerveivel gyakorolható kéjek - révén, jele-
sen a helyes gondolatokkal, épületes beszélgetésekkel." 

Illyés említi Epiktétosz híres mondását a halálról: „Ha lesz, nem 
leszek, míg leszek, nem lesz." 

Mindezek olyan mentegetőzések, amelyeket Illyés jóindulatú meg-
értéssel említ. 

.Ami azonban őt a megismerés e visszafordított szempontjából 
érdekli, az valójában a teát „alsó" és „fels ő" részei közötti viszony; 
amelyeknek megfelel az elmúlt id őn keresztül a bens őségesség felé 
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vezető  út is: minél teljesebb a tudat, annál biztosabb jel, hogy Kháron 
ladikja jócskán eltávolodott, hogy közelebb kerültünk a halálhoz. Ter-
mészetesen ebb ől a síkból nekünk minden másképp látszik, ezért 
számunkra a valóság lazasága, az a valamilyen puhaság is, amely el-
kezd uralkodni a tárgyak és a jelenségek között, fens őbbségesként hat. 

Legalább két jelenet, amelyekr ől +Illyés beszél, szimptomatikus ah-
hoz, hogy leírjuk ennek az elbeszél őnek a viszonyát az általa ábrá-
zolt tárgyhoz. Az a múlt, amelynek végs ő  sorban változatlan a for-
mája, gyakran még a jelentése is, a szerz ő  „elemző" tekintete el őtt 
változni kezd: a múlt sem, és miért volna az öregség állapota men-
tes a jelentés váratlan explózióitól? 

Az első  a Guny apátság sorsára és jelentésére vonatkozik a kü-
lönben A múlt őre címet viselő  fejezetben — jelenetben. Ez az útle-
írás képeként írott jelenet arról beszél nekünk, hogy a Cluny apátság 
valamikor valóságos város volt, malmokkal és ,iparosokkal, akik kated-
rálisukhoz maguk faragták az épületakövet; Illyés beszél. a k őbe for-
naálrt csodákról, melyek el őtt a kereszténység térdet hajtott, nemcsak 
áhítatból, hanem megrendültségb ől is. 

Mindezt elsöpörte a változtatni akarás; a tiszteletet nem tudó 
értetlenség, a nyerészked ő  rombolhatnék. ,Az apátsági szentegyház-
nak, amely 1187 méter hosszú volt, és hatalmas abszidját öt kápolna 
kerítette, lenyűgöző  arányai voltak. A középkori építészetnek ezt a 
koronáját hozzá méltó művészi munkák, pompázatos kivitelű  színes 
freskQk +és gazdag faragású oszlopf ők díszítétték. 

Mindezt, legalábbis ennek az apátságnak a legfontosabb részét, 
több szekérnyi puskapor felhasználásával 1.811-ben felrobbantották. 
A • irambol:ás nem a vallásellenes türelmetlenség rémtette volt — is-
métli Illyés a vezető  szavait, a „régiségek ezen őrének" figyelmezte-
tését, a borzasztó az volt, ami ezután következett. A francia forra-
dalom alatt ezrévelrombolták le a kastélyokat és a kolostorokat, az 
épületek sorsáról pedig Párizs döntött. Eléggé nyugtalanítóan hat ez 
az en fékeztetés az orosz templomok hasonló sorsára az októberi for-
radalom után. 

Mert a városoknak — katedrálisoknak megvan a maguk hatal-
mas, emberfeletti személyessége. Igen, Párizsdöntött ezeknek az épü-
letdkrciek a sorsáról és az ún. köztulajdonokat, valamint az arisztok-
ráciától elkobzott földeket is a városi nagypolgárság vette meg. Ki 
vehetett meg azonban — egy katedrálist? 

Ezeket a bennük lev ő  kőanyag értéke szerint adták el, miután 
ezeket is fölrészletezték, ,p.uskaparral. Cluny évekig keresett k őbánya 
vólt. A tíz-;húsz méter magas gótikus ablakok és falak kifaragott 
köveit és márványszobrait még az országosan használt sajátos lele-
ményükkel, az ökrök vonta kötéllel rántották földre. Ki tudja, melyik 
új .épületekbe építették be összhang nélkül ezeket a részeket? Milyen 
hússal .éscsonttal keveredtek, a stílusok milyen kakofóniájában — 
amely stílusok civilizációnk vagy pontosabban kultúránk üledékes 
lerakódásai — léteznek a valóság ezen elhagyott termései? 

Nemcsak hogy az ember az emlékezésben, Kháron ladikján ha-
józva előre és a múlt felé, viselkedik er őszakosan egész elmúlt életé-
nek folyamatával szemben, hanem a körülöttünk lev ő  világ is állan- 
adóan az adott egészek megbontásaként jelentkezik, az értelem és a 
célszerűség feletti er őszakként. . 

A második példa, habár nem rendelkezik a város-katedrális gran-
diozitásával, semmivel sem kevésbé mély benyomást kelt ő . A One 
of the great old men című  fejezetben Illyés a magyar irodalom egyik 
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„nagy öregjénél” tett látogatásáról beszél. Illyés leírásában az „agg 
író" — ahogyan a regény szerz ője nevei — entitásként szinte nem 
létezik, eltűnt belőle a személyesség.Nevetséges házi szellem. 

Könyveinek és műveinek világnyelvekre lefordított aranyozott ge-
rincű  díszkiadásaivá alakult, amelyek uborkásüvegekként sorakoznak 
a polcokon, címűkkel és szerz őjük nevével. Átalakult irodalmi díjak-
ká, akadémiai tagságokká, belföldi és külföldi kitüntetések okleve-
leivé, amelyek az arany és sötétbíbor keretekben büszkélkedtek. • 

Az író helyett feltűnően az író ugyanolyan öreg felesége viszi 
a szót, a múlt őréhez hasonlóan a ,Cluny apátságból. Róla, a férjér ől 
úgy beszél, mint ,egy kövületről, múzeumi kiállítási tárgyról, monu-
mentális építményr ől, amelyről a „használók" már széthordták az ér-
tékes köveket. 

A nagyon öreg író valóban az is: felesége felkavarja a múltat, 
mint a feneketlen zsákot, amelyb ől még valami napfényre kerülhet. 
Miért ne? Az öreg író nem tiltakozik: a múltja, mindaz, ami körülötte 
díszítő  elemként mozog, csak a feltételességek halmaza. Nincs fon-
tosságae' annak, hozzáad-e ahhoz és elvesz-e abból valamit a fele-
sége, ami az író már semmiképpen sem az, ami már megsz űnt lenni: 
élettelen tárgyak, fénylképek gyűjteménye. 

Es csak a lelkesedés lelankadásának, a tények közötti kapcsolat 
megszűnésének ezen a mindent átfogó szintjén kezd ődhet az utazás, 
bizonyos elbeszél ői regresszió. Kháron .ladikjának himbálózásával pár-
huzamosan megy végbe az önmegismerés, az öneszmélés folyamata: 
itt mindenképpen jelent ős mértékben jut kifejezésre Illyés iróniája, 
felhívása az enyhe gúnyolódásra, amely . •epatetizálja az öregséget, 
a halálnak ezt az ,előcsarnokát, amely nyugtalansággal tölt el ben-
nünket. 

Az utazás a múltba ezenkívül a megismerési tiszti -tóhely, a ha-
lálravaló felkészülés valamilyen fajtája: az embernek meg kell sza-
badulnia attól a hiú képt ől, amelyet önmagáról alkotott. Ő  többé nem 
az, aki :képzetként saját tudatában lakozik, nem őre többé saját 
identitásának; identitás nehezen lehet valami átmeneti, deformá-
ciókra, változásokra, elferdülésekre hajlamos, mint az emberi test. 

Hova vezetbennünket akkor Illyés? 
Ő  a szerénységet és a lelki tengely köré gyülekezést sugalmazza: 

az identitás lelki és erkölcsi dolog, szinte forma és szenvedély nélkül, 
valamiféle teljes tudatosság — ahogy az egzisztencialisták mondanák 
— a lények és a semmi viszonyáról. 

Illyés éppen az öregségnek mint állapotnak és mint negatív 
progressziónak rendelte alá elbeszél ői eljárását. A két párhuzamos 
folyamat: véletlen jelenetek — kiköt ők, amelyek szerint határozza 
meg a múlt és az „elemzés" földrajzát, valamint magának a jelen-
ségnek a kutatását, az olvasót biztosan valamilyen enyhe türelmesség 
felé, olyan tájak felé vezetik, ‚amelyekben nincs aggódás, amelyeket 
kitartóan meg akart hódítani a Kháron ladikján című  regény szer-
zője. 

„Életünkkel ugyanis — állítja Illyés — csak kell ő  idő  múltával 
lehet szembenézni. 

Erre szolgál az öregség; már a kezdeti is. 
Az öregedés f ő  velejárója — mint láttuk — a megkett őződés. 

Ez a jámbor skizofrénia az első  pozitív kórjele a bölccsé levésnek is. 
Mert ki is a bölcs? 

Aki mindent tárgyilagosan lát. 'Saját magát is, egy harmadik 
szemével." 

204 



Ezzel mindent megkaptunk, amit az öregség összetett szimpto-
matológiáj ában lényegesként észrevehetünk: a képek, a beszéd, a 
szavak akusztikai jelentésének szétesését, a múlt idejének felbon-
tását. 

Most pedig a megkett őződés jelensége is, amely az összes közül 
a leginkább „irodalmi": csak vele kezd el m űködni a „harmadik 
szem", amely mögé lát, amely az események központjában lev ő  sze-
mélynél pontosabban érzékeli a jelenség mélységét. 

. Hátramaradt még Illyés Gyula felkínált kulcsában a bizonytalan-
ság ezen állapota, e tisztítóhely kulturális jelentésének a kivizsgá-
lása az élő, változó, irányított realitáshoz viszonyítva. A történelmi 
objektív folyamathoz viszonyítva, amellyel egy kultúra eredményes-
ségét mérik. 

A Robogó kastély című  fejezetben Illyés a Párizstól 200 km-re 
levő  öregek ,otthonában tett látogatásáról beszél, egy modern épü-
letről, kitűnően megszervezett intézményr ől, amelyben több mint 560 
öreg van elhelyezve. 

Jó, ha van a házban egy öreg ember — mondja e regény írója, 
az megnyugtató. Mint a jó hajóhorgony. Mintha az id ő  sodrába is 
lehetne vetni valamiféle megállító vasmacskát. Ennek az id őfolya-
matnak kell hogy legyen valamije, ami fékezi, ami zavarja a sodrát 
és az örvényét. 

De az 'öregségnek ez a mennyisége egy helyen félelmetesen hat. 
Mindez egy halomba ömlesztve negyvenezer évet tesz ki, mindez 
megsokszorozott tapasztalatként nehezebb az egész megjegyzett és 
nyomokban fennmaradt világtörténelemnél. Sajnos, kiált fel Illyés, 
ezek a nagyszerű  évek egy halomba vannak ömlesztve, használha-
tatlanul. 

'Es • éppen ebben nyilvánul meg a természet valamilyen kegyetlen 
tékozlása, amelyben összegyűlik az öregség a tapasztalatra való tá-
maszkodás nélkül: ezek az aggastyánok, amint szaporodnak, ezek az 
évek, amelyek már magukkal az összegükkel és mennyiségükkel meg-
győznek bennünket arról, hogy az öregség nem állapot, hanem az id ő-
beli elrendezés tere. 

,Illyés Gyula egyike azon niitka íróknak, akik nem nyugszanak bele 
az ún. nyugodt öregség fogalmába. A kertkapálás és a rózsanyesegetés 
értelmetlen munkájának végzésébe, amelyekkel nagyanyja foglalko- 
zott. 	 =š= 

Igaz, a látvány vitathatatlanul megnyugtató a szemlél ő  néző-
pontjából — hadd csinálják, legalább valamivel foglalkoznak ezek az 
öregék, de ugyanakkor ez a látvány bizonyítéka a „szenvedély imitá-
lásának": a szenvedélyben nem a tárgy birtokolásának vágya és a 
cselekvés az els ődleges, hanem az igény, hogy a szokást az id ő  elha-
lásába való belenyugvás valamiféle rítusává alakítsuk. 

Az öreg embereknek ezekre a megnyugtató munkákra szükségük 
van, mint a felhalmozódott évekre .is. Ez a szokásból végzett munka, 
ez a kitartó cselekvés is, annak tudatában, hogy értelmetlen, mintha 
az öregség visszaf ordított eszményét képezné ;  amiről Cicero dicsérő  
szavakkal beszél, gondolatait Cato Maior szájába adva, hogy nagyobb 
legyen a súlyuk. Minden szenvedély átalakul az önmeg őrzés félénk 
szükségletévé. 

Ezért egyáltalán nem csoda, hogy a legtöbb öregembernél jelent-
kezik a fukarság és a fösvénység. Kezdetben gyermekkorban, végül 
pedig a halál el őcsarnokában száll meg bennünket a birtoklás utáni 
vágy. 
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A fösvénység — mondja Illyés — az öreged ő  ember utolsó bari-
kádja.. A tárgyakat gyűjtve, vagyonát .sokszorozva az öregember szinte 
felülkerekedik ezeken az alantas szenvedélyeken: ő  meg akarja tar-
tani azt a világot, amely eltűnik a látóköréb ől, amelynek a .körvona-
lai elmosódnak. 

Ez a zsugoriság görcsös, épp azért, mert nem célszer ű , mert . lé-
nyegében abszurd. 

A birtoklás ebben az esetben nem jelent biztonságot, nem szava-
tolja az időlegességet, a tartósságot: ez a lelki és erkölcsi horgony, 
magában az emberben, úgy rémlik, az a valami, ami egyedül köti 
a valósághoz. Ily módon a fels őtest és az alsótest régiói közötti .vi-
szony a nyugalomban fejez ődik be, valamilyen képzeletbeli görcsben, 
ami a létezés utánzása. 

Már említettük, hogy a Kháron ladikján című  regény egyes 
részei, különösen azok, amelyek a múlt rekonstruálásával és az ön-
eszmméléssel foglalkoznak, valakinek az intim naplójára emlékeztet-
nek. És nemcsak az elbeszélés egyes szám els ő  személyű  bizalmas 
hangja miatt, sem azért, mert valóságos személyeket is belesz ő  az 
elbeszélésbe. 

Ebben a könyvében Illyés Gyula maga is megmondta, hogy az 
öregség küszöbén nincs türelme ahhoz, hogy rendesen, füzetekbe 
jegyezze fel gondolatait, ő  most cédulákra, használt borítékokra Sírja, 
majdirattartókba helyezi, ami miatt fennáll a veszély, hogy össze-
keveri a sorrendjüket, amikor átnézi őket. . 

Közismert, hogy ez a híres magyar író egész életében vezetett 
naplóit. Sőt ezekb ől a naplójegyzetekb ől, amikor Illyés halála után 
kezdték megjelentetni, még ki is hagyták azokat a részeket, amelyek 
a Kháron ladikján esszéregényben megjelentek. 

Érthetően, az Illyést gyötrő  félelem forrása az egyes pedánsok 
lehetséges megjegyzéseiben rejlett, amelyek szerint Illyésnek ez a 
regénye inkább konstrukció, mint elgondolt terv, valamiféle kigondolt. 
szerkezet eredménye, amely saját törvényein alapszik. Ezért a f őhős 
és az ő  sorsát kísérő  alakok távolmaradását, a történések határozott 
körvonalait, a logikai egészet képez ő  fejlett, kanyargó meséket in-
kább hibáknak kell tekintenünk. 

Kifogások, részben- jogosak!? Semmiképpen, a kifogások teljesen 
értelmetlenek, nemcsak amikor err ől a könyvről van szó, hanem 
Illyés Gyula sajátos alkotói eljárását tekintve .is. Illyés kitartóan -írva 
a naplókat szinte .teljes könyvet aLkortott, az emlékek tárházának 
bizonyos fajtáját, amely arra szolgált neki, hogy ebb ől hozza létre 
a Kháron ladikján című  esszéregényt. A naplóírás Illyés _ számára 
a régiségék őrének kötelezettségéhez volt hasonlatos: kiragadni a 
teljes 'könyvb ől az „alkotói önvizsgálatnak" ezt a kísérletét, ez 'már 
olyan hőstett, amely önmagáért is figyelmet és dicséretet érdemel. A 
hatalmas — kissé patetikusan — „élet könyvében" Illyés konstruk-
tivista elve valamennyire arra a törekvésre hasonlít, hogy a negy-
venezer év amorf halmazából kifejezze az emberi történélem mély, 
lesújtó, többrétegű  folyamatát. 

A főhősök és a teljes sorsú alakok iránti 'igény ugyanúgy indo-
kolatlan: a világban, amelyben eltűnnek a körvonalak, nincsenek 
teljes sorsok, az alakok fantazmákhoz hasonlóan véletlen példákként, 
az évek felhalmozódásának formájaként jelennek meg. 

Ezenkívül a napló, a vallomás hamisítatlan hangvétele elveszi a 
kérlelhetetlen tények patetikus dicsfényét: lehet, hogy ezek a tények, 
ezek a könyörtelen, olyan nyilvánvaló és az egészb ől kiválasztott 
jelenségek nem is annyira komolyak és figyelmeztet őek, amint a 
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„naplót vezető” irodalmi művet „csinál" bel őlük, az általánosság terü-
letére vonva, elhelyezve őket a valószínű , lehetséges szférájában. 

• A nehézség mindössze abban rejlik, hogy amir ől Illyés Gyula 
beszél, alig helyezhető  el egy, önmagában befejezett könyvben, alig 
osztható szét megfelel ő  egyensúlyban álló fejezetekre, amelyekben a 
hősöknek kiosztották a szerepeket. Az öregségben, ámi őt foglalkoz-
tatja, valóban nincs semmi h ősies, legyen akár szó Szophoklé. Zr ő1, 
Ciceróráf vagy Lukács Györgyr ől, hogy a jelentéktelenebbekr ől .ne is 
beszéljünk. 

Az azonban, ami fontos, Illyés Gyula naplóvezetése és a jegyze-
tek futólagos, esszéregénnyé való átalakítása, azt a benyomást kelti, 
hogy egy fordított irányba való, szó szerinti utazásról, a kalandregény 
valamilyen fajtájáról van szó, amely elvileg sohasem fejez ődik be. 
A Kháron ladikján amennyire az öregség állapotát mutatja be, 
ugyanannyira azt az alig észlelhet ő  zuhanást az ürességbe, amely 
akaratunkon kívül történik, szinte vidáman, amikor csodálkozva megál-
lapítjuk;  hogy hajónkon egyre kevesebb az utas. 

Illyés Gyula irodalmi eljárásának - .amennyire megvan az alkotói, 
annyira a mély, személyes indokoltsága is. Az öregség legkomolyabb 
jele éppen a saját életünknek mint a feltételességek összességének 
a felfogása. Nem én vagyok az a fiatalkori fényképeken; megn őttek 
a füleim, lógó orral bandukolok a halál felé. 

Az én sorsom csak mintegy hetven év a felhalmozódott, össze-
kuszált világtörténelemben. 

Az én sorsom csak mintegy hetven év a felhalmozódott, össze-
momra ismeretlen sorssal; a körvonálak !nyálkásan puhák. 

Lehet, hogy £n vagyok, akir ől gondolom, hogy valaki más: iste-
nem, á testem engem nem ismer, rám nem hallgat. 

A már említett Kosztolányi Dezs ő  idősebb 'korában egyre gyak-
rabban változott át saját h ősévé; a másik ismert magyar iró, Krúdy 
Gyula szinte hetente azonosult h ősével, Szindbáddal, a magyar hajós-
sal, a fáradhatatlan mesél ővel. 

Meg kell említenünk az önmegismerés folyamatának erkölcsi kö-
vetkezményeit. Sem a saját életünk, sem az emlékezésb ől értelmet-
lenül felbukkanó események, a múltra való ráismerésnek ez az útja 
nem nyújt vigaszt, mert tudatában vagyunk annak, mennyire bizony-
talan. Biztosan valaki más, egy másik ember élte ezt át, helyettünk. 

Az, ami ennek az esszéregénynek az elején — az egyes szavak 
artikulációs erejének elvesztése, a valóság magpuhulása — az örege-
dés furcsa tünete volt, az, ami amennyire meglephette és megijeszt-
hette, annyira szórakoztathatta is a .narrátort, e könyv végén átalakul 
a mindennapok világával való valamilyen játékká, szinte a valóság, 
a megsemmisítő  feltételességek felbontásának alkotómunkájává, 
ugyanennek a világnak az egyéni tapasztalat, a lelkünkben leját-
szódó metamorfózisok iránti teljes erkölcsi eltompultságává: 

„A házhoz föl vezető  lépcsősor egy helyt --- épp a ház el őtt — 
föltöltött terasz bástyafala alatt vezet el. Akik ott jönnek, azoknak 
épp csak a feje látszik. 

A ház előtt olvasok, tekintetem a betűkön; de azért látóterembe 
jut: a terasz tetején egy fej úszik — jön valaki. Asszony mégpedig: 
fehér fejkendős. Fölpillantok. 

Csak egy lepke lebeg ott. 
Aztán megint föl kell pillantanom. 
Nem, csak egy madár ugrál ott végig. 
Aztán naponként ötször-hatszor is megkapom ezt a játékot a 

szemem és a világ cinkosságából. Jobbra nézek, s a látótér bal sarka 
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szélén a fák mögött egy férfi lépdel. Nem, csak egy gally hajlong 
elég különösen — egymagában." 
Ez nem a szem betegsége, nem rövidlátás, hanem lelki, lelassult, 

az öregség kiváltotta reakció, amely nem ugyanolyan érzékenységgel 
a szükséges, védekez ő  érzékenységgel — fogadja e világ jeleneteit. 

,Simome de Beauvoir emlékeztet Churchillinek arra a szinte buta 
megjegyzésére, hogy nincs kedve élni, mert minden fontosat átélt 
már. Ha azonban kicsit jobban átgondolja, kutya baja sincs az élet-
tol. Az új világra mindenképpenöreg szemekkel nézne. 

Illyés „rövidlátósága", a dolgok maguktól való változása, annak 
a lehetősége, hogy valamilyen füstölgő  bemutatássá változzanak át, 
Kháron ladikján utazva a tekintet utólag észlelt megbízhatatlanságá-
ról tanúskodik, különösen amikor a. purgatóriumban vagyunk, ami-
kor a valóság valótlansággá válik. 

Ily módon Illyés Gyula kalandregénye éppen azon a vonalon 
bomlik szét, amely össze kellett volna hogy tartsa: az ember az ág 
ringatózásává, az asszony madárrá alakul: a megbízhatatlanság a 
világ, az egyéni élmény befogadásának elveként jelentkezik. 

Az viszont, amit ,az elején kihangsúlyoztunk, hogy ez a regény 
mint az irodalmi anyagon és a feltételességen kívüli keverék épült 
fel, egy szokatlan műfajú esszéregény megírásaként, a végén a saját 
tapasztalat minden „objektivizációjának" valamilyen könyörtelen tör-
vényévé alakul: minél türelmesebbek vagyunk saját életrajzunk min-
den részletének kivizsgálásában, annál inkább megjelenik valamiféle 
szerelmi erőszak, a terapeuta szörnyű  kegyetlensége, a hamis való-
ság, amelyet magukévá teszünk a szenvedély hiányában, csak a 
tárgyak —Énünk utolsó támaszpontja -- birtoklása utáni vágyból. 

Szinte a könyv végén Illyés Gyula visszatér az id ő  csalóka érzé-
keléséhez. Visszaemlékezik a gyermekkorában látott órákra. Az órák-
ra, amelyék háziállatokként várták az etetés idejét. A vonatok el-
haladására reggel és délután, a falusi templomtorony óráira. 

„Az idő  nagyobb egységeinek órái a kutyák voltak. Szultán nev ű  
kuvaszunk születése és halála iskolás koromat fogja keretbe. Rá Vi-
téz számrendszere következett. A juhászok komondorainak és puli-
jainak kalendáriumát csak nagyapáink tudta forgatni. Járt ilyen 
hónap-óra és év-óra persze a baromfiakban, a malacokban, birkákban 

hisz adtunk nekik is nevet (f őleg a kakasoknak), de ezeket nem a 
halál járatta el, azaz ölte meg, hanem Mi, s . egyszerűen megettük 
bennük az időt." 

A végére értünk: az id ő, mint nemcsak az élét hosszának, hanem 
célszerűségének mértéke nélkül nem lehetünk meg. Az öregség meg-
szentségtelenítésének, amihez Illyés Gyula folyamodik ebben az esz-
széregényben, a szerepe messze meghaladja az okokat: az útra, ki-
használva, pontosabbam elhelyezve bennünket Kháron ladikján az 
amennyire kiváltságos, annyira veszélyes helyen is, úgy vezetett el 
bennünket, hogy felénk nyújtotta az ember biztos kezét, aki tud. 
A test alsó és fels ő  részei közötti misztikus kapcsolat, amir ől Cicero 
beszélt, többoldalú és beláthatatlan területekre hatol. Az .érzékelhet ő  
realitások világa elt űnik, a tárgyak körvonalai :bizonytalanabbak; 
amint meglátjuk őket, hiún hisszük, hogy szert tettünk a bölcsességre 

a naiv ember bölcsességére, hogy helyet foglaltunk Kháron ladik-
ján. Re-kreáljuk a múltat, csodálkozunk az intenzív, véletlen emlé-
keken, • amelyekben a gazdáit szolgáló Juliska képe ugyanolyan ér-
tékkel bír, mint a beszélgetés a megöregedett Lukács Györggyel. 

Múltunk eseményei érintkeznek egymással és valamilyen érthe-
tetlen kapcsolatokkal egyik a másiknak átadja a jelentését. 
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Kháron ladikján nekünk tulajdonképpen mindegy, hogy mindaz, 
amiről gcsxkdjuk és amiről hisszük, hogy „artnfikáljuk", a mi életünk 
vagy idegmát élet. Ez az évek gazdagságának felhalmozása, súlytala-
nul, mert senkit sem figyelmeztet. 

Ezért várót ki csodálatbot a Kháron ladikján című  esszéregény: 
ahol nlyés van, nem mi vagyunk; leend ő  utasokként érkezünk, ő  
pedig már megtalálta a nyugtalnaat. 

Ez az egész olvasói izgalom is nem a megöregedett író valami-
féle halotti csapdája-e, aki figyelmeztetett bennünket, hogy ne higy-
gyiimk túlságosan a bizonyosságoknak, és hogy végül, amikor meg-
szabadulunk a szenvedélyt ől, az aktivizmustól el kell jönnie vala-
milyen magasabb erkölcsiségnek: hogy felesleges szentimentalizmus 
nélkül figyeljük saját sorsunkat? Könnyen átváltozhatunk madárrá; 
a mi időnket nem mérik órák; a történelmi id őszakok, a jelentős 
századok ugyanolyanok, mint a vonattik elhaladása, a nagy falusi 
kutyák és a háziállatok, 'amelyekben a hússal együtt megehetjük — 
az időt is. 

BALÁZS ART Valéria fordítása 

Ez a tanulmány a Kháron ladikján című  esszéregény szerbhorvát nyelvű  
fordításának előszava (Na Haronovom čunu. Književne novWne, Beograd, 
le :). A kötet utószavát, amelynek szerz ője a könyv fomdítója, Sava Babi ć, 
következő  számunkban közöljük. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

SZÖVEGEK IHLETÉSÉBEN 
KÉT SZABADKAI SZiNHAZI BEMUTATÓRÓL 

Hosszas várakozás el őzte meg az évad els ő  felének két kisszínpadi 
előadását Szabadkán: a nyári fesztivál után november végére kiéhe- 
zett már a közönség valami színházi élményre. Nem is csalódott azu-
tán Sziveri János, majd újabb egy hónap múlva Esterházy Péter 
művének a bemutatójában: egyik is, másik is gonddal el őkészített 
produkció, amelyek abban hasonlítanak egymásra, hagy egyaránt 
értékes irodalmi szövegek ihletésében születek meg szuverén m űvészi 
alkotásként, úgy, hogy e szövegekhez csak bizonyos tetsz őleges pon-
tokon kötődnek, míg más pontokon teljesen elválnak t őlük és a 
maguk öntörvényű  életét élik. Míg az els őben emberi sorsokat „tán-
coltat" el színészeivel Csizmadia Tibor rendez ő, a másodikban játé-
kot komponál a Kis Magyar Pornográfia témájára Nada Kokotovii ć . 
Mindkét darabot a jól alakítások sora teszi színjátszásunk eseményévé. 

ÉLETÜNK SZABALYiS'ZERtJSL`G.EI 

Csizmadia Tibor budapesti vendégrendez őznék a közönség két 
egymással „szembenálló tábora" közé ékelt színpadán önfeledt tánc-
ban fiamnak eggyé a Jámbor koponyák kisember-h ősei: háziasszo-
nyok, kisiparosok, hivatalnokok ... Elejében fel sem fedezzük jel-
lemüket a magunk számára, inkább csak bizonyos típusok megsze-
mélyesítőiként tekintünk rájuk, kés őbb azonban rádöbbenünk: óriási 
ellentétek feszülnek közöttük. 

1VLn téveszt meg bennünket az els ő  pillanatban, amikor a drámai 
fesžuLtségnek még nyoma sincs a színpadon, s olyan az elérik táruló 
látvány, hogy akár egy kabaréból is származhatna? Az talán, hogy 
Sziveri világában frázisokban nyilatkoznak meg azok a n ők és fér-
fiak, akik végül is úgy beszélgetnek egymással órákon át, hogy 
egyáltalán egy pillanatra is szót értenének egymással. Inkább ki-ki 
a maga kicsiny monológjával rukkol ki, minthogy dialógust foly-
tatna a másikkal. 

Nem követelmény azonban a produkció részér ől, hogy a hősök 
között szoros kontaktus alakuljon ki. Sokkal lényegesebb ennél, hogy 
a hősök és a közönség között létrejöjjön egyfajta kapcsolat.. Azt is 
mondhatnánk, hogy a néz ő  szinte a szerepl ők helyébe lép egy-egy 
kiélezett helyzetben, és gondolatban helyettük cselekszik. Felismeri. 
Sziveri szenvedő  asszonya életének a törvényszer űségeit, és bizonyos 
dolgokat előre is lát sorsának alakulásával kapcsolatban. 

Ha a párbeszédben nem fejezik is ki magukat a Jámbor ko-
ponyák kisemberei, kiteljesednek a táncban, amely semmi mást nem 
jelent számukra, mint a játék egy formáját. A tánc legalább annyira 
az ösztönök megnyilvánulása, mint az értelemé és az érzelmeké, 
általa könnyebb hát megértetnie magát annak a feleségnek, aki: -  
megjelölni nem tudja ugyan lázadásának okait, de aki érzi, hogy 
nincs semmi keresnivalója férje mellett. 

Sziveri hősnője állandóan készülődik a környezetével való nagy 
leszámolásra, de kevés az ereje hozzá, hogy meg is tegye. Marad 
számára hát az örökös vívódás, szenvedés. 
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Csak a darab felénél kezdjük észrevenne, milyen kétségek gyöt-
rák a feleséget: egy világ dőlt össze benne, seinmiinek sem látja 
már az értelmét. A drámai feszültség forrása éppen ez a konfliktus, 
amely közötte és az őt körülvevő  emberek (férje, egykori barátn ője 
stb.) között kialakul. A darab elején szinte még észre sem vesszük, 
hogy milyen nagy válságba került, csak akkor, amikor már az 
idegösszeomlás határáig jut el. Amikor már ziláltan és fáradtan 
kimondja a maga érvelt, és sejteti sorsának tragédiába fordulását. 

.Cáizmadla Tábor nagy hozzáértéssel és gonddal dolgozta ki az 
előadás jeleneteit, amelyek úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy 
mozaik kockád. Hogy látványos is legyen a produkció, erotikus képe-
két illeszt a történetbe, még inkább elgondolkoztatva bennünket: 
vajon ki is a hóhér és ki az áldozat? Még sztriptízt is ígér, de 
rövidesen kiderül, hogy ezt mégsem nyújhatj.a ... Ennél sokkal in-
kább válogat az eszközeiben, hiszen végül is egy szerencsétlen asz-
szony életét ábrázolja. 

Ha már semmi egyebet sem kaphat meg ez az asszony környe-
zetétől, legalább a játékot szeretné meg őrizni a maga szárinára• gyer-
meki énjéből. Persze, idegesen játszani nem lehet. 1Js erre neki is 
rá kell jönnie. 

Az előadásban Varga Henrietta nyújtja a legjobb alakítást a 
barátnő  szerepében. Ez a jellegzetes Szivesti-figura felforrósítja maga 
körül a színpad levegőjét, úgy képes akár egyetlenegyet lépni vagy 
szólni, hogy az esemény legyen. Segít őkész nagyvilági asszony, aki-
nek nincsenek gondjai, ezért hát egykori barátn őjét nem értheti meg. 

A tulajdonképpeni főszerep megformálásában Faragó Edit csil-
logtatja meg tehetségét, amelyet az utóbbi' id őben annyiszor bizo-
nyított már. A színészn ő  éppen ezeknek a bonyolult lelkületű  asszony-
figuráknak a megszemélyesítésében — miként a Himnusz nőhősének 
a megformálásában is — teljesedik ki. "Azt azonban még nem si-
kerül eltitkolnia előlünk, hogy e nagyon komoly feladat megoldása 
milyen nagy erőfeszítést jelent a számára. 

Könnyed játékával és frappáns humorával Árok Ferenc, feltar-
tóztathatatlan lendületével Bakota Árpád, jellemábrázoló készségé-
vel Dóró Emma, kiművelt mozdulataival Döbrei Dénes, finom gesz-
tusaival Ljáljana Jakšá ć, diszkrét erotikájával Tanja Tasié és fiatalos 
rámenősségével Törköly Levente járul még hozzá ennek a remek 
produkciónak a sikeréhez, amely egy szépen élni vágyó egyszer ű . 
asszonyért elhangzó segélykiáltás is lehetne. 

LÉLEK NLLKOLI TEST ORGIAJA" 

Csak néznünk kell Nada Kokotovi ć  Esterházy-tolmácsolását, hi-
szen koreodráma, de hogy lássuk is történéseit, h őseit, ahhoz ismer-
nünk kell a magyar történelmet. Megfelel ő  előtanulmányok után 
tudjuk hát igazán élvezni ezt a produkciót. 

Nada Kokotovi ć  nem egyszerűen képekkel illusztrálja Esterházy 
Kis Magyar Pornográfiáját, hanem mesét talál ki hozzá, amelyet 
kedvére színezhet azután. A történelmi okfejtés ennek a mesének 
lesz a tanulsága, s maga az író is kimondja a maga ítéletét, mint 
a múlt és jelen id ők krónikása. 

Úgy szemléljük a kissé vontatott, de részleteiben jól 'kidolgozott 
produkció jeleneteit, hogy szinte meg is feledkezünk a múltról. 
„Szétnyújtott színpadán" Kokotovi ć  helyet ad a szerző  íróasztalának, 
míg az Esterházyt megszemélyesít ő  Kovács Frigyes fel is kel olykor- 
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olykor székér ől, és részt vesz a közönség orra el őtt folyó játékban: 
beszédbe elegyedik a darab más h őseivel, esetleg azok jól eltángál-
ják, mint ahogy azt a történelem zűrzavaros napjaiban a toll, az 
ecset, a véső  és a hangszerek mestereivel tenni szokták, ha nem 
h:ajllandók művészetükkel a napi politikát szolgálni. 

Márpedig ritkán szolgálják. Nada Kokotovi ć  elképzelései szerint 
Esterházy akkor sem szolgálta volna, ha történetesen már él a fe-
hérterror vagy a fasizmus tombolásának az ideján. A ma harminc-
nyolc éves szerzőnek viszont még az 56-os eseményekről is igen 
halványak lehetnek az emlékei, hiszen hatéves kisgyerek volt a 
zajlásuk idején. Ha tapasztalásara-benyomásai vannak is róluk, okaikat 
csak utólag kísérelhette meg kifürkészni. 

Maga az író is eléggé távolságtartó mind könyvének tárgyával, 
mind egyáltalán a történelemmel szemben. Ha szerét teheti, érzékel-
teti, hagy számára semmit sem jelentenek azok az eszmék és em-
berek, amelyek és akik akár az ötvenes évek politikáját megha-
tározták.  

Ahogy Esterházy a maga történeleanfralrozófmáját fogalmazta meg 
a Kis Magyar Pornográfia soraiban, Kokotović  a saját ars poeticáját 
előadásának képiedben. Pornográffia az egész történelem -- mondja 
az_ író. A jó és gonosz er ők tobzódása, a lélek nélküli test orgiája 
az élet — teszi hozzá a rendez őnő . 

Az eddig elmondottak alapján nem nehéz elképzelnie Kokotovm ć  
művészi törekvései ismerőjéndk, hogy milyen produkció születhetett 
meg most Szabadkán Esterházy m űvéből: jelképes értelmű  képekből 
összeálló mozaik, amelyhez az író gondolatai adják a „zenei alá-
f es test".  

A színpad közepén folyik a játék, a háttérben kimerevített mozi-
képek. láthatók, a jobb szélr ől Esteházy beszél hozzánk, a bal szélen 
pedig a darab hősei - s orak~oznak fel: Rákosi, Ger ő , 'Révai, Farkas és .a 
többiek. Telített hát a tér, amely .Kokotavi ć  és a színészek rendel-. 
kezéséreállt. 

A játék szinte • orkánszerűen bontakozik ki: alig. veszünk leve-
gőt a nézőtéren, és máris a sodrásába kerültünk. IS amíg a jelképek 
megfejtésén fárad+ožwrik,. - az Esterházy-figurák már megkezdik éle-
tüket a világot jelent ő  deszkákon: szeretnek és gy űlölnek, lázadnak 
és megalázkodnak; reménykednek és elkeserednek  elkeserednek... 

A darab hősei egy kicsiny bárkán utaznak az ismeretlen felé. 
Egyesek kiszállnak, mások csatlakoznak. Kokotoviának ez a meta-
forája szerencsésen • fogja egybe a sok ötlettel megalkotott mesét. 
Amikor azonban az egyes történelmi korszakokhoz jutnak e1, megáll-
nak egy • pillanatra földet osztani, forradalmi gy őzelmet ünnepelni  ünnepelni... 

Abban, hogy megértsük, mi. is zajlik a néz ői széksorok előtt, 
nagymértékben a segítségünkre van az író jelenléte Kdkotovi ć  szín-
padán: Kovács Frigyes részleteket olvas fel és mond el az Ester-
házy-szövegb ől. Igen kár, hagy a zene és a játék zsivaja el-elnyom-
ja hangját, és emiatt szerepét csak részben töltheti be. 

A muzsika azonban bőségesen kárpótol bennünket: Bartók, Ko-
dály, Mitar Subotić  és Lengyel Gábor dallami úgy ragadják maguk-
kal a színrészeket, mint valami megfoghatatlan er ő. . 

Nada Škrlin és Vfladim+ir Gudac díszletei --- teljes összhangban 
a rendezői elképzelésekkel — az el őadás jelképiségét erősítik meg. 
Bjanka Ursulov jelmezei stilizáltságukkal hatnak. 
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A színrészek közül senki sem kapott a hagyományos értelemben 
vett főszerepet. Alakításával mégis kiemelkedik a többi közül Kcrr,iaa. 
Miklós, Árok Ferenc, Bakot Arpád, Kovács Frigyes, Tanja Tasić, 
Jónás Gabriella, és Varga Henrietta. Legtovább minden bizonnyal 
Tanrja Tasić  táncára emlékezünk majd ebből a szép előadásból. 

Sziveri János: JÁMBOR KOPONYÁK. Dráma. Rendezte: Csizmadia 
Tibor. Szereplők: Árok Ferenc, Balvota Árpád, Dóró Bmma, Döbrei Dénes, 
Faragó Edit, Ljdiljama Jakši č, Tanja Tasić, Tönköly Levente és Varga Hen- 
rietta. Koreográfus: Omvec Béla. Díszlet- és jelmeztervez ő : Bjanka Adžić  
Ursulov. Hang: Matlári lNtriklós. Fény: Mészáros Imre. Bemutató: 1908. no-
vember 30-án, szerdán, a Szabadkai Népszínház kisszínpadán. 

Esterházy Péter: KIS MAGYAR PORiNOGRAFIA. Koreodrámna. Ester-
házy Péter regényének matívumai!ból rendezte: Nada Kotkotovi č. Szereplők: 
Arcsom Rafael, Korica Miklós, Albert János, Kovács Frigyes, Árok Ferenc, 
Medve Sándor, Bakota Árpád, Szél Péter, Búbos András, Sebestyén Tibor, 
Dóró Emma, Tanja Tásić, Igor Kovačić, T. Sriirácziky Katalin, Jónás Gab-
riella, Vajda Tibor, Kasza B. vva és Varga Henrietta. Koreográfus: Nada 
Kakotović. Munkatársak: Mika Gotesman, Szivar! János és Végel László. 
Díszlettervező : Nada Škirldn és Vladimnir Gudac. Jelmeztervező : Bjamka Ad- 
žič  Ursulov. Zene: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Mirtar Subotdč, Lengyel Gá-
bor. Táncok: Laczkó Illés és Oravec Béla. Fény: Mia it)o Subota. Segédren-
dező : Matisa Erika. Bemutató: 1088. december 30-án, pénteken, a Szabad-
kai Népszínház kisszínpadán. 
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SIC,SKEI ZOLTÁN  

PÁRIZSI FÜZET  
FELJEGYUSEK 2. 

Hátulról ;ér,kezarn az orléans-ii sz űz főtéri rézszobrához. Apáncél-
zat alól ikábomló Jeann:e d'Arc-hajfonat egybeolvad lova farkának lágy 
hull.lánnizásávall. :Kardjával ránk mutat, de szemeivel az égre s ,andí,t. 
Szigorú tekintet. Arcán a zöld rézrozsda id őtlen könnye csorog. 

~ 

Párizs. 'Művészek küldetés- és .közöslséig rnkIkül, saját nyavalyáiknak  

bűvkörébe ragadva. M;itrndenk;i a másákra vár. Mindenk ~'v vár valamire. 
Régebben korll+ájt.naak, az én végtelen mez őit korlátozó karámnak érez-
tem egyes magyar művészeknél a hangsúlyozottan jelenlev ő  küldetés-
tudatot, közösségkeresésit. Ma sajnálom, iaktilnlek ez nem adatik meg. 
A , 'ilágvárasi igydkérlteleni.šég provincializmusa. Közösség helyett kö-
zönség. :Mert, ha máshol nem, hát az ,ég és a megtartó ,föld irányában 
van küldetésünk. Esősorban ~ c>Itt, ,ahol megadatott, hogy  .fölcsepered-
hessünk. 

Orléans-i napi menetrendem: délelőtt Szktipével anyaggyűjtés a 
rajzokhoz, orrszarvú, sólyom, bogarak képeinek ,fén,ymásaalása; búvár-
kodás a könyvtárban és a természetrajzi múzeumban. Lassú séta, ká-
vázás., Mindennap déltől este 7-84ig rajzolok. Azután ülök le egy 
kávéház teraszára megírni aznapi jegyzeteimet. Az együttes 2-t ől 
10-ti,g próbál. A próba rutoilsó óráit mindig megnézem. A2 ezt iköveltő  

vacsorán megbeszéljük dolgainkat. A táncosok jóval éjfél után másznak 
föl holtfáradtain kis holtelszoibájulkb.a. Szinte mindegyiküknél van va-
lamilyen kisebb hangszer. 

Telepi ■alibéirletemben íntincs fürd őszobám. Itt, az els ő  napokban  
határtalanul élveztem, hogy bármikor letusolhatok. Egy hét után 
megszoktam, már nem örülök neki. Milyen jólesett a Telepen, ha 
egész napi 'csattan ás után végre ,egy lavór hideg vízbe márthattam 
a lábom. 

Nezegétjiik a díszleteket. Alig van belőle, mégis soknak tűnik. Laci 
az ágy és a szekrény ,hitelességét ikövétel:i. Igazi ágy, !igazi szekrény 
legyen. Idő- és viharvert, mintha az ,Ecseriről hozták volna. H,ajlszál- 
pontosan olyan, amilyenihez .emlékei fűzik. Teljes azonosság, mint 
Strocheim .fiilarnjelben. Von 'Stracheim,egy tévas gombért leállított egy 
tömegjelenetet. Egy gomb földgömbnyi súlya. Nála a szó szoros értel-
mében egy gombon állt a világ. Ide nem :valós ágy és díszlet kell —
mronidram —, a két kisfát ls át kell ,alakíitani,, ibabugyolálnti, megtép:nü  —
jellé tenni. Mint azt Beckett tette saját :rendelés ű  Goldot fában. ÉJterbes,  
ildőviselt — igen, de nem valós, nem naturális. A pódiumon nem a  
napi élét 'folyik, még ha a játék életre-halálra megy is. Ide jel-tárgyak 
kellenek, már nem naturálisak és még nem elvonatk+aztatattaik. „Ez 
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szobor, nem aó" — mondta Rddin aa. szobrát kli>faogásolórnak. „ ... akii 
szigorúan !ralgasizkodik a testi forma hasaanitarbosiságáhorz és a testhelyzet 
Iponrtotsságához, az szem fdl ől téveszti a természet iiSteni rriltmusát és 
az'éldterő  Ijieltenségé!t" — írja 1Tang fHaau a XIV. században. A jó díszlet 
szerintem Iaz, armelyejt csak a színipadaan, máshol nem lehet használni. 
Inkább szobor, műtárgy, mintsem használati idíslztárgy. Nemes anyag-
ból kell lennie, hogy az id ő  irs hozzáérhessen. Még valami: minél ke-
vesebb van belőle, annál jobban él a játéktér. 

Nincs magyar rszírn(ház — egyeztünk meg egysizer Pesten Jancsó 
Miklóssal a téma ffnegpanldítésekrar. Nincs — ;folytatnám — és nem is 
lesz, míg meg nem születik a mai magyar Itálnc. El őrebocsaábotm, !szítnih:áz 
alatt rítust, Ibealvajtási, 'szertartást <mondhatnám, asrzeryvels tartást) értek. 
Mint térben jelenlevő, időben történő  a színház számomra 'els ősorban 
mozgás, másodsorban ;zene és csalk !s ►akaldslzarra szó. A magyar tánc, 
a magyaros tánc megrekedt a paarasbti >életlformához kötött népies 
állapotában. Ez volt utolsó szerves imozgáskultúránk. IlGLRqszirr ől jövő , 
mélyre érő  iés itel jesean kiiművelit. Ennek, a rtánanaik :(nem úgy, mint a 
népzenének iLisZt, Bartók, iS:zalbaidos és mások által) máig nincs ,fioalyta- 
tásra. Ma nem atluiclwnk ttánoalni és régi archaikus táncunknak is csak 
tö,nédékét őriztük meg. Míg mai, tilrLdividuálilsabb mez őkön élő  nép- 
zenénk kaxitárs ;formában létezik, addig mai mozgásunk idegen táncok, 
mozgások átvétele. E között és a Irégi leibisztul.it formák (közlt óriási a 
szakadék. A balett műttánc. Nem természetes, szerves mozgáskultúra, 
harnjem aaz etilkettmoizgáisok, ;f őúdvatri szertartások mes(teristéges biájaalgá- 
sának Szüleménye. iEzt maguk a ibralebt-itátnoos ►ok is érzik, nem véletlen, 
hogy :miindurrajtalan keverni próbálják másféle mozgásformákkal, anél-
kül persze, hogy alapjaiban megváltoztatnák. .Magukon a b,alretlt-rtán- 
casokon is lébnii, hogy ez a tánc testellenes, testet-mozgást er őszalkoló 
tánc. Öreg parasztjaink m-ég vénen is el tudták táncolni élet űket, mert 
a !szerves és itermaéslzdtes tánc iálllarrJdó, közvetlen !kapcsolatban áll az 
élet 'legmélyebb gyökereivel. Jancsó érezte mindezt és színházi el ő-
adásait iközösségi játékoknak is!zerette volna tudná. Átvéve a népi tánc 
elemeit, sajátos !kömtánoát ,próbált bel őlük kialakítani. Igen, ide való-
jában .serrnirnit sem lehet áttvennii. Nincs kész elem, sosincs készen 
semmi. iSzaibadasrnak iéletrnűvéfnek példája !előttünk áll. Míg aB0-,as 
években sokan a népzenei, iláts'zál,alg !bartóki utat ,vatr'á'',ák ;(másiok 
Nyugatot utániazzák, mindenáron újat kernersve), addig Sz:abaldos aa 
gyorsan ael!hagyoltt tdzsresisz fel ől j őve rátalál Saját útjára. A felfedezett 
it_mrrovilzatív — érzéki hangsúlyú —;játékmóddal ;felérzi a mélyb ől  azt 
a..menét, 'amelyet imeigélltségte, egyéni megszenvedettsége rokonít a nép-
zenével. ével. iAz igazán mélyről jövő  és magasra tartó zene természetszer ű-
leg 'összecseng a népzenében letti;s'zbwllt anyaggal. Az érzékek !haaiagsú- 
lyán, jiellegén, az egyéni megszenvedettség útján átszűrt kozmosz újra- 
szüli aZt, amit őseink is éltteltbek. Alkotójuk nrelrn. iátvesz, hanem alá-
merül. A mozgásrítusok letisztult formája a tánc. Magyar tánc ma 
nincs — iállitottam — , de próbálkozások már vannak. Ezen a'beren 
próbál ma utat vágni, tán els őként ilyen tudatosan és taelkésizülten. ra 
Par'tilzsbam élő  ikaanizsaii barát, Nagy Jóska, kit mi dsak iS+zkipéne!k n,s- 
merünk. Párizsban ielisra(játítjia a laÍtirn népi imazgáskultiúra alapjait 
(pantomim, mím, oornmedáa dell' ,arte), a keleti szintén !improvizarbív 
(és m,dclilbatív) táncmódokat, ,(i•uitho, nono...) iés a s!zJilntén keleti gyökér- 
zetű  amerikai ikanttakfbánraot. Az rirm,,proviizatvv jelleg ű  tánook ah,uzaltá- 
ba7.1, az !eszközök 'birtokában megpróbálja kialakítani saját stílusát. 
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Nála nincs népSatáncielem, mégis ráiisanerek a kanizsai figurákra, hely-
zetekre Pekingi kacsa c. első  saját darabjában. Bevallottan kanizsai 
ihleltdttségű  most készülő  második darabja, a Hét rinocéroszbőr is. 
Nem véltetlen a 'harcvasi cím vagy Tolnai Wilahelmje a Pekingi kacsa 
műslarfüzeltén. Varfás költődéseik ezek. A kanizsai gyerrnekkrar. Mert 
nincs más, mint amibe beleszülettünk. Ahol a megtartó szül őföldnek, 
környezetnek visszaadatik adománya, bármily szörny ű  élet is folyik, 
ott élet van. A Hét rinocéroszbőrben még hangsúlyoziottaibbak a hazai 
motívumok, figurák és helyzeték. Olyannyira., hogy az egyébként ki-
váló ;francia táncosok néha 'nem érzik, a pesti táncosok mellett ők mi-
lyen ízt, jeleget képviselnek. Pedig a darab feszességéhez nélkülöz-
hetetlenek. Tény, hogy ISzkipe tudatosan készült 'felaidatára. Hasiszú 
évek munkájával kinevelt Pesten egy pár tánoost, akiket most Párizs-
ba hozva a legkeményebb fikára !fogott. Nincs kész elem. Nagy 
veszteség, hogyvajdasági próbálkozásai nem sikerültek ezen a téren. 
Fraanaia,orslzágaban 'máx'ls magyar színházként emlegetik őket (noha 
„nérnfa" színház), de erre még várni kell, lehet, egy élet is rámegy, 
mire kibontakozik, letisztul az a sajátos tánc, amelyet majd magyar 
•sizínlházlnak fis nevezhetünk. Ha Telsz valóban térben él ő, (térre építő  
— tehát mozgásalapú — színházunk, akkor valószín űleg a leírt dara-
bokat is elő  tudjuk majd adni. Érzésem 'szerint azok a szövegek lesz-
nek majd igazán éltdthét ők, amelyeknek a 'nyelvezete legtávolabb" áll 
a 'hétköznalpi. beszédt ől. Tehát a verses drámák, lírai szövegek, versek. 
Valószínű  újra kell foglalkozni az !énekbeszéddel (reciitativo) és az 
'énekkel ás, de ezeknek semmi közük naem, lesz egyetlen ma ísrnerit 
európai olperasltílwslhoz sem. LEzt a problémát isiejtésem szerint osiaik - a 
szöveg radikális rövidítésével és sajátos magválregattásával lehet majd 
megoldani. Ma álszínházak vannak. ISizáközpoatúak, mintha nem is 
térben játszódnának, ennélfogva anekdotikusak, pszichológiai vetü-
letekkel bíbelődők, valóságmásolóik. A mozgással csak díszítik, fe-
dik magukat. „Nálam nincs jellemábrázolás, nincs semmi pszicho-
lógi+ai mélység a pódiumon -- mondja Szkibpe --, "csak helyzet és 
állapot létezik 'táncosaim számára. Els ősorban térben és csak a 
tagolódásnak megfelelően, másodsorban mozgássorban. Az id őt él-
jük, így a ritmus és a tempóérzék perdönt ő  egy-egy táncosnál." 
Ezeknek a tánoszínházasoknak nem kell skizaid módon más b őrébe 
bújni nap mint nap. 6k saját egyéniségüknek megfelel ően él-
hetik meg a szituációkat, konfliktusokat. Lényegében ez a játékos 
szerepe immár évezredek óta minden organikus s;zínlháziban, riltuáléban ; 
a lsámáni ;rítustód ►, a 'passiójátékokon átegészen az afrikai falusi össze-
jövetelekig, Indiáig, Kínáig. „Az érzések a bens őben támadnak, s• a 
szavakban öllltenelk formát. Ha az egyszer ű  szavak nem elegendők, 
akkor nyögve és sóhajtva anoandjuk őkát. Ha a nyögés és sóhajtás sem 
elegendő , akkor megnyújtjuk és énekeljük a szavakat. Ha a megnyúj-
tás és eneklés sem eTegenld ő  ,(...) , akkor táncra kerekedik a lábunk" 
— mondja az ősi kínai írás. A színpad számára pontosan a fordítottja 
a helyes !sorrend. Tisztán, szerves kapcsolódással. Zene a csakis ze-
nével kiafejezhe(t őnél jelenjen meg. Élő , a helyszínen előadott (nem 
reprodukált) zene nyúllhalt aa Iegmélyelbbbre. A tárgyak, 'díszletek, jel-
mezek bne használati tárgyként domvináljanak, inkább szobor, m űtárgy 
jellegük legyen, akkor a 'pódiumon  mozgó játékolsdk isis valósabb vi-
szonyt tudnak kialakítani velük. A :m űfény 'jellegtelensége csak sZó--
bálba, nem, műalkotásiba való. <HUbay naplójában olvastam, hogy 
Shakespeare a ;bemutaitáiit mindig nappal tartotta.) A 'fény fest ői jelre-
gét — baz elasö!tétedést vagy aftial+mavágásaszer ű  alkalmazását — !drama-
turgiai málon használni mindig hazugság. Erre a téxibe>n nem meg- 
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felelően (megoldott, elkötött részek elfedése miatt van szükség a mai  
irodalmias aslzíanházaknál.  

iSzknpe év közben vázlatokat, töredékeket ír és rajzol, míg föl nem  
sejlik a váz, melyre felfűzhető  lesz az egész. Később j agyzeteainek na-
gyabb részételdobja, lefaragja. A kidolgozás papínon csak részleges,  
rajzokkal tűzdelt, hiszen térben, miozgásirányoakban ganidolk+adó. „Soha  
nem maradt meg -egyeltlein lejegyzett ötletem Sern (változatlan, minután  
a táncpadló próbáján átesett" — meséli Szkipe.  

~ 

A Hét rinocéroszbőr  vázlatos rögzítése két hónapig tartott. Ezután  

napii nyolc-tíz órás munkával újabb két hónapig próbálják. Ekkorra  
kész abemauataató els ő  kész vázlata, ahogyan aS;zktilp+e nevezi a premiert. 
A kövétkező  év ;fellépés . során a. (darab állandóan 'alakul:, egyes je-
leneteket kihagynak, +m,ás+okat !teheas!en megváltoztatnak vagy újab- 
Jaakaít aho'zzáaadnaak. A 'f ő  játékii!dénybán legfeljebb öt ,előad.ást tartanak 
havonta. ,Nean szeretnék ezentúl évente Új el őadást készíteni — 
mondja .S:zklipe —, (elég volin,a. két ,három évenként kliér+lielnli: egyet.  
Molsat már eljutottam oda, hogy la(s!síthaltok, megvárhatom a természetes  

érés idejét, menetét. Szerencsére ehhez megértés és elég anyaagiiiak  

vannak Franciaországban."  

Utam (előtt kliisisé szégyenkezve húztam föl töredezett, :foltos féloi-
pőmet. Majd Pánlilzsiban veszek helyette másaikat, gondoltam. Azóta is  
keresem, de csak csatos, díszes cip őket látok. Közben megszerettem e  
régi elnyűttet — dísztelen. Újabbam már tetszik is.  

~ 

Esténként (fehér, falusi szabású ingemet :veszem föl. Amellett,  
hogy a hőmérséklethez igazodva kellemes közérzetet biZtosit,  ii~nnephiecs, 
felemelő  — jó — érzéssel tölt el viselete. Otthon néha ,feltűnőnek,  
zavaróan kirívónak éreztem ezt az inget. Az itteni tarkaságban nem  
Tágak ki a sorból, (pedig jellegzetesen magyaros szabású ing. Vagy ép-
pen azért.  

Galerie — franciául áruházat jelent. Mindig lis ,állíttattam, hogy a  
kiállítás képáruház, képbalzáir. Magamutogatás, nem peidig a kép léte.  
Ahhoz idő-tér és szituáció szerves köt ődése szükségeltetik. Mindenek-
előtt sok idő. A kiállítás, mint külön forma csupán egy-két száz éve léte-
zik, és nem más, minit a becsvágy, a propaganda és az üzlet formája. Ta-
lán a sors iironai'kus intése az is, hogy az ebbe belekevered ők, a nevet  
(s nem létezést) nyer ők képeit egyre inkább elnyeli a pénzesek sötét  
pincéje, páncélszekrénye. Üdvös volna, ha megsz űnne. Minden kísé-
rőjelenségeveJl egyetemben.  

‚Három lány az orléainas-n isizúnlpaidon a gésák táncát  próbálja. Az  
olasz  !Slllvn ►a !balett- táncosnő  volt.  1Sazkii ►pe kítmél;etlenül irtja nála a föl-
fölbukkanó !bafLettivgzdnulalttöredékék+et. Ebbe a másik világba nem  
valók az  féletmenidjéb ől kibillentett Európa olyan műleleményei, mánit  
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a balett, aa leírt zene vagy az :újkofrii térfestészet ,eredményei. Ha az 
érzékek inegkopnak, szükségszer űen kiifejlődik a kottarögzítés (ilyes-
féle hagyománya. A bel elé hallgatás helyett a 'küls őre támaszkodás. 
Ha +besizűkül a látás, akkor 'kevésnek látszik a'raij!zlaap két dimenziója, 
a lélekkel rajzolás helyét 'átveszi a küls ő  törvények másolása, átírása 
és o síkdimenziók helyét betölti a (térbeliségre alaapozó (szemlélet. Ezért 
egyoldalú a renesiszánsz utánii európai festészet java része. Ezeket a 
képekét legtöbb;slzör csak sugárzó színeik — aszímmtiélySégük — mentik 
meg az idő  törlésétől. Viszont így is csak egy lefokozott látásmód lát-
leletei ezek a (képek. Nem Qehelt nraarada+ndó az, am11i a síkba rajzolt 
kép természete ellen való. 

ISaillvai,ából Mintha hi'ányoizna a ,asoinit. Kumtiialkatú. Mordul,atsoral 
inkább „rajzolnak", mintsem teret aterematenek. Egymásba (folyó, (indázó 
mozgásánál nincs  ,egy sor végi „áttörés" vagy új helyzetbe valló átállás. 
,Diitnamiikáj+a 'jóformán nincs, hiszen ,állandóan mozog, gesztusait nem 
lassítja-;gyoirsí(t,ja„ nem (is áll meg. A gésák táncánál a próbákon nem 
tart szüneteket, fels őteste szüntelenül hajlik.  A keleties jelleget ennél 
a,táncnál án a merev fdls ő+tdstltaar+táis és a kezek ösaszhaargjába;n vélem 
megtalálni. 'Szép a három n ő  aisiz(itm,métrikus pozíciójának és mozgás-
sorának sizínipaldképe. Ennél a (táncnál látszik ilegj+oibban, ikli +á tiegn ől:- 
Eáselbb ;közülük. Az ír-német ősökkel ;renldelkéz ő  arnerikai. K;ath,leen 
kecsességének (héját, ízét is ez fádja. 

A fény, hang, zörej akkor hiteles, ha közvetlenül a helyszínen  
lévő  (forrásból ered. Minden áttétel — (esetünkben 'a villamyáraxn, 
fény(szóró, mikrofonok, m,agn,eltofan, 'hangszóró — a távolba, szinte 
másik helyszínre távolítja a történés -t. Eppen áttétadles+sége miatt ilyen 
bizonytalan,  hilszen bármely ip7il;lana+tban gépi (dolgok miatt széteshet, 
megszűnhet. •+Súlyatall,anná, valótlanná válik — tehát hanlii's. Csak az 
él a pódiumon, az van teljes mértékben jelen, ami közvetlenül a hely-
színen teremt ődik, ott születik. Valódi láng és él ő  zene. A sfzobák mű- 
fénye nem alkotásra valló. Amióta létezik közvetett, mechanikus — 
nem közvetlen emberi gesztusból fakadó — m űfény és reprodukált 
zene ((zenekonzerv, ahogy Bartók nevezte), azóta a színpaldan mindkét 
elemet nem (eredeti remideltétésének 'megfelel ően használják. Sűrűbben 
is, ,mimJt azt kellene. Nemcsak oltt, ahol az más módon nem jeleníthet ő  
meg. Festői módon, ,paaravánikéarr!t alkalmazzák, 'elfödni vele a színpaadi 
jelenléthiányt. A műfényt használók a+z1t a bátorságot (is megengedik 
rn,aagtúklna(k, hogy fánys!zárái;kkal történést kösasenelk el, „!draana!ttifzáljja- 
niak". A műfénynél, zenénél a lámpa paibta,gáasaa, remegése, a hangszórók 
rec:segáse, zümmögése valóságosabb a !l+egüg,y,es'ébb lényfestésinél vagy 
a:legsílkerültdbib izeniéknél rís. Fény és hang helyett amperok és wattok. 
Az .elem,dk ,teljes 'elidegenedése, •el;j,elaletgtelenddé4s,e, miegb+eásatelení+té.se 
sem más, mint a béna :ember béna tánca. 

* 

,Szkaiipééknél a színen állandóan jelen lesz egy sólyom. A sólymot 
csak pörgetik, ,de nem fog röpülni. Ebben a 'darabban az emberek pró-
bálnak elszállni. A maadair csak nézi őket. A rdaaralb végén meglovagol 
egy kis falovat. Fél ő, hogy a közönség inkább a sólymot fogja figyelni 

218 



mondják ák a táncosok. Akkorra súllyal van jelen. „Viizsgáztatmii+ fog 
bennünket, mennyire vagyunk mi  oirgatni(k+us+aik, mennyire vagyunk 
mi jelen" — válaszolja Szki,pe. 

Gsadálkozngk a fran-a'va és az olasz táncosok, hogy SZkii,p,e és én 
gyerekkori barátok vagyunk. A !többiieíkkel tilS tartjuk a kapcsolatot — 
vállaiszolj;wk. Ból+agatbnak, hümmögnek. Az ő  gyerékkor,i. társaik szét-
széledtek a nagyvilágba, hal itt, ihol !ott élnek. Ez iijdáig rá se gondoltam 
arra, hogy az !eturó.paíi; emiberek maigyolbbmés7t nem együtt élik le éle-
tüket. 

Eltűnt a ,veirőféanylbeln úszó gyermekkari nagyutca. Nem érzem 
olyan ,eld,eanálliha ►taJtiannak már a vasárnap déli napkorongot sem. Miint- 
ha az égbolt is kevesébb ;fényit 'engedne át manapság. Kam:ilzs+a legna-
gyobb bűne,.hogy mloStgengedte ikrilsziva(ttyúznl a porondok homokszwge- 
t+elnuek paradicsomi homokját. ;Eltörölték városkánk ilgazi otthonát, 
m,egenedve, hogy egy mozdulattal kimetsszék szívét. Ma érezni csak, 
mennyire belőle éltünk akkor és élünk ma, húsz iév múltán iis. A:tiláft- 
srzóvá ritkították a. ,porko!t és a Tisza :mielle:tt;i. erld őket. A+jellegzebesen 
kisvárost Főurbcát, a sétálóutcát iközgpütt k.iliukaszbdtták és Mindkét 
oldalt huzatossá válva nemigen vonz már sétára sem. Szinte mindegy, 
hogy a közösségi élet iszár.+délkois megbonitása volt-e a (cél, vagy durva 
érzékétlenség okozta ezeket a.változásrdkait. Nem kizárt, hogy gyere-
keinktől !előre elvettük gyerm.ekkorwkaÍt. Mert nincs hová bújni többé, 
nem lehet észrevétlenül föloldódni a kékben, a zöldben, a sárgában, 
a még meglevő  iparányi, s!zűzi !paradicsomokban. Nincs ;felment ő  ok. 
Momidj:ák, ,fiejlődik +a vár+ois;, praktikusabb lesz, közben. csak egyre át-
tetszőbb, egyre ;egyenlétesébb. 'Lassan többen leszünk, mint ahányan 
ismerhetjük egymást, így asiaiiád.iia.+ssága ris +me;gtkngp+ni látszik. Az óvó 
— kiegyenlítő  erejű  — kozmikus ;időnél gyorsabbra fölpörgetett 
mechanikus idő  pusztítása javában tart. 

C?, Kanizsa! 
Térideljj le, hogy megmaradj ! Mamutok a mélyben, imozduljatok 

örl'vásagyamalb+k állítsa vissza a valós id ő  paroeg "esét ! 

Kafik+a. Atválíozását nézzük a Gymnase Bell színházban. Replikázó, 
reimesélő  előadás. Nincs jelen. Egy család próbálja felválzáini: önmagát. 
Prrzlik a árzínésizék ils , hogy nem hiteles jelenlétük és pantomimmel, 
fényeffeiktrusrakk+al próbálnak !sjegírtleni rajta. A nyelvét nem értem, így 
még jobban látsziik, hogy ebben az ;el őadásban feje tetejére van Állítva 
minden. Csuk hamiiskadó csapkodásra és er őlködő  ágálásra telik a 
színészeknek. Talán csak a végig négykézláb mászó, ild őnkémit a hátán 
kapálózó Gregori .Sarasa van. Rövid, szürke térdnadrágban és mellény-
ben, csíkos ingben, iskolás, magas szárú fekete cip őben térdeplő  kis 
figura. Mintha Kantor színházából mászott volna el ő . Co Roman Po-
Lainski. Középen elválasztott, lenyalat haját lábom, amint hosszú orrával 
a +földet remegve iszaglássiza.. Hátán megfeszül a fényl ő  mellény. Magá-
ban .motyog: „Mon dieu, mon dneu ..." 
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A sizíinházlból hazafelé a metróban kitscúrunik ;egy apró !bet űs hir-
detést: Ma éjfélt ől a Magnetic Terrace-on Cecil .Taylor-szóló. Cím Se-
hol, a telefont nem veszik föl. Az újság !kiaádójánál már csak pár szed ő  
van, ők inam tudnak 'semmit. ':Egyórai kóválygás után végre megtalál-
juk a klubot. Előző  10 órai koncertjének végére érkezünk. Két csivi-
telő  amerikai turistanő  igyekszik lebeszélni Ibarvnünket arról, hogy  
bemenjünk. Szörnyű  — mondják. Szörnyű, mondom én is, hogy kor-
társ zenénk egyik atyja 55 .éves korában, éjjel jegy (kacsmában, két  

koncertét is kényszerüljön adni;, amelyet majdhuszaidimagunkkial hall-
gatunk végig üvegcsörömpölés és ib:eszélgétések közben. Fehér kezes-
lábasában, jellegzetes ruganyos lépteivel gyorsan a zongorához siet  

a mester, és torokhangú morgással rés sziszegéssel kísérve rögtön izzí-
tani kezdi a zongorát. Az est végén elszoruló torokkal, némán ülve 
már tudjuk, miért 'vállalta Taylor ejt az éjszakát. Számomra ez a 
harmadiknak hallott Taylor- eslt volt a legszebb. Igaz szó, mementó és 
könyörgés volt ez az öreg dzsesszzongoristákért. Négy-öt kompozíciót 
fűzött egybe Cecil, az indián, be=bopszer ű  témákkal, komor tónusban 
előadva. Éless 'vágásokkal, merevített, kemény lépteikkel nyeste az 
utat, egyszerűen és kevés hanggal. Beethoven kései szonátáira rímelve, 
nehéz isorsásaipásdktól ;fenve vitte el ,sugárzó ,zeneéjét iegésZen a vég 
koráljáig. Cecil, az indián imát imomudotit a !bárok kiveszett fekete 
oroszlánjajihoz, akik ebben a csörömpöl ő, csattogó, csevegő  őrlő-
malomban is a Body and Soul világában tudtak élni, remélve, hogy 
érettük is el;j ön — Go Kdown Mdses.  

A Liiber+a,`aion kis cikkét olvassuk. Április ,13-ára, péntekre virradó 
éjjel amszterdami hotelje el őtt holtan találták Chet Bakert. 59 éves 
volt. Legutóbbi orléans-i közös fölolvasásunkkor elhatároztam, hogy 
meghúzom az előbbi Chet jegyzetemet. Túlzó pátosza, rájátszása nem 
lenne 'fair az öreggel. ;Bámultunk egymásra Szkrilp:ével. Egyszerre mi-
lyen súlyosak lettek utolsó párizsi koncertjének elfúló ,  szétporló, halk  
sóhajai. Fél évvel 'ezel őtt, ÍTjvijdékem: megkérldeztem t őle, hogy tudta  
nehéz sorsctsjaipáslakkall teli ékibe során végig meg őrizni ezt a meleg  
tónust, simító gesztust. „Nincs ebben semmi — válaszolta —, nem volt.  

nehéz életem. Mindig szerettek az emberek. Én csak megpróbálom vi-
szonozni." Ennyi. Kiesett a másojdik emeletr ől, írják a jelentések. - Ká-
bítószer hatása .alalbt volt és kiugrott — talál ~gattják. Talán ráncokkal  
összekaszabolt, ripityára tört arcát próbálta újból összerakni? Lehet,  

hogy egy tovaröppenő  madár után nyúlt nagyot 'csettintve: Ez az! .  

A dzsesszzenészek, mint az elefántok, mindig messze halnak meg.  

Bakser, a réztrombitás az első, ki mondhatni mellettem hunyt el. 'Ke-
resem az .'újságokban, mikor lesz Chet utolsó vonulása. (Sem ái hír.  

Képzeiletben majd Ott leszünk Irmán Lacival, imáit ő  írta: „Némán, 
mint a halak." Párizsi nulla. 

A kisebbik párizsi bolhapiac végtelen  tárgyteániet őj:ében .Eoszil- 
maradványokra Ibnakk,anunk. NZeagadják a Párizs Szívében, a Lajos-szi-
get  egyik szűk utcájában található kis bolt  !címét. Belépünk a kőbe 
nyomott természet parányi szobrának múzeumába. E ipidiny formák, 
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valós ikőnyam;a ►bok kis ibolibjában ,.(az egyetlen kiállítás, amelyet Párizs-
ban megnéztem) elönt a melegség, valósággal lúdb őrzök. Szépség temp-  
loma ! Szobrászok, a kőnek nincs lelke, így nem is lehet kibontani  
belőle. A kő  !az idő  ifölanulba!boitt lelke, amivel nem akar semmit, nincs  
célja, 'csupán anlutaftiia, hogy VAN. A Föld forró miaganájáiba mártva  

minden szerves forma letisztulva őriztetik meg. Kishalak kihegyezett  
;tdrrrajzú !csontvázai ismétl ődnek 'hullámként a polcok üvegei mögött,  
ásványba 'ragadt kisbogarak csöndes vanurásia a több milliónyi éve  
lte~hele!ttnyn iszárnyraijizat őrző  kövek előtt. Fény villan a kőben, a bu-
borék gömbjén egyensúlyozó hajsazálreperéslek mellett. Milyen nyers  

is minden emberi beavatkozás e mellett. A kő- és kristálycsiszolás  
mállĐrog:eszbus,ai 'durva ,csapkodások a padattábláktan kirajzolódó ízelt és  
páncélos bogarak finom rajzú ívéhez viszonyítva. Pedig igaz alázatot  

és 'rendkívüli kézügyességet kövaé'tel ő, szép szakma ez. Állok mozdulat-
lan, is múközben lassan behúz igaz őscsiga csavarodó !spirálja, halkan  
szól a teremtő : VAGYOK. Megérademlti az emberi f.aj — sutbogom  —, 

hogy kivesszen, ha nem képes őrizni és szolgálni e csodát. Miel őtt  
k.illlépnák az vitcára., észreveszem, bent !13tilYve Ho[lnlday kopott hangja  

szál. Megin ;yugbait, hogy eddig nem 'vettem észre: ő  itt sem zavart. A  
platánsorokat követve megindulunk.  

Lebontott ház telkén áll a cigánycirkusz: Zimgara. Istállótrágyás  
szalmán át vezetnek be csopotrtbinikérilt bennünket a kis asöngetyukkel  
csilingelő  timraisruhiás.„szolgák". A porondon szép nagy libák, gúnárok és  
puilykák totyognak. A bevezetés ,ceremóniája beletatlboizitk a m űsorba.  
Még mindig jön be a közönség, amikor az egyik inas egy intésére ki-
vonailmak a szárnyasok és bevezetndk egy lovat, amellyel elsimítják az  

apró kavicsos, salakos hajít. Mindnyájiunkat megkínálnak egy kis po-
hár forralit vörösborral. A porolnld köre afölött két nagy gyertyás csillár  
lóg. 13ema6ílnazirk újabb két inas, leeresztik a estilllánolkart és hosszú, régi  
gyertyaoltóikkal újabb szabályos !szertartást végeznek. !Régi operahá-
zakban 'oltották így el a közönség távozása után a gyertyákat. 'Éppen;  

csak derengő  !fény marad, amiskor nyeri, vásári hangon megszólal a 
Villanyorgona. A zene hirtelen albbamiarad és teljes sötétség borul ránk. 
Átellenben az roirgoavatval, a kör „túloldalán" ;vékony fénycsík jelenlik 
meg. Alatta cigányzenekar. A cimbalom—b őgő—hegedű  hármas bele-
kezd a Vén cigányba. A 1Zimigatrb igazából nem tls cirkusz. Csak zene és 
lovak. Régebben macskájuk .és asrálymuk is volt — meséli iSzkipe. A ló 
fölmutatása egy metropolis közepén. Gyönyör ű  lovak, kecses járással, 
hozzájuk tapadó., őket méltósággal megül ő  lovasokkal. Csak ennyi és  
mégis milyen sok. Tódul a párizsi közönség, nem bánják az els ő  sorok-
ban üllő  nagypénzűiek, hogy aCigányok szándékosan megdobálják, sár-
ral fröcskölik, lleköpködtik, leöntik őket. Elvégre ez is „egzotikus". A 
néger inas spirituálékat énekel. Az örökké vesztes, komikus arcú „f ő-
nök" gregorián dalokat énekel, míg aprócska szamarát körbevezeti. 
Újfent sötétség. Halkan szétszórt pár cimbalomhang mellett befut egy 
fakelte árny. Míg lassan kivilágosodik, rádöbbenünk, hogy csodát lá-
tunk. Nincs teljes fényár, mégis sejlik, aranysz őrű  a fiatal csikó. Nincs  
ember a porondon nem .csatbognak az ostorok. Csönd van, Csak a szu-
szogás hallatszik. :Megáll a kis jószág a kör közepén és füleit körbe-
forgatva hallgatózik. Még egyszer körbefut és kibaktat. Magamban  

megbocsátom a gyönge énekesn ő  szereplését, a túlzó rájátszásokat, hi-
szen ,Sikerült föl.murbaitniuk a lovat. Végül a sátoron túlról harangok 
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kondulnák: egy, kettő , három is. Begördül harangolzó inasokkal a dísz- 
kocsi és az utolsó ikonduláš eI1haLlitáva(l bort nyitnak, körbekínálják a 
porondra özönlő  közönséget. ÍTjiból hangois nevetés, 'zene, ricsaj hallik, 
mindenki koccint. Lágy nyári este van, gyalog 'ballagunk föl a Péme 
Laciheiise mellett a Gamlbettáig. 

Délelőtt Ziilckm,ayer Öcsi .Formiaitiójániak kazettáját hal fialtjuk, a 
Kassák Lajos emlékére írt Boldogító pillanatokat. Itt, Párizsban újra-. 
hallgatva még szebbnek tűnik, mint az újvidéki hangversenyen. Kü-
lönösen megfog bennünket a beivezelt ő  áttetsző , levegős zongorakísé-
rete. Mire a 'szenvedélyességig Bakorzódó zomgoraszólóhoz érünk, a nagy 
zenék vásárának Párizsában ;j óles.ően nyugtázom: ha láthatatlanul ds., 
de vagyunk. Biztos amit hittem. Ellenőriztetett. 

x~ 

Közvetlenül Szkipe párizsi albérlete alatt terül el a Pére La ćhetils,e 
temető . Vasárnap idéilel ő!tt leereszkedem egy sétára. Embermagasság-
nál nagyobb kripták hosszú házsorai !közt kóválygok. A holt város 
utcáinak nevük is van. A turisták térképpel és videokamerával a ke-
zükben közlekednek benne. Az égen eigy sugárhajtású gép húzza pár-
huzamos csíkját. 

A Buttels Gsawmont parkjában behúzódok jegy nagy jávorfa tö-
vébe. Kopár síksági — sivatagi — városainkhoz szokva Párizs zöld 
városnak tűnik. Ápolt, gondozott fáik, bokrok, virágok valóságos er-
deje uralja a várasít. Séta az utcán. 'Mennyi természet — mondhatnánk.. 
És mégsem. Sehol jegy jelvadult rész, [szertelenül burjánzó zöld sarok — 
mindenütt érezni az ,emberi kéz nyomát. jOrliéamís-!ig utazva a vonatból 
végig megmunkált tájat látni. Pedig mennyire kellene egy érintetlen 
Szöglet — csak természet —:, akár pusztulóban is. Így icsalk h űsít ez a 
zöld áradat, de nem üdít föl. Nemigen látok bogarakat sem. 

(Folytatjuk) 
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SLAVKO MATKOVI Č  

SZALMA LÁSZLÓ MONTÁZSAI 
A 7 NAP CIiMOLDALAiRÓL 

Szalma László egYike a Booh + Bosdh művészcsoport alapítóinak, tag-
jainak, !és egyike a fiatal vajdasági m űvészek plej ádj ából azoknak, 
ákik húsz évvel ezelőtt teljesen új horizontokat 'kerestek a m űvé-
szetben. 

Már a hetvenes években grafikus tanulóként annak az új m űvé-
szeti hullámnak a hatása alá kerül, amely vizsgálódásainak és mun-
kájának alapjául az addig kanonizált és élesen elhatárolt m űvészeti 
ágakköztes területeinek kutatását választja. 

A legnagyobb kihívás, ugyanakkor szenzibilitása iránt legfogé-
konyabb köztes terület az irodalom és a képz őművészet közötti terü-
let, amely idővel sajátos vizuális-poétikai vizsgálódássá fejl ődött. 
Ennek keretei között 'Szalma magát iis és m űvészi világlátása vizuális 
artikulációjának lehetőségét is kereste. Ez a vizualizáció, amelyben 
megjelenik a tipográfiai jel is és az élet egy vtiizuálÍ4s tisztán 
képzőművészeti — részlete, egy játékban és egy m,ontázsösszeállítás-
bain keletkezik, ez új értékű  és jelentésbelei mező , amelyben Szalma 
biztonsággal ábrázolja a látottat és az olvasótól-néz őtől az ábrázoltak 
iránt egy új és aktív hozzáállást követel. 

A vizuális közlés új lehetőségeinek felkutatása mellett !Szalma 
a hetvenes évek kezdetén a konceptuális m űvészettel is foglalkozik, 
elméletileg képezi magát, megpróbál behatolni e sajátos ikonoklaszta 
jelenség titkába, amely a :csupasz !nyelvi leírást a vizuális kommu-
nikációs csatorna szintjére emelte, és megpróbálta úgy kezelni mint 
a közlés művészi elve önmagának elegend ő  médiumát. De Szalma a 
művészi közlés e radikalizáaióját sohasem fogadta el az alkotói tevé-, 
kenység iránti elvként és f ő  !állásfoglalásként, ezért ahol lehet, meg-
próbálja megtartani a közlésben a vizuális ;értékalapját. Gyorsan 
bekövetkezik azonban a felbomlás és az e :munkamódszerrel való 
konfliktus: Szalmában felülkerekedik a vizuális típus, lényének vi-
zuális oldala és képzőművészeti habitusa. Mondhatjuk, hogy egyike 
a csoport azon tagjainak, akik visszatértek a hatvanas évek végén 
és a hetvenes évek 'elején jelentkez ő  új tendenciák tapasztalataival 
gazdagodott vizuális képz őművészeti alaphoz. Ezért az alkalmazott 
grafikai formaművészet területén munkája mindig más, egy árnya-
lattal gazdagabb és átszellemültebb e csoport számos alkotójának 
munkájánál, mert Szalma valami sajátossal rendelkezik, valamivel, 
ami kiemeli az .áltailánosból és a tömegesb ől. .0 a messzi útról, egy 
lehetséges művészi jövő  sűrű  ködéből visszatért alkotó tapasztalatá-
val rendelkezik, egy olyan területr ől tér vissza, amely a világnak 
egy egészen más képét mutatta. 

A 7 Nap hetilap címlapjainak ezen a kiállításán egy sajá-
tos formatervezési és grafikai ágazattal találkozunk, amelyben Szal-
ma László igyekszik a montázs módszerével vizuális kommuniká-
ciót kialakítani az „olvasók" legszélesebb táborával. Munkájában a 
montázst alapvet ő  eljárásként használva, Szalma megpróbálja a ren-
delkezésére álló vizuális anyagot a tipográfiai elemekkel, színek-
kel és formai játékokkal együtt a címlapon egy világosan koninotált 
üzenetté alakítani, amely az esetek többségében. az  !olvasók legszéle-
sebb táborához szól, eközben néha felhasználva a humort, a szatíráit, 
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valamint a társadalmilag elkötelezett alkotó szigorúságát. Szalmá-
nak címlapjaival sikerül jellegzetessé tenni minden számot; címlap-
témájának feldolgozásával ő  valamiképpen választ, azolvasó figyel-
mét a hetilap cikkei és a hetilap írásaiban szerepl ő  problémák közül 
a legaktuálisabbra irányítja, vagy ezek közül valamelyiket aktualitása 
miatt előtérbe helyezi. Ez egyáltalán nem könny ű  feladat, ha tudjuk, 
hogy hétről hétre, számról számra aktuálisnak is és kritikusnak is 
kell lennie. Szalma, amennyire csak megvalósíthatta ezt az adott pil-
lanat, a hely és az igények figyelembevételével, megpróbált forma-
művészetéhez következetes maradni, és így gyakran az els ő  pilla-
natra bizarr szöveges témát is egy kivételes Vizuális miill őben mutatja 
be, amely meghaladja egy átlagos címlap iránti igényeket. Igazi mű-
vészi .alkotással találkozunk, amely a modern plakát és a vizuális 
poétikai !kutatások eszközeit felhasználva magas m űvészi szintet ér 
el egy montázsvehemenciában, amelyben megtartja a feldolgozott 
problémák kódolt olvasásának elvét. S őt még azt is mondhatnánk, 
hogy a címlap társadalmi mindennapjaink sajátos illusztrációja, ha-
bár, ez az állítás igen nagy veszéllyel jár, és Szalma ennek tudatá-
ban van; ez azzal fenyeget, hogy elveszi a m űvész integritását és 
munkáját csupán illusztrációvá alakítja, amely csak jelöl a jel szint-
jén a művészi £N és annak világlátása nélkül. Ez a föltevés megkö-
veteli a művésztől, hogy bizonyos aktuális eszméknek, de nem a köz-
vetlen élettapasztalatnak és sajátos poétikai világfelfogásának tolmácsa 
légyen. Az ilyen követelmények olyan messzire vezethetnek, hogy a 
művészettől elvárhatják az átlagosság szintjére való leereszkedést, és 
nem az átlagosságot emelilk a művészet szintjére. A követelmény az, 
hogy népművelővé kell válnia, miután előzőleg megszűnt művész len-
ni. Ezt megértve, Szalma sztoikusan lép fel és m űvészi integritását 
táplálja, figyelmet fordítva montázsainak mind a technikai, majd az 
érzelmi arculatára, következetes maradva m űvészi méltóságához az 
alkalmazott grafikai formatervezés rögös útján. 

Szalma rrvontázsai f ő  .témáinak felismerése gyakran az alkotás 
(címlap)., átlagos mégközelítésének alfája és omegája. Ebb ől követ-
kezikážiónban a kérdés . : hihetjük-e, hogy ezzel megértettük mind-
égyik arculatát és túlajdonságát: ötleteit, költészetét, jellem-ét? Mind-
ezek pedig olyan kvalitások, amelyek a művészetnek és alkotójának 
gyákörláti -  készletéb ől szármázó elemek összességeként meghatároz-
žak a művészi alkotást . _• 

Vége étül: a :kiállított . címlapok válogatása mindössze egy része 
volt a 'több sžáá, effajta elkészült munkának, de azt hisszük, elegend ő  
áhhoz, hogy megváltoztassa Szalma'egész. munkássága iránti hozzá-
állásünkat.. Lehet ;  'hogy legközelebb, amikor a kezünkbe vesszük a 
7' Nap legújabb számát, megpróbáljuk amögött felfedezni Szalmának, 
a művésznek a kezét, megpróbaunk figyelmesebb olvasővá - válni, 
aki olvasša d képet és nézi .a szöveget: 

BALÁZS ART Valéria fordítása 

Elhangzott a 7 Nap címlapjait bemutató kiállításon 1989. február 10-én a 
szabadkai Városi Könyvtár kiállítótermében. 
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OL VA.SONAPLO 

IGÉNYES TÁJÉKOZTATÁS 

ŠANDOR PAL: Dvajica u istoj koži. 
Stražilovo, Novi Sad, 1988. 

Pál Sándor e sikk-, illetve tanulmánygy űjteményében az utóbbi tíz esztend ő  
irásáiból gyűjtötte össze anyagát, amely kapcsolattörténeti témákkal és ksam-
paratiszitika+i jelenségekkel foglalkozik, pontosabban szólva olyan könyvekr ől 
beszél, amelyeknek ez a tárgya, vagy olyan alkotókról szól, akik a jelzett 
irodalmak kapcsolataira nézve jelent ősek. Műfaját tekintve legtöbb írása 
magas folyóiratszinten megírt igényes tájékoztatás, amelyek közül némelyik 
már a tanulmányhoz közelít. ,  

Hogy a délszláv—magyar irodalmi kapcsolatokkal, illetve az összehason-
lító irodalom említett aspektusaival Boglakozzék, Pál Sándornak nem az az 
egyedüli jogcíme, amiire a •bevezet őben szügségtelen szerénységgel hivatko-
zik, hogy tudniillik itt még .sok embernek van helye és teend ője. Mint a 
budapesti Eötvös Loránd Tiwclományegyetem szerbhorvát lektora, a becsei 
Városi Múzeum művelődéstörténeti munkakörét betöltő  custos, majd pedig 
a pozsonyi egyetem szerbhorvát lektora a helyszínen és alaposan megismer 
hette e közép-európai térség m űveltségének egymásra utaltságát, összefüg-
gésrendszerét, ,kölcsönösségük természetét s minden egyéb körülményeit. 
A kultúrák közvetítőjének a szerepkörében, különösen fordítói tevékenysé-
gével, ő  maga is hathatósan járult hozzá e népek irodalmárnak kölcsönös 
megismertetéséhez. Ezúttal azonban azokat a tapasztalatokat kívánja össze-
gevni; amelyeket až említett ;gyakoaiati munkájából mlint kritikus s a kérdés 
elméleti tanulmányozója sz űrt le, illetve amelyeket mlások. ilyen irányú 
munkájában figyelt meg. 

A kötet kampozíCiója iá arról beszél, hogy mind a két irodalmi világ 
egyaránt közel áll hozzá, illetve mindkettőre egyforma figyelmet kíván for-
dítani. Még a látszatát is el akarja kerülni az egyoldalú megközelítésnek, 
s ezért (talán egy kissé kínósan is ható pedantéQiiával) alakítja ki a kötet 
szimmetrikus szerkezetét: aZ írások els ő  csoportjában négy szerbhorvát nyel-
ven megjelent s ,délszláv szerz ők tollából származó könnywel foglalkozik; 
a harmadik csoportban ugyancsak négy, de Magyarországon publikált s oda-
való szerzők által írt könyvről beszél. Mindkét említett részben régebbi és 
újabb kori '(XVIII.., XIX. és XX. századbeli) m űvekről és irodalmi jelensé-
gekről van szó. Az első  és a ,harmadik részt köti össze két tanulmányszer ű . 
prózai szöveg egy Jugoszláviában született magyar és egy Magyarországon 
született szerb íróról (Csuka Zoltán és Miloš Crnjanski). 

A kiegyensúlyozottságot és objektív hozzáállást azonban mégsem az 
elrendezés „aranymetszete" biztosítja, hanem a szerz ő  szemléleti, belső  
értékelési kritériumai. Mindkét irodalmi kultúra jó ismer őjeként helyesen 
érzékeli az .sirodalani érintkezések érzékeny pontjait, s, értékelései a leg-
többször helytállónak bizonyulnak. Néhány vitatható állásfoglalására a kö-
vetkezőkbenmég kitérünk, de szórványos észrevételeink nem befolyásolják 
munkájáról alkotott pozitív véleményünket. 

A gyűjtemény írásai többféle típusba sorolhatók. Zömükben a legköze-
lebb állnak a könyvismertetésekhez, de más-más el őjellel. Példaképpen: a 
Dávid András könyvér ől szóló a hiányok pótlását célozza, a Milorad Pavi ć  
könyvéről szóló cikk inkább tartalmi isnzertetéš; vlstiont Sava Babié köny-
vének . a taglalása az ismertetésen túl értékel ő  szempontokat tartalmaz. A 
Csukáról és Crnjanskiról szóló két írás már magasabb — áttekint ő-össze- 
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foglaló -- igényekről beszél. A mondottak Miatt kommentárjaink is eltérnek 
egymástól. 

Az első  csoportba foglalt írásokat Dávid András Mostovi uzajamnosti 
• C. könyvével foglalkozó észrevételei vezetik be. Mint ahogy reflexióinak 
címéből Is kitűnik ( Čvrsti temelji uzajamnosti), egészében véve hazai kap-
csólattörténeti kutatásaink jelent ős alkotásának tartja Dávid könyvét, de 
egész sor kiegészítése van a könyvben említett írókra, illetve m űvekre nézve, 
akiket, illetve amelyeket Dávid nem tárgyal. Itt azonban meg kell jegyez-

- nünk, hogy egy ilyen áttekint ő  és összefoglaló szándékú könyv eleve le kell 
hagy mondjon minden író vagy mű  akárcsak említésszerű  felsorolásáról is. 
Nemcsak azért, mert ennek terjedelemben akadályai vannak, mert a szin-
tézisalkotó szándék eleve kizárja a nem meghatározóan fontos, s a kapesQ-
lat--ipárhuzam—hatás stb. szempontjából mell őzhető  nevek és címek beso-
rolását. Emlékeztetnünk kell, hogy Dávid András könyvénekk az alcíme: 
Poglavlja o jugoslovensko—ma đarskim kulturnim i književnim vezama. 
Ezért aztán Pál Sándornak valóban Igaza van, amikor megállapítja, hogy 
például Dávid nem tárgyalja +D!irn}iije Demeter, Faust Vran čić, Javam Pa 
éié s másak muködését, viszont Dávidnak abban kell igazat adnunk, hogy a 
kapcsolatdk fő  vonulatát nem az ő  nevük és művük jellemzi. Ki kell tér-
nünk azonban egy-két elvi kérdésre is. ügy véljük, hogy Krležának az a 
véleménye, miszerint Ady költészete „impotens és hisztérikus sírás", a horvát 
író nagyfokú tévedéséről, nem pedig esztétikai és kritikai mércéjének a he-
lyességéről tanúskodik, különösképpen nem a Karl Krausszal való egybevet ő  
értékelés esetén. Egyébként Is a Krleža—Ady relációnak, illetve viszonynak 
Németh Lászlótól kezdve oly kiterjedt irodalma van, hogy még vázlatszer ű-
en sem lehetne annak minden fontosabb mozzanatára kitérni. Olyan lkon-
cepcdóba pedig, mimet amilyen Dávid Andrásé, nem is illeszthet ő  bele ez a 
probléma, mint ahogyan a 20. oldalon ,idézett Krleža-szöveg szelleme «sem 
szolgálná a „kölcsönösség" gondolatát. 

Pál Sándor nem fogadja el Dávid szövegének azt az állítását, hagy a 
szentimentalizmus nem volt a szerb nemzeti irodalom lényeges alkotóeleme 
és fejlődésének irányadó tényez ője, valamint hogy alapjában véve az : .,imi-
táció" szintjérn maradt. Ezt Dávid más szerz ők véleményével is alátámaszt-
ja. Pál úgy véli, hogy Vak ellenük viselt :harcának csak nyelvi okai vannak, 
s hogy a szentimentalizmus nagyon fis mély gyökeret engedett a szerb Iro-
dalomban. E kérdés megítéléséhez azonban szükségesnek látszik alaposan 
számbá venni Dávid könyvének egész fejezetét, amely e kérdéssel foglal-
kozik, mert álláspontja csak akkor • nyeri el valóságas értelmét, ha hozzá-
olvassuk a Pál által idézett és kifogásolt részletet megel őző  és az azt követő . 
szövegeket is, amelyek Dávid állítását tényekkel támasztják alá. 

Milomad .Pavić  Istorija srpske književnosti klasicizma i predromantiz-
ma — klasicizam című  könyve csak feltételesen sorolható a két irodalom 
éntkezéseiut tárgyaló művek közé, s csak annyiban, hogy Pavi ć  valóban 
nagy ívű  áttekintést ad a ikonszak szerb irodalmának ízlésirányairól, s ezt 
európai kontextusba helyezi, nem feledkezve meg az : egykori Osztrák—Ma-
gyar Monarchia állami-társadalmi és kulturális fejl ődésének általános fel-
tételeiről sem, amelyek keretében tárgyalja a szerb polgárság ,irodalmi stíl-
törekvéseh+t is. ügy véljük, hogy Pál Sándor helyesen mutat rá a szerz ő  
Intencióinak a lényegére, s kimerít ően tárgyalja a Pavié által felvetett té-
mákat. Más kérdés, hogy magával a könyv írójával miben és mennyiben 
tudunk egyetérteni az említett stílusok genezisét illet ően. Így például abban, 
hogy Poanpei és Herculanum feltárására visszavezethet ő-e a klasszicizmus 
kezdete a XVIII. irodalmában, s. hogy a „preromantika" egyértelműen razo-
nosítható -e a szentimentalizmussal, valamint -a középkor iránti érdekl ődés 
ébredésével. . 

Enes Čengić  Krleža című  •könyvéről szólva Pál Sándor a szó közvetlen 
értelmében könyvbemutatót ír, amelyben csak kismértékben van kompara-
tisztikailag hasznosítható anyag. Mindössze két mozzanatra tér ki: Krleža 
a Pécsi hadatpródiskolába kerülésének a motívumára s a Bonta Gejzához 
fűződő  barátságára. Ez természetesen magából a Čengić-könyv dokumen-
túmaSimak a jellegéből következik. Az előző  cikkel összehasonlítva ennek az 
írásnak a gondolati szintje alatta marad a Pavi ć-!könyvvel foglalkozó írás- , 
nak, de ezt a megjelenés helye és alkalma is indokolja. 
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Sava Babié Neuspeo pokušaj da, se tarabe obore című  könyvét elemez-
ve már nemcsak ysmertet, hanem értékel is, noha ez az írás terjedelmében 
a legkisebb, alig három gépelt !oldal. Informál a szerz ő  értékes munkássá-
gának egészéről, s rámutat arra a fontos szerepre, &Mi!t Babié a vajdasági 
irodalmak megismertetésében játszik. 

Az Intermeco című  részben az els ő nagyobb lélegzetű  aiikket Csuka 
Zoltánnak szenteli az író nyolcvanadik születésnapja alkalmából. össze-
foglaló képet - fest Csuka sok évtizedes költ ői, még inkább pedig műfordí-
tói tevékenységéről, nagyra értékelve a kultúrák közvetít őjének a munkás-
ságát. Mindössze néhány apró megjegyzésünk van a cikkel összefüggésben. 
— Az egyik: noha megemlíti a költő  elítélését és ötévi fogságát, nem beszél 
azok körülményeiről, noha ez fontos mozzanat Csuka munkásságának meg-
ítélésében és fordítói tevékenységének értelmezésében, különösen a szerb-
horvát olvasó tájékoztatása szempontjából. A másik megjegyzés: nem látjuk 
szükségét, hogy Mbaden Leskovac szubjektív s megindokolatlan véleményét 
a Gorski vijenac kevésbé sikeres fordításáról ezúttal is idézze. 

Grnjanski Seobe című  regényének magyar fordításáról értekezve beszél 
az író nem egyszer ellentmondásos nyilatkozatairól is, amelyeket az a ma-
gyar népről, annak mentaleirtásáról, magatartásáról stb. tett. Sajnálhatjuk, 
hogy ez az írása nem világítja meg kell ő  mértékben e vélemények válto-
zásainak az okait és körrülményetit. Csuka Láthatár cím ű  lapja mellett meg 
lehetett volna említené például a Délszláv —Magyar Szemle s más ,pub-
lilkácnókat is annak a jeléin, hogy a kapcsolatkeresés ,több formában is jelen 
volt a jelzett korszakban. Pál Sándor e cikkében filológiai szempontból is 
fontos tényekre hívja fel a figyelmünket, s e könyv magyar fordításának, 
illetve fogadtatásának egész hátterét feltárja. 

• A kötet harmadik része magyarországi szerz ők könyveit tárgyalja, 
amelyek a délszláv irodalmak kérdéseivel foglalkoznak. Els őként a Knjiga 
kojom su ispravljene mnoge nepravde címen Vitkovlies Mihály magyar és 
szerb írásait bemutató 'könyvével foglalkozik. Mint ahogy szerz őnk más 
írásainak a címében is jelzi a tárgyalt •könyv legf őbb erényeiit, itt is rá-
mutat, hogy e könyv hiányt tölt be, mert annak ellenére, hogy Vitkovicsrói 
már több terjedelmes értekezés Is megjelent, a köztudatban mégis legtöbb-
ször a „magyar" vagy a „szerb" Viirtkovrics ismeretes. A magyar Irodalom 
története is igazságtalan volt iránta, mert f őleg mecénást és szervezőt látott 
benne, s elhanyagolta az alkotó V:itkovicsot. 

Fried István A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban 
Kazinczytól Jókaiig című  könyvéről szól a blokk második írása. A mérték-
tartó és helYesen értékel ő  íráshoz az alábbi észrevételt f űzzük: 'szerzőnk a 
Magyar, a Szerb és a Jugoszláv Akadémia 1972-ben megkezdett közös kuta-
tásávtól számítja a déls.zláv--snagyarr kapcsolatok tudományos kutatásának 
újabb kori kezdetét, holott a Hungarológiai Intézet már 1970-,ben nagy nem-
zetközi tanácskozást szentelt e problémának magyarországi és jugoszláv kerti- 
paratisták nagy számú részvételével, Ennék eredményeit a HITK 5/6. kett ős. 
száma közölte ugyanabban az évben. 

A Helikon jugoszláv számának szentelt írásában sorra veszi az egyes 
szerzők ,cikkeit. A magyar szerzők közül jogosan emeli ki Angyal Endre és 
Sziklay László nevét, akik a délszláv barokk irodalmát, illetve • m űvészetét 
s a reformkori Pest és Buda sok nemzetiség ű  lakossága irodalmának az éle-
tét mutatják be. l rdekes módon nem a magyar szerz ők munkájára tett kri-
tikai megjegyzéseket, hanem a délszláv irodalomtudósok cikkeire, akik szin-
tén részt vettek e számban. Predrag Palavestra, Aleksandar Flaker, Aieek-
szandar Szpaszov és Javan Hristi ć  munkáira tett észrevételeivel teljes mér-
tékben egyetértünk. . 

A kötet utolsó írrásábam. „KrZeža je i naš pisac" cím alatt Spiró György'  
Miroslav Krležáról Írt könyvét ismerteti. Jól követi Spiró finom gondolat= 
meneteit, érveléseit, szubtilis elemzéseit, s pontosan jelöli ki a magyar szerz ő  
művének a helyét a nagy horvát íróról készült m űvek sorában, kiemelve a 
szintézis-alkotás szándékát. Ahol erre alkalom kínálkozik, Spiró nyomán 
kiemeli azokat a mozzanatokat, amelyek Krleža m űveinek és a magyar 
irodalmi alkotásoknak a hasonlóságáról tanúskodnak. Helyesen mutat rá a 
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magyar szerző  egyik legfontosabb megállapítására, hogy Krleža írásm űvé-
szetének legmarkánsabb vonása a kelet-közép-európaiság. 

• Pál Sándor igen fogékonynak mutatkozott a jugoszláv—magyar irodal-
mi és kulturális kölcsönhatások tanulmányozásából származó lehet őségek 
iránt, s a legszerencsésebb módon használta fel az adottságokat e problé-
mák széles körű  tanulmányozására. 

SZELI ISTVÁN 

KÖZÖS ÉRTÉKEINK 

FEHÉR FERENC: Vállalt világ. 
Forum, Újvidék 1988. 

Fehér Ferenc olyan költ ő, aki nem él „elefántcsonttoronyban", hanem 
érdeklődéssel fordul az őt körülvevő  világ felé. Legyen az múltunk, 
jelenünk. Sőt: néha-néha még a jövő  körvonalait is igyekszik egy-egy pilla-
natra felvillantani. Ahogyan ő  látja. 1VLint ahogyan legújabb könyvének 
címében jelzi: ,vállalja" azt a világot, amelyben él. Követi annak mozgását 
azzal, hogy érdeklődése elsősorban e világ intellentuális produktumai Iránt 
nyilvánul meg. Olyan jelenségek vizsgálódásával foglalkozik, amelyek közel 
állnak hozzá, amelyekhez, úgy érzi, érdemlegesen tud hozzászólni azzal a 
leplezetlen céllal, hogy valamennyit „javítson" a vállalt világ képén, hogy a 
szellemi javak jobban váljanak közkinccsé, hogy az érték ne váljon érték-
telenné. Ez a kiállás, bár nem hangos és felt űnést keltő, Fehér Ferenc kö-
tetének egyik alapvető  tulajdonsága. 

A kötet pontosan ötven írást tartalmaz. Terjedelmük azonos. Keletke-
zési időpontjuk: 1982 és 1987 között. Ezek az írások már megjelentek a Ma-
gyar Szó Kilátó című  kulturális mellékletében, ahol szerz őnk hétről hétre 
szorgalmasan jelentkezik munkáival. Ez a kötet tehát ezek közül az írások 
közül azokat tartalmazza, amelyek a kiadó és valószín űleg a szerző  szerint a 
legidőállóbbak, jóval t,öbbet jelentenek „privát" feljegyzéseknél. Fehér Fe-
renc ezen írásai tulajdonképpen a napi észrevételek által kiváltott gando-` 
lati reakciókat tartalmazzák, a szerz ő  .reflexióit, rövid elmefuttatásait. 
Amiikor a gondolatok mélységéről 'szólunk, akkor feltétlenül tudnunk kell 
azt, hogy szerzőjük mindig kénytelen volt 'szem előtt tartania a melléklet 
szerkesztője által valószínűleg szigorúan meghatározott terjedelmet. Épp 
ezért gondolatait nem tudja mindig kell ő  terjedelemben kifejezni. De talán 
nem is az volt a célja, hanem inkább az, hogy az események üt őerén tartsa 
érzékeny ujját, lejegyezze annak minden ingadozását. Hiszen a noteszt, 
amelybe jegyzetel, állandóan magával hordozza, belekerül minden megra-
gadó észrevétel. S amikor bizonyos idő  múltán átlapozza, újraéli a jegyze-
telést kiváltó élményt, de most már behatóbban igyekszik vele foglalkozni. 
Az élmény és emlékezet m űvészi alkotássá alakul át. 

A könyv három egységből áll, amelyeken belül az írások közös voná-
sokat vonultatnak fel elsősorban tematikai szempontból. Az els ő , A meg-
tartó emlékezet, Fehér Ferenc emlékezéseit tartalmazza ismert alkotókra, va-
lamint reagálását különböz ő  helytörténeti kiadványokkal kapcsolatban. Sz ű-
kebb pátriájából, Topolyáról indul neki a világnak vizsgálódásaiban. Olyan 
helybeli témákat tárgyaló könyvek szolgáltatják az alapot röpke emlékezé-
seihez, amelyek a múlt században vagy a közelmúltban jelentek meg. Szor-
galmazza, hogy a régi könyveket újra adják ki, mert az nagyban hozzájá-
rulna saját magunk megismeréséhez. Kiviláglik, hogy er ősen kötődik szülő -
helyéhez, azonosulni tud odavaló m űvészekkel, elsősorban festőkkel. Aztán 
a kép tágul. Baranyai helytörténeti krónikákat ismertet, a középkori rJjlak 
mindennapjaiból villant fel mozzanatokat, bácskai és bánáti jobbágyleve-. 
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lekből idéz. Utána merész időbeli ugrást téve szinte jelenünkbe rugasakfl 
dvk. Ezek az írásai Aes József fest ői világával, Majtényi munkásságával, 
Veres Péter látogatásával, CsukaZoltán érdemeivel, Kázmér Ern ő  elméleti 
írásaival és Lábadi Károly Telecskáról írt :monográfiájával foglalkoznak. 
Közben kitér a művelődési otthonok sorsára, visszaemlékezik tájaink költ ő-
ire, régi folyóiratokban lapozva Móricz Zsigmondot idézi. Kiérz ődök aggo-
dalma az anyanyelvi műveltség és az olvasottság hiánya miatt. 

A második egység a Versek és tájak üzenete címet viseli. Ennek köz-
pontjában a költészet áll. Megtudjuk, hogyan lett bel őle költő , mi a véle-
ménye a költő-olvasó találkozókról, hogyan fordította Rai čković  verseit ma-
gyarra, mi az „ihlet", :mii: a , megfoghatatlan" a költészetben, miért kellene 
a könyveket illusztrálni, miért jóval több a köaiyv árucikknél stb. Ezekb ől 
az írásokból kiérződik Fehér Ferenc féltése: mi lesz a költészet sorsa a jö-
vőben, hogyan lehetne megakadályozni azt, hogy a könyv ne legyen „por-
téka". Egyértelműen a felnövő  gyerekek megfelelő  nevelésében látja a ki-
utat. Fel kell villantana el őttük a költészet, az olvasás szépségeit. Úgy véli, 
a vajdasági ég alatt és annak ihlet ő  hatása alatt olyan értékes költ ők és 
versek születtek az itt él ő  különböző  népek nyelvén, hogy az egy valóságos 
kincstár, amellyel ügyesen kell bánni, hogy közkinecisé váljék. Az utolsó 
írás, amely a régi Zágráb verses emlékeir ől szól, már szinte utal a követ-
kező  egységre(, amelyben a szerz ő  eltávolodik a vajdasági tájtól és lírai 
országjárásba kezd. Ezért Is ennek az egységnek a címe Lírai országjárás. 

Ennek a résznek a központjában Fehér Ferenc gazdag m űfordítói tény-
kedése áll. Már az első  írás lírai hangvételű  címe (A fordító magányos csilla-
gokat közelít ...) erre utal. Kimondja: „A fordítás nemcsak irodalmi ügy", 
tehát rendkívüli fontosságot tulajdonít néki. A fordítás közvetítés két nép 
között. Hiányolja a fordítói munka megbecsülését a társadalom részér ő l. 
Aztán elmondja, miért is fordított valamit, mi az, ami egy-egy más nyelven 
írt költemény iolvasásakor megragadta és fordításra ösztönözte. A további 
írásokat olvasva meggyőződhetünk Fehér Ferenc fáradozásairól, hagy meg-
ismerje Jugoszlávia más tájainak költ őit és azok művelt, illetve hogy azok-
nak hírül adja, hol tart a mi költészetünk. Sokat utazik ennek érdekében 
és a látott, költőként átélt tájak képei nagyban segítik abban, hogy sikere-
sebben ültesse át a bosnyák, román, szlovák, macedón, albán, szerb vagy 
szlovén költők legújabb alkotáséit. Ugyanakkor elismeréssel adózik azoknak 
a mai alkotóknak is, akik e téren szorgoskodnak, els ősorban Acs Károlynak. 
Különös vonzalmat érez a modern Szerb líra klasszikusai iránt. Ezek közé 
Dušan Matićot, Desanka Makslimnoviáot és Todor Manojlavi ćot sorolja. Ér-
dekes, időben és térben messzire nyúló kísérletet jelent a szlovén költ ő , 
Srećko Kosovel emlékének felidézése. A Trieszt feletti karsztvidékr ől szár-
mazó és a verseiben az e világ csendjét megörökít ő  költő  másokat is meg-
ragadott. íPeter •Han+dke osztrák író Die Wiederholung ,(Az ismétlés) című  
legújabb regényében, amelynek cselekménye részben Szlovéniában játszó-
dik le, szintén említés történik Sre ćlko Kosovelről. Amikor a mesélő  beba-
rangolja ezt a különös tájat, Srećko Kosovel verssorai jutnak eszébe és azo-
kat szintemagáénak érzi. Akárcsak Fehér :Ferenc. Íme, újabb példa az 
aranyigazság egyfajta értelmezésének igazolására: a költészet nem ismer 
határokat. így vált Fehér Ferenc és Peter Handke, Sre ćko Kosovel költe-
ményeit olvasva, rokon lélekké. Bizonyítás a befogadott szó és gondolat ere-
jére. 

Fehér Ferenc e kötetében közölt írásaiban sok a közös vonás. A hang-
vétel, a tárgyalt jelenségek megközelítési módja szinte minden esetben azo-
nos. Ez pedig a befogadó értékkeresés vágya és a tolerancia hangja. A szer-
ző  arról igyekszik meggyőzni bennünket, hogy múltunk és jelenünk olyan 
értékeket rejt magában, amelyek felszínre hozatala, közkinccsé tétele és 
tudatosítása gazdagabbá és szebbé teheti életünk, illetve annak egyik fon-
tos, jellemformáló szféráját: a kultúrát. Ez az értékek utáni tudatos kutatás 
és a megleltek örvendező  felmutatása az író egyik jellembeli tulajdonsága. 
Az értékkeresés egyik „útitársa" a tolerancia. Amikor egyhén 'kritikusan 
viszonyul bizonyos jelenségekhez, azonnal kijelenti: „ ...senkit sem akarok 
bántani", vagy más helyen: „Kimondtam, talán nem bántottam meg vele 
senkit." Ha valamit hiányolhatunk ezekb ől az írásokból, akkor az a polemi- 

229 



zálásra valo hajlandóság, A kötetben vannak utalások és jelzések problé-
mákra, igaz, elég gyéten, de Fehér Ferenc ezeket csak érinti. Zpp e miatt 
a megközelítési mód miatt nem tudok niegsžabacluln đ) attól a benyornášttíl, 
hogy néhány témáról jóval többet tudna közölni velünk, méghozzá .átnyal-
tabbam és Még több értéket felvonultatva, mint ahogyan azt a fentiekben 
említett megszorítások miatt volt kényszerült tenni. 

A Vállalt világ egy egyéni látášmódú, ütközési pontokat kerülni igyek-
vő ' költő  vallomášai., aki a közös keresésében és meglelésében látja a költé-
szet és kultúra további fejl ődésének leheté égét tájainkon. Fehér Ferenc 
ezt és így vállalja. 

VARGA  ISTVÁN  

A CSÖND KÖZELÉBEN  

DANYI MAGDOLNA:  Rigólesen.  
Farum, Újvidék, 1988.  

„Minden szó embertélen" — írja Danyi Magdolna els ő  verseskötete címadó  
veršében. A csöndkultusz legjelleniž&hb :tií+lajdonšága egész költészetének,  

legtöbb verse a világbeli létezés durva feltételeir ől szóló, meglehetősen el-
vont vagy szokatlan módon tárgyiasított vallómiás. Sokszor szerepel mála a  

„,tárgy" kifejezés s leginkább .negatív értelemben, Minit az als đbbrendtiliek,  
a szellemtelennek, a ,rossz közérzet okainak gy űjtőneve. Igaz, a semmi-él-
niény jegyében alakult ki a, költői magatartás; helyenként platonizmusra 
emlékeztető  asszdeiáció ibtijkál a sorokban. Legalábbis erre kell gondolnunk, 
mikor ilyen homályos ,rnonda+tokat olvasunk: „Alalktalaavúl Mentei magát, 
miinek lényege / a korra. Igy marad el a föld, az ,ég, az erdő  / šzótlan kitér  
a nézés elől, kifordul. (...) Szétomolva mentik magvukat a tárgyak." (a tár-
gyak dicsérete) S a múlthoz való ragaszkodás is több az emlékezés bens ő -
ségénél, hiszen magára a. lényegre utal: 

úgy fedezzük Újra és újra, 
egy hangosabb szóban, egy hevesebb mozdulatban, 
a mindig ugyanegy, jelöletlen tájat, 
fényverte vidékét a képžéletnek, ahova tartozunk,  
eszmélésünk óta, visszavonhatatlan  

(ahova tartozunk)  

Danyi Ma;gdolná verseit azonban többnyire ennek a nehezen felidéz-
hető , .emlékfoszlányokhoz kapcsolódó, magasabb rend ű   v:ilágttia'k a képei 
vagy jelei alkotják. Költ őnőnk leginkább a tapasztalati valóságból, tehát AZ  
Ént taszítóból ihletődik. A kíméletlenség, az értelmetlenség, a(puszti űláS a leg-
inkább jelenvaló számára. Versei alanyának Célja: kliiv'ioarini ~igát  ebből a 
hiú körforgásból), amely mindenkit rnegkárOsít: Noha a s ~iget szó nefn 
jellemző  iköQtészetére, törekvését a sziget fogalffiával jelezhetjük légpö+fitiá- 
s,ábbari. Kivontil#ii, békésen szemlél ődni, viszonylag épeii maradni -- éž az  
etikája a költőnőnek: 

Senkit nem akartál megzavarni, 
• veszélybe hozni se, senkit,  

ártalmára lenni, senkinek. 
Szálkás kezedtő l rettegtél,  
ha mások ellen mozdulna.  
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INJrdekes, a katolikus Pilinszky ehhez a hangsúlyozottan passzív maga-
tar3táshoz Viszonyítva harciasnak mondható,.ha arra a 'költeményére g du- 
luLtik (Halak a hálóban), amelyben élrkerülhetetlennek ás vállalandónak tart-
ja az embereknek Mindennapi, olykor egymást is megsebz ő  küzdelrtiét. 
Daaiyi versei azonban nem a hit háttere el őtt hangzanak el s nem is az 
életben küszködő  panaszaiként vagy vádjaiként hatnak, hanem a nemlét 
homokos térségének leltárképeiként, látomásszilánkjaiként, jelcsoportjaiként 
keletkeznek. Amit eddig csináltunk s amin jelenleg munkálkodunk, az leg-
feljebb ndeiglene s hasznú önámítás. A kint és a bent összeegyeztethetetlen, 
az embert elárulja_ az, amivel saját kényelmét és nyugalmát akarta volna 
teljesebbé tenni. Igy aztán legjobban a „szótartó csend"-!ben lehet bízni, a 
parttalan merengésben, amelyben legalább valamennyire kisimulnak a világ 
gyűrődései. Ebb ől a perspektívából .nézve azok, akik a mindennapi életben 
nyüzsögnek, a „bevérezett gyerekkézzel / vak üvegen kaparásznak" (az élet 
dicsérete). 

Az élet elviselhetetlenségét, az ember létét tragikusan befolyásoló ter-
mészeti és társadalmi alakulásokat az elemek közönyének, az ember alkotta 
eszközök ellenségességének hangsúlyozásával érzékelteti Danyi Magdolna. 
1Jletkéepei egyszerű, közvetlen, olykor primitív helyzetekhez, iugyanakkkr pe-
dig fogalmakhoz, -absztrakciókhoz .kapcsolódnak. Az ő  verseiben általában 
jól megfér, egymással a IkeŽdetleges, a még differenciálatlan és az elvont, đz 
összetett gondolkodás. Osközösségi 'id őhöz kapcsolódó témái És vannak, árn 
általuk a játék és komolyság đilemm.ájában vergoődő  modern ember gondo-
latai testesülnek meg (szüntelen vereségben ég ő, egy vad szól kínjában). 

• Többször fordul elő  Danyi Magdolna költészetében a k ő  éš a kemény 
kifejezés, mint az ember(,i)nek meg nem felel ő  minőségek. Mivel itt Magá-
nak a létfeltételnek, s őt talán magának a létezésnek a metaforájáról van 
szó, ezért — e költészet bels ő  logikájának megfelelően — érthető  az az iró-
nina, amely a varázslás, tehát a szavakban kifejez ődő  javító szándék meecldő-
ségere utal. Mert hiába mondja az egyik versében (maroknyi kékkel az 
örömért),. hogy „A szóra gondoltam, ha megmenthet. / Szólj, 'Varázsló, fé-
nyesen, parancsolom. // Közöd van a hegyekhez. / Tisztagyság legyen z űrzavar 
helyett / vadaink testében". ha az utána következ ő  (szüntelen vereségben 
égő) már e vállalkozás csődjéről kénytelen beszámlolnei, ti. „Marad a vész 
a vádakban." -S tovább, a következ ő  vers (egy vad szól kínjában) már egy 
mák 

 
princípiumot emel aki a sikertelennek bizonyult varázslás rovására: 

a játékot: „Játék jelezte utam. Renddé lett szavam. / Láttáim a varázslót. 
Kettévált a hangja." Ez fazonban .  csak elmélkedés, nem poétikai alapvetés, 
Dónyi Magdolna :kedélye ugyanis csupán az iróniát és a helyenkénbi ciniz-
must engedélyezi játékként költészete számára. Más szóval: az ő  versei nem 
könnyed fölülmúlásai megválthatatlannak érzett viszonyoknak, hanem 
ezek megnevezésének ihletett állapotai. Nem könnyed röpülések, hanem 
óvatos széttekintések a magasból, a lombok közül s nem utolsósorban az 
éjszakából. 

A ligólesen számos versének tanúsága szerint ugyanis költ őnőnk nem 
a 'fériyhez, a nappalhoz vonzódik, hanem a :sötéthez, az éjszakához. S e be-
állítottsága teljességgel megfelel annak, amit eddig költ ői magatartásáról 
más összefüggésben mondottunk. Az éjszakához való vonzódás legteljesebben 
a čítnében József Attilát idéz ő  versben fejeződik ki:. 

A félhomályból kinyílt éjszaka 
acélosan és láztalan fog át, 
a sejtést engedélyezve csak 
nekem s annyi vágyat — 

kitárulkozzék mezítelenségem, 
engedve á sötétl ő  anyag 
magát pusztító akaratának. 

(„ ...s mint éjjel-nyíló áloé virágtor") 

Ez gaz éjszaka általi mérsékelt kitárulkozás jóles ő, inert valamiféle sza-
badságot ad. A befejezés szerint „nem több értelem" „s nem kisebb kábu- 
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lat" kell ehhez az állapothoz, melyben az éjszaka „parazsa" őriztetik., Noha 
sötéttiszta című  verset Fis találhatunk 'Dernyi Magdolna költeményei között, 
az idézett vers mond talán legtöbbet a homályos jelentés ű  kifejezésről.:En-
nak értelmében a homályban érzi magát leginkább otthonosan a költ ői alany, 
s miközben hátat fordít a világ hiú értékviszonyainak, egyfajta etikát, „tisz-
ta"-ságat képvisel. A vers szerint enged „a sötétl ő  anyag / magát pusztító 
akaratának", tehát valamiképpen azonosul vele, saját törekvésére ismerve 
benne. A visszafogottság, az önmérséklet már-már önpusztítássá fokozódiik, 
ám a lét mai feltételei közepette lehetetlen másképpen (átmeneti) egyensúlyt 
teremteni. 

.Költő i magatartásának zártságát olyképpen is indokolja Danyi- Mag-
dolna, hogy gúnyosan támadja a vallomásos nyíltságot.. Hogy félreértés .ne 
essék, tolle lege! tolle lege! című  -versében Szent Agositont, a kereszténység 
kiemelkedő  gondolkodóját — „mérhetetlen g őgje" és „arcpirító szemérmet-
lensége" miatt. Mondanunk sem kell: a költ őnő  indulata csak saját- törek-
vésének hangsúlyozására és ellenvélemény 'kiprovokálására jó, hiszen az 
emberrel kapcsolatos ismereteink s nem utolsósorban az ezzel összefügg ő  
élményeink spektruma nem választható el, ha ezek a nagyon is emberi ér-
dekek olyan embertelen tettekkel is összefüggtek, mint az egyházi Intéz-
ményrendszer öncélú megszi'láridítása vagy pedig az eretneküldözés: Am 
meglehet, Danyi Magdolna csak annyit akart versében mondani: akit a leg-
szentebbnek hisznek, az is gyarló, illetve naiv segít ő  szándékunkban túlzott 
kitárulkozásunk által is súlyos b űnökre adhatunk okot: A lényeg: nincs 
előrehaladás, s még támpont sem igen van. Létünk ugyanis „Csúszás hátra-
felé" (vereségünk biztos tudatával). Ezért aztán „nincs / kedvem menteni 
a menthetőt" (mindétig). 

Azonban az öngúny sem hiányzik ebb ől a költőiségből. Egyik-másik 
vers mintha zárójelbe tenné, valótlannak tüntetné fel a külvilág fel ől fenye-
gető  veszélyeket. A szolipszista hajlandóság karikatúrája a futok, mintha 
szárnyaim nőttek volna című  versben a legegyértelműbb. Ez egy álomszerű  
gyermekkari élmény elbeszélése. A lírai alany kerékpáros üldöz ője elől me-
nekül (miközben előre jelzi: csupán „wtikomédsiá"-ról van szó), majd leg-
végül a célja közelében kijelenti: „Futok, mintha elérhetném, futok, mintha 
üldöznének." Nem más ez, mint egy emberi és költ ői alkat önlĐritikája, lát-
szatnak sejtetvén mind az érzékel őt, mind pedig az érzékeltet. Mai szóval: 
a költőnő  itt egészen egyértelm űen rámutat a világ előli menekülésének 
fiktív feltételeire. Ehhez hasonló élményt fogalmaz meg a kaptató cím ű  
vers .is. Ebben azt személyesíti meg a maga szokásos elvontságával, • ami 
hiányélménnyel terheli az ember közérzetét. Költ ői tömörséggel utal mind-
arra, ami folyamatosan megakadályozza, hogy az ember szabad legyRen. 
Érzése szercint létünk egy állandó tagadásnak, akadályozásnak a függvénye. 
Ördögnek, végzetnek, de egyszerűen életnek is lehet mondani azt, ami lehe-
tetlenné teszi az ember ,teljes megvalósulását. 

A kiismerhetetlen, nem jó szándékú hatalom égisze alatt csupán a cél-
talan -  körforgás valóságos. Ezt mondja a „Fal falat épít s rombol rendre" 
a rombolás dicséretében. Erre utal a „szűnni nem akaró", állandóan ter-
jedő . „kongatás” — ami, Füst Milán líraibb kifejezését használva, nem lehet 
más, mint a „hiábavalóság dala", vagy, durvábban szólva, vészjelzés. Ennek 
megfelelően a hasadás, a zuhanás és a repedés uralja egyre inkább a -  vilá-
got. Az viszont, hogy „Természetes színükbe költöznek a tárgyak", valamiféle 
ősállapothoz való visszatérést, illetve — ahogy egy másik költ ő  mondta — 
ember utáni csöndet jelent. 

A bűntudat és a félelem szintén feltűnik Danyi Magdolna költészeté-
nek motívumai között. A bűntudat már a Sötéttiszta ihletésében is szerephez 
jutott. Azt a gyermekkori kegyetlenséget tárja fel, 'amelyre a századforduló-
tól kezdve elsősorban a freudista szempontú írók figyeltek fel. E rámutatás 
indokolttá teszi számára az önmaga potenciális agresszivitásával való leszá-
molást, ti. az ember „embert is öl játékból" borzadállyá nyomja. Ezért már 
a gyerekben sem a jóra való hajlandóságot, hanem a rombolás indulatát 
látja meg s kétszer is kiteszi a negatív jelentés ű  ,(„gonosz, gonosz”) jelzőt a 
kisgyerek elé, aki „magára' gyújtotta a házat". Az ostobán játékos dac mán-
denhatóságát emeli ki azzal, hogy a választás lehet őségét tárja a kisfiú "elé. 
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; Csupasz tenyérrel áll most / két világ között, szoba földjén: / eloltoQn-ha-
akarom szerpanel." Valójában tehát .az emberi ostobaságnak a példabeszéde 
a gyermekkor veszélyes játékairól című  ciklusnak ez a tömör cinrabja. 

Az a tapasztalat, amelyb ől az ilyen elrettentő  .üzenetű  versek szület-
nek, közvetlenebbül is megformáltatja a veszélyeztetettség érzését. „Állan-
dó félelem / szögez a parthoz / tart ugrásra készen" =-- vallja a költ őnő  
egyik újabb versében (Nárcisz). S az sem meglepő, hogy az ablakom át eléje 
táruló látvány is elrettenti: „Jégüvegfaág / hajlik ablakunkhoz — / borzadva 
nézem / gyöngysor, h%nyzó szemmel." Ez a világban való otthontalanság 
közérzetére utal s folyamatosan hiányérzetet tudatosít. Jellemz ő, hogy sze-
relmi témájú verse sem az együttlét öröméről vagy legalábbis a drámájáról 
szól, hanem az egymástól való távollét talajtalanságáról (hasonlat). 

A versépítésnek e logikája szemirat az ember akkor tárja fel leghite-
lesebben önmagát, akkor a. legmélyebben vallomásos, ha másról, pl. egy 
tájrészletről beszél. Az Ilyen kísérletben azonban leginkább több a ciniz-
mus, mint a meggyőző  költői erő . Jól megfigyelhető  ez a melyben elmondja 
az életét herbertnek című  versben: „Túlnan a tűlevelű  erdők, / hófúvások 
puha lankái, / a test útvesztő i." Aligha vannak mélyebb, megvlitatásra érde-
mes értékei ennek a három sornak. Elgondolt jelent ősége a meglepetésben 
van: el kell képeszteni azokat az olvasókot, akik nálunk a nyíltabb iroda-
lom művelését szorgalmazzák. Tehát értékek helyett a tagadás gesztusa 
kápráztatja el a hagyományokhoz igazodót. Ám mást is tartalmaznak e so-
rok: a pillanat igazságát, az impresszió mindenhatóságát nagyítják ki.. Ami 
volt, az nincs :, vagy csak nagyon viszonylagosan van. Csak a látvány és a 
gondolat kellemesen, jóles őn létező . Azonban a beszéd szükséglete, a szavak 
kegyetlensége és üressége ellenére is valóságos, mert ,,aki beszél, az van. 
/ Szótól szóig haladva / valószín űsítem magam" (Négysoros). 

Kompron*sszum tehát a viszonylag megnyugtató megoldás: a csend és 
a szűkszavú tömör beszéd, a másról beszélés szemléletessége között. S ez a 
kompromisszum a legtöbbször sikerül Danyi Magdolnának, ezért versei — 
létélményünk korszerű  megfiogalmazása'i, az új szenzibilitás hiteles kifejez ői. 

VAJDA GÁBOR 

KETTEN EGY KIADVÁNYRŐL 

Naptár 1989 — a szlovéniai magyarok szemléje. 
Pomurska založba, Murska Sobota, 1988. 

MIJBAVID2KI MŰHELY 

A terjesztési politika hibájából csak 
baráti figyelem jóvoltából kerül el 
egy-egy példány hozzánk is a szlo-
véniai magyarok szemléjéb ől, pedig 
mindnyájunkat érdekelné, mi is tör-
ténik 5Đű  kilométerrel odébb, a Ker-
ka és a Mura folyó mentén, hogyan 
is élnek, milyen gondok bántják 

.őket, milyen módon folyik a lakos-
ság tájékoztatása, milyen fokra ju-
tott el. a vidék tudományos gondol-
kozása, de érdekelne bennünket a 
jelem, illetve a múlt eseményeinek 
rögzítése és értékelése, egyáltalában 
a felvilágosító publicisztika temati-
kája. 

Kevesen tudják itt Vajdaságban, 
hogy a szlovéniai magyaroknak egy 
magyar nyelvű  folyóiratot pótló 
szemléje már három évtizede foly-
tatja működését. Már három évtize-
de jelenik meg a csak els ő  években 
naptárszerű , a Zadružni •koledar ma-
gyar változata, kés őbb több címvál-
tozást megért, 11971 óta pedig, Szú-
nyogh Sándor szerkesztésében év-
könyvszerű  szemlévé vált kiadvány, 
mely eleinte szakemberhiánnyal .  küz-
dött, de a lassan "kialakuló értelmi-
ség magyar, illetve szlovén tagjainak 
részvételével olyanná vált, mint ami-
lyennek most látjuk. A szemlében 
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Magyar, illetve szlovén nyelvészek, 
néprajzosok, történészek, szociológu-
sok, joga :szók public iišták, Sarvasök, 
p agógusdk, . • tá-rsadalnii-politikiái 
dolgozók dolgozatait olvashatjuk. De 
olvashatjuk a lassan ikiálakult s egy-
re értékesebbé.-váló irodalom képvi-
selőinek eredeti ír.áSáit, költeménye-
it, fordításait is. Bedolgóztak ide rit-
kán ugyan és kevesen más vidékr ől, 
pl. Vajdaságból, lilás országból, fő -
leg Magyarországról és Ausžtriából 
szármázó írók, tudósok Is. 

Három évtized alatt a folyton 
újabb -és újabb rovattal gazdagodó 
Nćtptár a, rriúravii.déki magyar pubii-- 
Ciszttiika, helytörténetírr'ás, nyelvészet, 
irodalom bölcsőjéből annak eredmé-
nyes műhelyévé vált, gondoljunk pl, 
Varga József, Pozsoneč  Mária nyel-
vérzeti, névészeti dolgozataira, Pivar 
Ella, KerCSrnár Rózsa történelmi, 
bušan Rešek néprajzi írásaira, Ha-
jós Ferenc, Varga Sándor tanulmá-
nyaira, melyek a vádék népével fog-
lalkoznak. A muravidéki irodalom 
már affiirmálódott képvisel ői, Miško 
1 ranjec, Varga József, Szúnyagh 
Sándor, Báti Konez Zsuzsa, Szorni 
Pál írók, költők, illetve a még csak 
most induló kezdők versei, prózai 
szövegei szinte minden évben jelen 
vannak a szemlében. Ha ezek a dol-
gozatok, irodalmi szövegek és mások 
is bekerülnének a köztudatba, ter-
mékenyítőleg hathatnának, illetve 
szerzőik maguk is tanulhatnának 
másoktól. nem kellene elszigetelt-
ségben élve és fejlődve olyan utak 
megtételére kényszerülniük, amelye-
ket mások már régen felfedeztek, 
sőt lassan el is hagynak, újabbakra 
készülve. A jugoszláv közösségbe 
tartozás nem elhanyagolható. 

Az 1989-es évre szóló naptár a 
naptárszerű  részek után a Naptár 
három évtizedét méltató írásokon 
kívül a Sžlovén SZK-ban élő  !15'101 
lélekszámú, főleg a lendvai és a mu-
raszombati községben él ő  muravi-
déki 'magyarság alkotmányos jogi 
holyžetével, az általános iskolai két-
nyelvű  oktatással foglalkozik (speci-
alitása abban rejlik, hogy a tanítás-
ban mind a szlovén, mind a magyar 
nyelvet használják, azaz két nyelven 
folyik az oktatás, Lemđván van két-
nyelvű  középiskolai központ is, a 
rnaribodri Pedagógiai Akadémián ma-
gyartanszék és magyar lektorátus 
működik, Ljubljanában is az lJgye-
terrien van magyar lektorátus). Szó 
esik a művelődési tevékenységr ől  

(kb. 20 műkedvelő  művelődési egye-
sület - énekkar, színjátszó csöipórt, 
táričegyüttes, népzenei együttes, ci-
terazenekar), könyvtárosi, kiadói 
tevékenységről is (1i6 Szépirodalmi 
mű, 20 történeti, szociológiai, poli-
tilkari, oktatási-művelődési jellemű  
mű), színházi együttesek vendégsze-
repléséről. Mindez a Szlovén Kultúr-
közösség anyagi támogatásával tör-
tént. Megtudjuk azt ;iás, hogy a tájé-
kóztatás a Népújság c. hetilappal, a 
Ljubljanai Televízió Hnd.ak-Mostovii 
c. havi kétszer félórás magyar nyel-
vű  adásával és a lendvai község két-
nyelvű  Híradójával történik. Meg-
tudjuk azt is, hogy a Magyar Nem-
zetiségi Oktatási-Míívelődési Oní.gaz= 
gatášii Érdekközösség gondoskodik a 
nemzetiségi politika, sa nemzetisé.gi 
jogok valóra váltásáról, az anyanem-
zettel való kapcsolatról, a magyar—
szlovén s ellemi Ikalpcsolatokról. 

Papp József eseményösszefoglaló-
jából értesülünk az 1988. év jelent ős 
eseményeiről a Muravidéken. 

A Naptár tartalmi gazdagságához 
való hozzájárulás Varga József tudo-
mányos dolgozata, amelyben a szer-
ző  a rendelkezésre álló hely kárlá-
tozottsága miatt kénytelen volt le-
mondani .a részletes elemzésr ől, csak 
a lényeges egyezéseket és eltérése-
ket regisztrálta, noha érdemes és 
hasznos lenne teljes szélességében 
kifejteni a megfigyeléseket, ti. a dol-
gozat egy •Pirešeren-vers, a Pohárkö-
szönt ő  kontrasztív grammatikai vizs-
gálatával foglalkozik. Varga József 
másik dolgozata (A népnyelvi és 
névtani kutatások története a Mura-
vidéken) igen hasznos és íírtölt ő  
munka. Összefoglalja ugyanis a Mu-
ravidéken eddig folyt nyelvjárási, 
földrajzi névi, személynévi kutatások 
történetét és ibibliográfiájárt (1945-tol 
napjainkig). 

Fehér 1-ielena Halicanum lírai 
üzenete c. elemzése Szúrnyogh Sán-
dor muraviidéki magyar költ ő  .költé-
szetét méri fel. A következ őket álla-
pítja meg: „Szúmyogh Sándor Mö-
gött könyvek, antológiák, megszám-
lálhatatlam cikk, fontos kulturális 
szereplés van, ami ;biztosíték továb-
bi fejlődésére. Művei immár nean-
csak dokumentumerej űek, hanem ke-
letkezésük körülményeit és küldeté-
sük Célját tekintve fontos kultúrpo-
litiikai niiiss'ziót is betöltenek. Jó tna-
gya)r nyelven, tehetséggel .szólnak 
egy jó közérzetű  nemzetiségi közös- 
ségről a közösségnek." (195.) • 
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Kercsmár Rózsa a domonkosfai  
vízitirialmoak életét kíséríl nyomon a  
mra:l~órYttulajdon+osor segítségével. Du-  
šant Fi;ešek pedig a m:uravidékf nép-
szokások szilánkjait szedegeti össze.  
(JÓ lenne, ha egyszer részletesen,  

alaposan feldolgozná a vidék lassan  
kihaló népszokásait.)  

Csuka Judit A muravidéki  nyely- 
járás sajátságai c. dolgozatához csak  
aztt fűznénk, hogy csak két község,  
Gözntérháza és Dobronak nyelvhasz-
nálatának vizsgálata alapján még  
nérn lehet általánosítani és „a szlo-  
véniai magyarok nyelvének" saját-
ságairól beszélni, noha a két falu  
nyelvi sajátsága ►inak megfigyelése  
„j6 hallású és jó szemű" gyűjtőre  
vall, 

.14'vár Ella Írásait mindig érdek-  
lődésSél olvassuk, mostani tanulmá-
nya is, mely levéltári kutatásokon  

alá:lišziik, komoly hozzájárulás a vi-
dék népe helyzetének megismerésé-  
heiž. (Šzemeivények Kót község álla-  
pátáról az úrbérrendezéstő l a jobbá-
gyök felszabadításáig — 1768-1948).  

25ö1dóš Zsuzsannának A könytá-  
ri tevékenység Léndván c. dolgozata  
utá>fi következik az önálló és igényes  
i ~~ 	

~:~.~ ~ n ~ ~,.~ >•, 	 •r•  

irodalmi rész t(•1i96--2114) melyben a 
murávCvdélki irOdalotn már befutott, 
többkötetes és fiatal reprezentánsai 
:(Szúnyogh Sándor, Varga József, 
Szomi Pál, Halász Albert, Völgyi Já-
nos,Bence Urosa Gabriella és a for-
díatóGábor Zoltán) jelentkeznek ver-
sekkel, prózával, regényrészlettel. 
Hiányoljuk Báti .Koncz Zsuzsa ver-
seit. Az irodalmi rész gazdagítja, szí-
nesíti a Naptárt, azonkívül az írók, 
költők, ha csekély terjedelemben is, 
de hírt adnak magukról, munkájuk-
ról. 

A negyedik évtizedébe lép ő  Nap-
tár, mint a főszerkesztő  beköszöntő-
jéből megtudjuk, koncepcióváltozás 
előtt áll. „ ... várhatólag a jöv őben 
elveszíti a szemle jellegét és áttér a 
kalendáriumi konceptusra. A föld-
műveseknek, a háziasszonyoknak és 
a család Minden rétegének érdekes 
olvasmányokat fog kínálni. Lesz 
benne humor, mese, elbeszélés, ház-
tartási tanácsadó, fejtör ő  és egyéb." 
l irthető  a változás, az eddigi szemle 
szerepét átveszi az új folyóirat, a 
Muratáj, „az új szlovéniai magyar 
irodalmi, művészeti, társadalmi és 
kritikai folyóirat". 

• 
PENAVIN OLGA  

EGY  KALENDARIU;1V! ÉVFORDULÓJÁRA  

Két kötet fekszik el őttem. Terjedel-
mük, funkciójuk közel megegyez ő ,  
az ország is azonos, ahol napvilágot  
lőtteik, a nyelvükről nem is .besszél-
ve. Az egyik a Magyar Szó Naptár  
19Šk a Másik pedig Naptár 1989. A  
szlCniai magyarok szemléje címet  
vvseli. A látszathasonlóság mögött  

azt fiban lényeges eltérések húzód-
nak Az előbbi gyenge minőségű  pa-
píron készült, hirdetésekt ől hemzse-
gő, a közreadó népcsoport sajátossá-
gait alig tükröző, kétes értékű  üzleti  
vállalkozás (a gerincén sem a kötet  

címe; hanem a Vojvođanslka Banka  
--= egyesült Bank felirat olvasható,  
sőt a címlapján is egy 1skra márká-
jú fúrógép éktelenkedaik), hevenyé-
szett kivitelezésén ,átsüat az állandó 
szerkesztők s a koncepció hiánya: A 
második kiadvány kiváló nyomdai és 
grafikai kiállításával, a muravidéki 
magyarság életét, hagyományos és 
kotrszeFű  kultúráját híven bemutató 
arottll'atával jól érzékelteti a csaknem 

két évtizede változatlan szerkeszt ő  
kikristályosodott elképzeléseit, gon-
dos munkáját. Ezutóbbi kötet tör-
ténete értékei -- már csak a jubile-
um kapcsán ;is — távolabbi tájak 
olvasói számára sem tanulság nélkül 
valók, a következőkben a fejlődés-
vonal felvázolására vállalkozunk. 

.Tudnunk kell, hogy a mintegy 
tízezernyi szlovénfal magyarnak a 
Lendván ,szerkesztett hetilaapjátl, a  
Népújságon kívül a Naptár az egyet-
len rendszeresen megjelen ő  sajtóter-
méke, tehát almanach-jelleg ű, folyó-
iratpótló szerepet tölt be. A mennyi-
ségi-minőségi előrelépés az évtize-
dek során nyomon követhet ő . Először 
64 oldalon, 1500 példányban tették 
közzé, „Pomurje szövetkezeti naptá-
ra az !11960-as évre" címmel. A könyv  

nem volt egyéb, mint a két és fél-
szeres terjedelm ű  szlovén 'kalendári-
um rövidített változata, kiegészítve  
néminemű • helyi magyar irodalmi  
anyaggal: A két naptár szerkesztőbi- 
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zottsága sem különbözött. Mint Szú-
nyogh Sándor fő- és felelős szerkesz-
tő  visszaemlékezésében utal rá, a ju-
goszláv párt nagy jelent őségű, 1159. 
márciusi határozatai nyomán „az ak-
kori vezetők ráeszméltek arra, hogy 
a magyar ajkú lakosságnak fis szűk- 
sége van a saját anyanyelv ű  tájé-
koztatásra, a felvilágosító publicisz-
tikára, a ,helybeli évkönyveket és ki-
adványokat nem pótolhatják a mesz-
szi Vajdaság naptárai és újságjai. 
Három évtizeddel ezel őtt a mura-
vidéki magyar értelmiség zöme olyan 
volt, aki iskoláit szlovénul vagy hor-
vátul végezte és nem volt bátorsága 
gondolatait saját anyanyelvén kinyi-
latkozni, mert a másik nyelvben job-
ban jártas. volt". 

A kiadvány 1963-bam a „Pomur-' 
jei földművesek naptára", a követ-
kező  évben „A muravidéki földmű-
vesek naptára" címmel jelenik meg. 
Az 1965-ös évfolyam Lendván látott 
napvilágot a maribori Obzorja Ki-
adó gondozásában és Csáktornyán 
nyomtatták.. Ez a Naptár egyedüli 
száma, amelyet nem a muraszombati 
iPomumska založba adott ki. 197i1-t ől 
napjainkig a Naptár nevet viseli — 
ekkor vette át a szerkesztést Szú- 
nyogh Sándor költ ő, aki azóta is kéz-
ben tarjta e munkálatokat. 

Az első  évtizedekben tehát, mint 
a változó, de közelálló tartalmú cí-
mek mutatják, -  a szaktanácsadás s a 
parasztság egyfajta, anyanyelv ű  „to-
vábbképzése", gyakorlati útmutatás 
állt a középpontban. A hatvanas 
években a naptár koncepciója nem 
változott. Az évtized közepére azon-
ban kezdtek kiütközni azok a hiá-
nyosságok, amelyek a párhuzamos 
szlovén kalendárium :megszűnéséhez 
— mára csupán két egyházi naptá-
ruk maradt a Muratájon — s. a ma-
gyar változat példányszámának egy-
harmadára apadásához vezettek. A 
szerkesztők többször is panaszuknak 
adtak . hangot ebben az időben a 
szakemberhiány, a műszaki értelmi-
ség tudomány iránti közömbössége és 
a terjesztés gondjai miatt. 

1971 mérföldkő  mind tartalmi, 
mind formalii szempontból a 'Naptár 
hisitoriájában. Ahogy a jubileumi 
számban Franc Kuzmi č  fogalmaz: 
„külalakja megnyerő, a kalendári-
umi rész a praktikusság és az olva-
sók összetétele miatt megmarad, a 
kivitelezést a hazai magyar nemze-
tiségű  alkotók veszik kezükbe." 

Amíg azelőtt csupán két alkalommal 
díszítí magyar grafikus — Dancs 
László — műve a címlapot, a követ-
kezőkben .Király Ferenc, Suzanne 
Király-Moss, Gálics István • és Más 
muravidéki művészek tervezik a kö-
tetek tipográfiáját. Ami a bens őt 
illeti, !Szwnyogh így vezeti föl •a vál-
toztatást: „ ... ajánlom ezt a kis 
könyvet, amely nemcsak naptár ;alkar 
lenné, hanem részben történelmi 
összefoglaló, részben irodalmi szemle 
Fis. Ezért új köntösben és új tarta-
lommal gazdagodva adjuk az olvasó 
kezébe." 

A hetvenes évek els ő  felében a 
szerkesztő  tovább cipelte a múlt ter-
hét: a munkatársak, az anyanyelv 
írni tudó szakembergárda hiányában 
a fordítások hányada változatlan ma-
radt. Bence Lajos szerint etény an-
nak tudható be, hogy „a muravidéki 
magyarságnak a háború végén nem 
volt értelmivségije. Kés őbb is ćsak 
elvétve került ki egy-egy értelmiségi 
a soraiból, aki viszont a környezeti 
adottságok és az iskoláztatás folytán 
olyan távol került az itt él ő  magyar-
ságtól, hogy nyelvét szinte nem is 
beszélte már, s ezáltal a tudományos 
megfogalmazásra sem tudott vállal-
kozni. A másik okot, amely szorosan 
összefügg az els ővel, az »elműszako-
sodásbanK kell keresnünk". A két-
nyelvű  oktatásban résztvev ő  peda-
gógusgárda jó része ún. gyorstalpa-
lókon szerezte képesítését, így ék 
sem meríthették ki az entellektüell 
kritériumait. „Ilyen, mondhatnánk 
majdnem légüres térben született 
meg a, Naptár új kencopeiója, amely-
nek végs ő  kifejlődésére, a célok 
megközelítően optimális megvalósí-
tására csak az évtized végén kerül-
hetett sor." 

Való igaz: a hetvenes években 
nagykorúsodik a muravidéki magyar 
irodalom, s e folyamatban a Naptár 
katalizátor szerepet tölt be. Megfi-
gyelhető, hogy az irodalmi rész' fo-
kozatosan leválik, önálló helyét' kap 
a kötetekben, elveszti illusztratív 
jellegét — egyszóval egyenrangúvá 
válik a Naptárban közölt, más té-
májú cikkekkel, tanulmányokkal. 
Amíg korábban döntően a Szlovén 
alkotók • műveinek fordításai, ; rna-
gyamországi klasszikusok és kortárs 
népiesek, kisebb mértékben pedig 
vajdasági szerzők jelentették az iro-
dalmi anyagot, azóta els őrendű  szem-
pont a szlovéniai magyar tollforga- 
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tók felkarolása. „Nem kevesebbről 
volt ugyanis szó — emlékezik' az 
egyik útnak indított —, mint arról, 
hogy az irodalom megkapta a neki 
kijáró orgánumot, amely — a köz-
lési lehetőség biztosításával — ösz-
tönzőleg hatott nemcsak a már meg-
lévő  írókra, de a fiatal, az írói mes-
terséget még csak tanulgató szárny-
próbálgatókra ns." 

Nincs olyan szlovéniai magyar 
irodalmár, aki ne jelentetett volna 
meg különböző  életszakaszaiban 
vagy rendszeresen valamit a Naptár-
bam. Az 1960-as évtizedben az ere-
deti helyi firodalmat szinte csupán 
Vlaj Lajos és Varga József képvi-
selte. Ez utóbbi szerz ő, kiegészülve 
Szomi Pál prózájával és Szúnyogh 
Sándor lírájával képezi a hetvenes 
években a Tavaszvárás nemzedékét. 
Az évtized 'előrehaladtával új nevek 
tűnnek fel a kalendárium irodalmi 
oldalain: Völgyi János, a két nyel-
ven verselő  Bernyák Erzsébet, Bence 
Lajos, Gábor Zoltán, Toplák János, 
Báti Konez Zsuzsa, Sz. Kanyó Leona, 
Szabó József, Utrosa Gabriella, Rozs-
mán Erzsézet és mások. Közülük 
nem egy később önálló kötetet is 
magáénak mondhat: 

A naptárat fent vázolt, irodalmi 
műhelyteremtő  szerepében méltatják 
a `legtöbben. Konkurencia hiányában 
azonban akarva-akaratlan teret nyi-
tott a dilettáns írásoknak is, nem 
gyakorolt mindig minőségelvű  sze-
lekciót. A már idézett Bence Lajos 
tartja a legkevésbé hízelg ő  tükröt 
szülőföldje literatúrája elé az Új 
Symposiron 1987/9 ,-10. számában: 
„ ... gyermekkorát éli a muravidéki 
magyar irodalom (...) minimalista 
nyelvi eszközökre van Utalva, a 'nyel-
vi sorvadás miatt. Uralkodó műfaj 
lett nálunk a költészet, amely egy-
színű, erőtlen és képzavaroktól sem 
mentes, a pátosz és a frázis mocsa-
.rábán vergődik. Változatlanul hiány-
zik -az epika, a dráma, vagy ,banáli-
san' kezdetleges formában van jelen. 
Egy • fejlettebb tirodalmi szint elérése 
már-már reménytelennek látszik, 
hiszen hiányzik szinte minden: író,  

olvasó, kritika, irodalmi orgá-
num..." 

Véleményünk szerint a szépiroda-
lom mellett a Naptár egyre izmoso-
dó szakimodalmn fórum funkciója 
méltó az odá£igyelésre. A nemzeti-
ségi, illetve -a velük foglalkozó ta-
nulmányok mellett az egyetemes 
magyar művelődés és tudomány ér-
tékei, képviselői is fölvonulnak az 
egymást követő  kötetekben. Polito-
lógiai, szociológiai, jogi, műszaki, 
nyelvészeti, ixadalomtörténeti, nép-
rajzi., helytörténeti dolgozatok, bibli-
ográfiák fémjelzik ezt a vonulatot, 
ami minden bizonnyal a legszínvo-
nalasabban dokumentálja ennek a 
maroknyi népcsoportnak az életét. 
Visszatérő  rovat — a naptári részen 
kívül — a Vajdaságból elszármazott 
újságíró és egyetemi oktató Papp 
Józsefnek a táj magyarságárnak 
szempontjai szerint készült évi ese-
ményösszefoglalója. 

Tehát ellentmondásoktól koránt-
sem mentes, de — talán ismerte-
tőnkből kiviláglott — 'nagyobbrészt 
nemzetiségmegtartó funkciót teljesí-
tő  orgánum a Naptár. Egyrészt a 
muravidéki magyar publicisztika és 
tudományos irodalom bölcsőjévé 
vált, másrészt kitaposta az utat a 
Muratáj, az immár rendszeres szlo-
véniai magyar irodalmi, művészeti, 
társadalmi és kritikai folyóirat szá-
ma. A prognózis szerint a követke-
zőkben veszíteni fog szemlejellegé-
ből és népszerűbb, 'családi kalendá-
riummá válik. Bízzunk benne, hagy 
mindez az elért szint megtartásával, 
minőségi engedmények nélkül tör-
ténhet majd. Egyetérthetünk • az 
egyik évfordulós írás óhajával: „Mit 
is kívánhatunk egyebet a sajátos 
jubileumát ünneplő  Naptárnak, mint 
azt, hogy maradjon továbbra is igé-
nyesnek, folytassa a nyolcvanas 
években megkezdett szerkesztéspoli-
tikáját, a hatásvadász és szórakoz-
tató jelleget kerülje .(ebb ő l van elég), 
inkább kellő  pedagógiával továbbra 
is eszmélni tanítson, önszemléletün- 
ket erősítse és öntudatunkat formál-
j a. ,; 

SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN 
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SZEMPONTOK A MAGYAR IRODALMI 
AVANTGARD  MEGÍTÉLÉSÉHEZ 

Jelzés a világba. A magyar irodalmi avantgarcle válogatott doaurnenitui. 
Magvető, Budapest, 1988. 
Kassák Lajos Emlékkönyv. 
Eötvös könyvek, Budapest, 1988. 

A magyar századel ő  avantgárd moz-
galmnalnark sem irodalomtörténeti, 
sem művészettörténeti értelmezése 
mindmáig nem történt meg a témát 
megillető  elmélyültséggel és határo-
zottsággal. Ma már vitán felüli, hogy 
az avantgárd törekvések eredend ően 
meghatározták századunk irodalmát 
és művészetét — a modern törelkvé-
sek megismerése, ha úgy tetszik, tör-
ténelmi kérdés. Bori Imre úttör ő . 
vállalkozását követően talán csak 
Béládi Miklósnak sikerült bizonyos 
részkérdésekre választ adnia, kette-
jük munkásságát követően azonban 
a lényegre törő  kérdések nzligZtha még 
inkább megszaporodtak volna. Mert 
ha a magyar avantgárd társadalmi 
feltételezettségét 'sikerült ás felfedni, 
a történelmi pillanat értelmezéséhez 
még mindig hiányzik az eszmetörté-
neti feltételezettség kitapintása. 

Ilyen értelemben. minden bizony- 
nyal meghatározó jq,lent őségű  a most 
megjelent Jelzés a világba című  kö-
tet, mely Bélági Miklós és Pomogáts 
Béla válogatásában adta közre a ma-
gyar ‚irodalmi avantgárd legjelent ő-
sebb . dokumentumait. Kiáltványok, 
nyilatkozatok, programadó • állásfog-
lalások, bírálatok, vélemények és vi-
ták anyaga került a kötetbe, azzal 
a nem titkolt szándékkal, hogy az 
eddig többnyire korabeli újságok,. 
röplapok és folyóiratok lapjain el-
szórva található, s emiatt roppant 
nehezen megközelíthet ő . dokumentu-
mokhoz — sok-sok évtizedes sejt őz- 
ködés után — az érdekl ődők végre 
hozzájussanak. Nem titkolt szándé-
kuk tehát az irodalomtörténeti per-
újrafelvétel, mely — remélhetőleg az 
újabb lehetőségek megteremtésével 

a tudományos kutatások alapve- 
tését szolgálja. 

A kötet .dokumentumanyaga — 
kortörténeti jelent őségéből eredően 

izgalmas olvasmány azok számára 
is, akik napjalink olykor bizony sé- 
tova és bizonytalan világszemléleté- 

nek eredőit az elődök gondolkodásá-
ban keresik. Mert az kétségtelen, 
hogy az avantgárd mozgalmak, az 
aktivizmus, az expresszionizmus, a 
proletkult, a dadaizmus, a konstruk-
tivizmus és a szürrealizmus a ma-
guk korlátain belül is forradalmasí-
tották — s ezzel egyszersmind reta.-
itiviizálták lis --- a kor emberének gon-
dabkodását. Hiszen ezek a mozgal-
mak a világ forradalmi megváltásá-
nak reményében a változás lehet ő-
ségeit keresték — er ősen támogatva 
a társadalmi forradalmak hevületé-
től és lendületétől is és lényegük-
ből •eredően akkor szűntek meg, ami-
kor a világ (és benne az ember) 
megváltoztatásának reménye és igé-
zete szertefoszlott. Id őben ez 1915-
től, Kassák Lajos A Tett cínnű .fplyó-
iratának a megindulásától. 1928-ig, 
az újbabi klasszicizálódás jegyeinek 
felbukkanásáig tart, amiskor I assáák 
Lajos, Déry fiirbor, Illyés Gyula és 
József Attila műveiben megjelennek.,
a cselekvésképtelenséget nevén rnte've- 
ző , szigorúan társadalmi valósághoz 
kötött, fegyelmezettebb számvetést 
követelő  költői • törekvések. S amíg 
az avantgárd második korszakában, 
a -húszas évek elején a társadalmi. 
és a művészeti forradalmak útja fo- 
kozatosan elvált egymástól, az évti-
zed végére a művészi elhivatottság 
és a társadalmi cselekvés a veresé-
gekben újra egymásra talált. .Illyés 
Gyula; az - új felismerések 'nyomán 
vetette papírra: „Az újítás, a me-
részség nemcsak az • irodalomban 
esedékes, hanem a társadalomban 
is, sőt ott esedékes el őször és iga-
zán." - 

Csupán most, a dokumentumok 
együttolvasásakor derül ki, hogy az 
avantgárd gondolatiságában mani-
fesztálódó alkotói magatartás milyen 
mélyen érintette a korabeli magyar 
irodalmi életet, mi több, a közgon-
dolkodást is. Hiszen a legjelesebb 
avantgárd alkotók mellett a modern 
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törekvések állásfoglalásra késztették 
Babits Mihályt, Kosztolányi Dezs őt, 
Karinthy Frigyest és Juhász Gyulát 
Is. • Az avantgárd alkotók és a ha-
gyomámyaos gondolatiság őrzői között 
kibontakozó viták kétségtelenül a 
kötet legtartaalmasaabb fejezeteit ké-
pezik- . 

A gondosan Összeállított és rend-
szerezett dokumentumgyűjteményhez 
Bélád Miklós írt bevezet ő  tanul-
mányt, melyben egyebek között meg-
állapítja: az avantgárd törekvések 
legfontosabb jellemzője, hogy „a 
nemzeti jellegben a múlt bénító 
örökségét látták, programszerűen 
vállalták a művészet nemzeközisé-
gét és az egyes művészeti ágak szo-
ros összetartozását". Természetes te-
hát, hogy a mozgalmak akkor ful-
ladtak ki, amikor a nemzeti gondok 
minden korábbinál bénítóbbá vál-
tak, s amikor ennek következtében 
már a „nemzetfelettiség" nem kínált 
orvoslást a felmerülő  gondokra. Ez 
volt az a történelmi pillanat, amikor. 
„másról beszélni" írói elhivatottság-
gal már nem lehetett. Az sem vélet-
len, hogy minden a világforradalom 
hiú ábrándjának szertefoszlásával 
esik egybe. 

A Jelzés a világba című  doku-
mentumgyűjteményből újfent kitű-
nfilk, mekkora szerepét játszott Kas-
sák Lajos a századelő  modern mű-
vészeti törekvéseaiben. Az avantgárd 
„apostolának" emlékére születésének 
centenáriumán az ELTE XX. századi 
Magyar irodalomtörténeti Tanszéke 
és a Kassák - .Klub tudományos ülés-
szakot és költői találkozót 'szervezett, 
melyen a korszak irodalmának jeles 

' ismerői méltatták a szerz ő  életmű -
vét, ugyanakkor a modern költészet 
vizuális törekvésének .híved műalko-
tásokkal adóztak a nagy „el őd" em-
lékének. A tanácskozáson elhangzott 
méltatásokat -- kiegészítve ia: képver-
sek gyűjteményével — a rendezők 
kötetbe gyűjtötték, s ebb ől lett a 
Kassák emléke el őtt tisztelg ő  Em-
lékkönyv. 

A tanácskozást P+ocszle+r György 
nyitotta meg, s üdvözl ő  szavai a kö-
tetbe Előszóként kerültek be. Pasz-
ler a kassáki életművet immár klasz-
szikus értéknek tekinti, és hangsú-
lyozza: „Műve már nem véleménye-
ket megosztó ideológiai gond. Inkább 
tudományos értelmezésre ösztönz ő  
művészi hagyomány. Beépül a ma- 

gyar költészet folyannatosség a." 
Majd rámutatott: az igazi gondot 
ma már az életmű  megítélésének 
szélsőséges megnyilatkozásai  tikoz-
zák. 

A kassáki mű  megítélésével kap-
csolatos gondokra hívta fel a figyel-
met az opus kiváló ismer ője, Bori 
Imre is, amikor a Tisztaság könyvé-
ről szólva megfogalmazta: a magyar 
irodalomtörténet „ezeknek a prózák-
nak tömény 'szürrealizmusát nem mél-
tányolta még, nem is ismerjük, mert 
nincs még leírva bels ő  rendjük, kép-
alkotásuk mechanizmusa", s ennek 
nyomán maradtak irodalomtörténet-
írásunk fehér foltjai. Csaplár Ferenc 
szintén az adósságokra mutat rá, 
amikor megállapítja: „Kassák Lajos 
életműve -_— kílönösen költői élet-
műve - még ma sem áll teljes egé-
szében és megbízható szövegpontos-
sággal előttünk", majd filológiai té-
nyekkel bizonyítja, hogy A ló meg-
hal, a madarak kirepülnek című  ha-
talmas eposza eredeti tipográfiai 
szerkezetében az 111922-es 2902 cím ű  
folyóiratban történt megjelenése 
után — bár azóta is legalább egy 
tucatszor közölték — egyetlenegyszer 
nem került szöveghű  formában az ol-
vasó elé. Ezzel a műalkotás szuvere-
nitásán túl az avantgárd szellemét 
is mélyen megsértik, amennyiben 
meghamisítják annak képi megszer-
kesztettségét, s dátványra épül ő  és 
építő  szándékát. 

Pomogábs Béla Az els ő  műhely 
című  talumányában a magyar avant-
gárd mozgalom európai feltételezett-
ségére hívja fel a figyelmet, hivat-
kozva mindazon olasz, francia és né-
met törekvésekre, amelyek 1905-t ől 
folyamatosan kísérelték meg a kora-
beli valóság újraértelmezését. Kas-
sák a kezdetekt ől tudott a modern 
törekvésekről, s az .1910-es évek kö-
zepén már úgy érezte, m1 1gérett a 
helyzet a magyar avantgárd fórumá-
nak a megteremtésére. E felismerés 
nyomán 19115. november 1-jén meg-
jelent A Tett című  folyóirata. Pa-
mogáts Béla ugyanakkor megkísérli 
kideríteni a magyar avantgárd szo-
ciológiai feltételezettségét is. Pusz-
tán jelzésszerűen mutat rá: az avant-
gárd tábora Magyarországon , ;a kis-
polgárság, a munkásság — s ezen 
belül is a nemrégiben elmagyaroso-
dott zsidó, szlovák vagy német ere-
detű  csoportok — képviselőiből szer- 
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veződtek, amelyek nemcsak közöm-
bösek voltak a hagyományos érték-
kekkel és eszményekkel szemben, 
ha-nem kifejezetten támadták ezeket, 
s le kívánták bontani azt a mentá-
lis rendszert, amely egy hosszabb tör-
ténelmi fejlődés során épült fel. in-
nen eredtek a magyar avantgarde 
mozgalom kalpcsolatax a forradalmi 
tdéalógiáikkal és a politikai csopor-
tokkal". Pomogáte Béla e megállapí- 

tásával a századelő  modern művé-
szeti törekvéseinek eszmetörténeti 
lényegét érinti. 

A Kassák Emlékkönyvben többen 
vállalkoznak egy-egy Kassák-mű  ér-
telanezésére, és meglátásaik -- a 
könyv szellemének meglelelően — 
feltétlenül gazdagították egyrészt a 
szerzőről, másrészt a magyar század-
előről igazán csak most kialakuló, 
de egyre inkább teljességre törekv ő  
összképet. 

MÁK FERENC 
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MEGJELENT 

ÉLET JEL' ÉVKÖNYV 5. 
(1983-1988) 

Az Életjel — az él őújság megjelenésének harmincadik év-
fordulójára megjelent — ötödik évkönyve ugyanolyan impozáns 
kiadvány, mint amilyen - az előző  volt: csaknem négyszáz olda-
lon ad számot 1983 végét ől 1988 november végéig végzett 
munkájáról. Felépítése azonos az el őbbiével. Szerteágazó tevé-
ikenységét ezúttal Dudás Károly, Horváth Emma, Barbara 
NLiklenović, Papi).  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 átszerénykedjünk kimondani: 
talán az egyetemes emberi kultúra is". 

Ebből .az .almanachból is kiderült, hány nagy el őadást és • 
miniműsort tartott, hány színdarabot mutatott be Kosztolányi 
Dezső  Iródalmi Színpada, hány művet jelentetett meg két so-
rozatában, hányan vettek részt rendezvényein és hányan lép-
ték fel pódiumán. S aminek minden bizonnyal ugyancsak 
nagy hasznát veszik majd a jövő  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 
Fis, akik egykor vendégei voltak él őújságunknak, s a jelzett 
időszakban elhunytak.. 

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

szép kiállítású, :félvászon kötésű  könyv 20 000 dináros 
áron megrendelhet ő  'a Veljko Vlahovnć  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg ,eara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
25 000 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, va-
lamint . a szabadkai - Napredak könyvesbóltjában. 



MEGJELENT AZ ELETJEL KÖNYVEK 39. KÖTETE 

A Kosztolányi család 
levelezéséb ől 

Rövid idő  leforgása alatt immár másodszor nyújt át az 
olvasónak Kosztolányi Dezső  levelezéséb ől összeállított, beve-
zetővel és magyarázó szöveggel ellátott könyvet Dér Zol-
tán, ismert hagyománykutatónk, a Kosztolányi-életm ű  szak-
avatott ismer ője. A Levelek Kosztolányihoz című  gyűjtemény 
után (ez a kötet azoknak a leveleknek a legértékesebb darab-
jait tartalmazza, amelyeket a költ ő  kora jelent ős íróitól, mű-
vészeit ől és tudósaitól kapott), most a Kosztolányi család le-
velezéséb ől állított össze egy válogatást. Mégpedig a beavatott 
szakemberek és az átlagolvasó részér ől egyaránt érdekl ődésre 
számot tartó válogatást: az író és szülei között folyó levele-
zés nem kevesebb, mint 286 darabját. Ebb ől több mint fél-
száz Kosztolányi Dezs ő-levél, amelyet a szerz ő  először publikál. 

Időben ezek a levelek 1904. december 12-e és 1936. július 
1-je között íródtak, átfogják tehát a költ ői pálya egészét, s így 
sok új és fontos adalékot kínálnak Kosztalányi Dezs ő  élet-
raj zához. 

nincs magyar költ ő, aki szüleivel annyi éven át s 
olyan rendszeresen levelezett volna, mint Kosztolányi -- írja 
Egy új életrajz elemei című  kísér ő  tanulmányában Dér Zol-
tán. --- Elképzelni is képtelenség, ábrándnak azonban fölvil-
lanyozó, mi lenne, ha Vörösmarty, Pet őfi, Arany után maradt 
volna ránk ilyen levelezés! Vagy el őkerülne hasonló például 
Balassi hagyatékából. Az ábránd képtelensége talán érzékel-
teti, milyen nyereség az, ami most nyilvánosságra kerül." 

E példa nélküli gazdag gyűjtemény leveleinek eredetijét 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára 
őrzi, 1978 óta immár földolgozott állapotban. A gy űjtemény 
anyagából folyóiratokban, lapokban korábban i5 megjelent 
már három közlemény, egyebek között Dér Zoltán gondozásá-
ban is, de közkiccsé, a Kosztolányi-életrajzban és -irodalom-
ban eligazodni kívánó olvasó számára igazán hasznos útmuta-
tóul csak így egymás mellé sorakoztatva, el őszóval, jegyzetek-
kel és alapos eligazító tanulmánnyal ellátva, kötetbe rendezve 
válhatnak. 

A csaknem ötszáz oldalas, harminc, zömmel dokumentwn-
értékű  képet tartalmazó könyv 25 000 dináros áron megren-
delhető  a Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemen (24000 Subotica, 
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 30 000 dinárért meg-
vehető  a Forum újvidéki és szabadkai. valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 


