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GALÉRIÁNK
CSUKA ZOLTÁN
Számunkat a szabadkai Képzőművészeti Találkozóban megrendezett,
Nagybánya és a vajdaságiak című kiállítás anyagából vett művekkel
illusztráltuk

Számunk m egjelenését Szabadka Község Önkormányzata,
a Nyílt Társadalom Alapítvány és az Illyés Közalapítvány
tám ogatta.

JÓ ÜGY SZOLGÁLATÁBAN

Bizonyára kevés magyar folyóiratnak volt olyan viharos a sorsa, mint a megjele
nésének negyedszázados jubileumát ünneplő Üzenetnek. Hogy az lesz, már ak
kor sejtettük, amikor útjára indítottuk, mint ahogyan azt is, hogy nem számíthat
jóhiszemű figyelemre, hiszen a hosszú hónapokig tartó, elmérgesedett viták
előre figyelmeztettek erre bennünket. Ennek ellenére elhatároztuk, hogy akár
hogy zuhog az anatéma, szívósan, kitartóan dolgozunk, a perújítás szándéka nél
kül igyekszünk jó lapot csinálni, s kivárjuk az elfogulatlanabbak józan ítéletét.
Aggodalmunk nem volt alaptalan: lapunk még meg sem jelent, amikor már
rásütötték, hogy a „póttartalékosok” rezervátuma lesz, másodrangú írók gyüle
kezőhelye, a jugoszláviai magyar irodalom harmadik, negyedik, sokadik csapa
tának a fóruma. Jóllehet egészen más szándékkal kezdtünk munkához, a kiros
tált művek ostromától mi is tartottunk, számoltunk olyan kényszerekkel, ame
lyeknek olykor a színvonal kárára engednünk kell. Ilyen kényszer például az,
hogy nem mindig lehet annyi izgalmas, kitűnő írást fölhajtani, amennyire szük
ség volna. És vannak másfajta, a lap helyzetéből eredő kényszerek is, miként
más lapok esetében is vannak, ha nem is esik szó róluk. Mi tehát számoltunk
velük, s nem áltattuk magunkat azzal, hogy az Üzenetnek minden sora eredeti
lesz, másokat pedig azzal, hogy hajlandók vagyunk a közösség pénzét rossz írók
önsegélyezési alapjává tenni. De azt komolyan hittük, s a jelek szerint joggal,
hogy hézagot tölthet be, veszteglő, hasznos erőket mozgósíthat, jó ügyeket szol
gálhat, s ezek az érdemei fölösen kárpótolhatnak mindenkit a gyöngeségeiért.
Mert öncsalás lett volna azt hinni, hogy a „bírálatok” legalább némi igazságot
nem tartalmaznak, hogy kritikusainknak egyben-másban nincs igazuk.
És nagyon jól tudtuk, hogy programunkat csak szívós szervezőmunka és
bátor szigor árán valósíthatjuk meg. Olyan szigor árán, amely néha talán azokat
fogja sérteni, akik támogatnak bennünket. Tudtuk, hogy a kirostált versek, no
vellák, a dilettantizmus, a zagyvaságok túltengése, a zavarosság elburjánzása, a
szimplaság és a sekélyesség, a szürke középszerűség ellen kiforrott írók munká
inak közlésével, új, még ismeretlen tehetségek fölfedezésével, bátorításával és
bevonásával küzdhetünk, mert csakis így biztosíthatjuk folyóiratunk színvona
lát. Mert nem az a gond, hogyan jön össze havonta a kétszáz oldalnyi anyag,
hanem hogy minden szám elérje a tisztes szintet, s hozzon valami izgalmasat,
olyasmit, amire a szakma is fölfigyel. Régi igazság: érdekesség nélkül egy lap
sem lehet meg, bátor kezdeményezés nélkül nem sokat ér. A kezdeményezés
pedig vitával, a vita viszont vesződséggel jár. Ezt megspórolni nem lehet. Való
igaz: a jogtalan mellőztetéseket orvosolni szerettük volna, de eszünkbe sem ju
tott az Üzenetet szabadkai rezervátummá avatni. És semmilyen rezervátummá.
Hiszen már programtervezetünkben is megfogalmaztuk, hogy olyan lapot
szándékozunk szerkeszteni, amely „szellemi törekvéseiben nem szűkíti le mun
kálkodását kizárólagos esztétikai szempontokra, nem szegődik e g y irodalmi
irányzat vagy elmélet szolgálatába sem, hanem szélesen kitárja a kaput minden
művész, tudós, közíró előtt, aki érdeklődéssel kíséri szellemi életünk sajátos
hangú, szabadabb társulási formákat kereső törekvéseit”. Tehát nem csupán
szűkebb környezetünk értékeinek tudatosítását tartottuk elsőrendű fölada
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tunknak, nem csak a városunkban élő írók, közéleti dolgozók és szakemberek
számára szándékoztunk publikálási lehetőséget teremteni, hanem a vidékies
ségnek is elejét szerettük volna venni, mert jól tudtuk, hogy egy alkotóműhely
sokban elősegítheti az irodalmi, a művészeti, a művelődési élet körforgását.
Ügyünknek mindazokat meg akartuk nyerni, akik az Üzenetet olyan fórumnak
tekintik, ahol közös dolgainkat megvitathatjuk és gondjainkra megpróbálunk
orvoslást találni.
Az egésszé szervesedés igényének szorgalmazásakor sohasem mulasztottuk
el hangsúlyozni, hogy irodalmunkban annyiféle irányzatnak kell érvényesülnie,
amennyi jelen van benne. Márpedig az elmúlt évtizedek során többféle szemlé
let jutott kifejezésre. Volt, aki az imaginárius tartalmakban kereste az igazi ér
téket, volt, aki a zenevers hieroglifáiban észlelte a megváltó új közeledtét, volt,
aki a számvers rejtelmeire esküdött, mások a groteszk, az abszurd jelenlétét
avatták a korszerűség kritériumává. Anélkül, hogy bármelyiket is elutasítottuk
volna; anélkül, hogy - a mindenáron való különbözés jegyében - egyetlen irány
zat sémáihoz igyekeztünk volna kényszeríteni a műfajt, a mondanivalót, azt is,
ami tőle merőben idegen, elsősorban egy olyan modell felmutatását szorgalmaz
tuk, amely az irodalmat a szellemi egészség forrásának tekinti, ezért mindig arra
figyel, hogy az olvasó ráismer-e a műben önmagára, a maga igazi gondjaira. Ez
az esztétika - az egzotikum, az absztrakt egyetemesség hajszolása helyett - min
denekelőtt az itt és most konfliktusaiból kifejlő emberség, a közösség iránti fe
lelősség, a teremtő munka: a teljes valóság igézetével ható műveket s az ilyet
ígérő csírákat becsülte, de ugyanakkor nyitott volt más jellegű értékek befoga
dására is. E törekvésünket némelyek félreértették: nem az életszerűség, a termé
szetesség, a közvetlenség szükségességének fontosságát látták benne, hanem
földhözragadt fölfogásnak minősítették, s ránk sütötték a maradiság bélyegét.
Pedig csupán arról volt szó, hogy a művészetnek - meggyőződésünk szerint elsősorban saját szemléletét, ízlését és formaeszményét kell életszerűbbé, közvet
lenebbé alakítania, ha azt akarja, hogy közelebb jusson azokhoz, akikhez szól.
Erről, sajnos, jó ideig nem sikerült meggyőznünk azokat, akik fönntartással
fogadták kezdeményezésünket. Noha már első számunkban zömmel irodal
munk élvonalába tartozó szerzők műveit közöltük, s később is elsősorban azo
kat igyekeztünk megnyerni az együttműködésre, akiktől irodalmunk gyarapodá
sát várhattuk, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ne szakítsuk el az olvasót
saját közegétől, önismerete valóságos iskolájától, s ezzel hozzájáruljunk a ten
gerre és más távoli világokba emigrált epikánk vikinghajlamainak józanodásához, hazai akklimatizálódásához, meglehetősen hosszú időbe tellett, míg a leg
élesebb tőrök visszakerültek hüvelyükbe. Kár, hogy nem véglegesen, mert
időről időre ugyanazt kérik számon tőlük, amit már régebben számtalanszor,
mint például nemrég: túlságosan sok helytörténeti, újabban meg néprajzi írást
közlünk, holott éppen ezt tartjuk lapunk egyik fő erényének, hiszen kezdettől
fogva nagy súlyt helyeztünk a hagyományápolásra.
Hogy az Üzenet negyedszázad alatt mivel gazdagította irodalmunkat, nem
a mi dolgunk megállapítani. Mi csak remélhetjük, hogy nem kevés értékkel.
Mint ahogyan azt is, hogy az elkövetkező években, évtizedekben is gyarapítani
fogja.
DÉR Zoltán
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MUNKARTÚR

NAPLÓ 1915-1916 (2.)

Másnap a megmaradt pár emberrel és a menetzászlóaljai újjá szervezték az
ezredet.
A Hilfsplatzomat hátrább vittem egy Beresow nevű kis faluba.
Beresow azonban kissé messze volt a harcvonaltól. Előbbre koztuk a
Hilfsplatzot vagy ezer lépéssel egy híd alá, amely az országúton vezetett keresztül.
Itt se maradhattunk. Ez a híd volt a csapatok élelmezésének összekötője,
az oroszok - csekélység - 24/cm kaliberű lidith gránátokkal lőtték a hidat.
Visszamentünk Beresowba.
Ott se volt egy nyugodt pillanatunk. Kora reggel már lőtték az oroszok a
Beresowban - Hilfsplatzom mellett felállított ágyúállásokat. Elképzelhető,
hogy milyen óriási ágyúharc volt, ha csak az én segélyhelyem körül 32 darab
ágyunk volt felállítva. Az oroszok folyton lőtték a falut.
Kora reggel kimentünk már a parasztházból és egészen alkonyaiig egy kis
templom fala mellett huzódtunk meg. Rémes napokat éltünk itt át.
Körülöttünk bömböltek a nehéz ágyuk, rekedten ugattak, vakkantottak a
tábori kisebb kaliberű ágyuk.
Az oroszok naponta legalább 120 ágyulöveget bocsájtottak ránk naponta.
Lomha muzsikálással, szinte sirva jöttek a levegőben a nehéz orosz gránátok és
három emelet magasságba vágták fel a kavicsos fekete földet. Nagyon sok tüzes
gránátsplittert kaptunk. A fejem tetejére is hullott egy, de komoly baj nem tör
tént.
Az ágyúzenéhez még kiseretül szolgált a templom kövezetén fetrengő kolerás betegek rémes ordítozása. Nem tudtuk őket máshová elhelyezni. Nem volt
már ép ház, majdnem mind leégett. Még ma is borzadok, ha rágondolok, mint
ordítottak a viszhangos kis falusi templomban a kolerások. És mert hideg volt,
hát leszedtek a templomban minden takarót, összeszedtek minden szentelt té
rítőt, zászlót és magukra terítették.
Később még vártüzérek jöttek Prsemyslből vagy négy ágyúval és az ágyukat
pont a templom mellett állították fel. Nem maradhattunk már ott tovább. Fel
állítjuk a Hilfsplatzot Tarnawka nevű patak mellett a majorban. Itt volt a 6 ik
gyalogezred Hilfsplatza is. Ez Beresowtól délre volt.
Tarnawkán jó lakást rendeztem be egy megrongált, ablaknélküli urasági
lakásban. Müller dr 31 gy. e. beli ezredorvossal - bottal, pofonnal visszahozattuk
a civilekkel az ellopott finom bútorokat. Nekem egy vadonat uj selyemmel bo
rított chaise-long jutott. (Tegnap még egy rettenetes kis parasztházban szalmán
aludtam.)
Igen kellemes nyolc napot töltöttünk itt el. Itt nem ért bennünket ágyutűz,
csak egy napon - ez volt minden - egy eltévedt orosz golyó jött be a törött
ablakon felém - épp mikor egy maródi tisztet Szakáll hadnagyot vizsgáltam.

429

Jakovljevics dr al laktam itt együtt. A kolera ellen hagymás ecettel - véde
keztünk.
Naponta egyszer kaptunk menazsit, este hat órakor. Málhás lovon hozták
oda a szanitészek.
Borunk, snapszunk mindig volt, néha ellátogatott hozzánk egy öreg meráni
orvos (segédorvos), aki megitta mindig az összes rossz snapszunkat.
Itt lett beteg Kamzák Feri pucerem. - Horvát Pétert, a segéd puceremet,
aki azelőtt Zimányi segédorvos legénye volt, előléptettem „virkliche” offiziersdienessé. (Ezt az állást nagyon sok úriember irigyelte és akármelyik tiszt is el
foglalta volna.)
A jó elet nem tartott soká, Tarnawkan. Jóllehet két 30 V2 ágyú is dörgött
mögöttünk - lőtte Starasolt - jóllehet a tüzérségi megfigyelők naponta jelentet
ték, hogy az orosz visszavonul, a vége mégiscsak az lett, hogy mi vonultunk
vissza.
Természetesen a visszavonulásról - mint rendesen, most se értesítették a
Hilfsplatzomat és ha magam nem érdeklődtem volna, tán már régen Moszkvá
ban lennék.
Minden este t. i. felkerestem az ezredparancsnokot - akkor Pfaltz alezre
dest - és rapportot adtam a maródiakról és sebesültekről.
Most is ballagtam szépen előre a rajvonal felé vándorbotommal.
Feltűnő volt a nagy csend. Egy lélekkel se találkoztam. Jobb és bal oldalról
egy-egy fegyverpukkanást hallottam. De csak mentem előre.
Véletlenül találkoztam egy bakával.
- Hányas vagy hé!
- Nyolvanhatos!
- Hol az alezredes mi?
- Nem tudom, elment már rég arrafelé.
- Hát te hová mégy?
- Keresem a konyhákat egy jelentéssel.
- Add ide, hagy nézzem meg.
Elolvastam a jelentést. Az állt benne, hogy a konyhák este 6 V2 órára
Chyrowban fogják a legénységnek a menázsit kiosztani. Tehát: a legénység már
ott volt, csak az én hilfsplatzom volt a régi helyen.
Hamar visszarohantam, összepakoltattam. Az oroszoknak csak néhány vé
res kötszer és ruhadarabot meg néhány kolerást hagytunk ott. Inaltunk az ezred
után. Két óra múlva már kozákok aludtak az én szép selyem chaise longomon...
A MÁSODIK GALICZIAI VISSZAVONULÁS
(nov. 3 - nov. 15 ig.)
Chyrowban csatlakoztam az ezredhez. = Mentünk visszafelé. Ez a vissza
vonulás még símán ment. Az oroszok eleinte csak igen lassan követtek bennün
ket és csak Zagorcénél értek utói bennünket.
A visszavonulás alatt természetesen újból esett állandóan az eső. Rettene
tes nagy sár volt, hideg, havas eső állandóan.

430

Egyik rossz, lehetetlen kvártély a másik után ha ugyan egyáltalában fedél
alatt aludtunk, nem pedig szabadban, valamelyik magaslaton.
Egyik alkalommal, azt hiszem Uséyki Dolujén egy nagyon ronda kis szobá
ban feküdtem le. Mire felébredtem, mellettem aludt a szalmán vagy kilenc tü
zértiszt, meg egy őrnagy.
Másnap meg én kerestem kvártélyt de az a néhány ház, ami volt, zsuffolásig
megtelt menekülőkkel és tisztekkel. Egyik házból gyertya világított ki az abla
kon keresztül. Odamegyek az ablakhoz, hát látom az én tüzértisztjeimet, őrna
gyostul szépen sorban hering módjára feküdni a földön, szalmán. Még egy kis
hézagot vettem észre, illetve fedeztem fel két tiszt között. Szépen belopóztam a
szobába és úgy ahogy voltam ruhástól, sárostul ledőltem. Reggel jót mulattak,
amikor felébredtek. A revans megvolt.
Érdekes, hogy e pici paraszt szobában aludt kilenc tiszten kívül a paraszt
család, férj, feleség és öt gyerek. Jellemző, hogy az egyik hadnagy a varrógép
tetején aludt el.
Mint már előbb feljegyeztem, Zagorce nevű falunál utolértek bennünket a
muszkák.
Dobossy hadnaggyal és Wetengel kapitánnyal együtt egy jó kvártélyt talál
tunk. Az állomásfőnök lakása volt ez. A házigazda elmenekült.
A legényeink mindenekelőtt összepakoltak annyi befőttet a speizból,
amennyit csak tudtak. Lefeküdtünk. Nekem egy jó divány jutott. Tekintettel
persze a Rückzugra, nem vetkőztünk le - de én már előre örültem, hogy korán
reggel majd levetkőzöm és jól megmozsdom.
Reggel csakugyan, jókor reggel hozza a legényem a Horváth Péter a meleg
vizet - lavórban. O mennyei gyönyör mondtam magamban, most jól megmozs
dom és tán tejes kávét is ihatok esetleg cacaót.
Hát bizony alig hogy nekikezdek a mozsdásnak, puff!! - egy srappnell explodált pont, a fejünk fölött.
Utána a másik, harmadik, tizedik. Az oroszok persze belőték az egész falut.
Nosza lett kapkodás, szaladgálás, pakolás, alarm, kiabálás.
Mit tesznek ilyenkor a belek? Megmozdulnak. Bizony mi is szépen meg
mozdultunk és shrappnellmentes helyre vonultunk szépen egymás mellé. A há
borúban nagyon kevés hashajtó kell, ha van az orosznak elég muníciója.
Nemsokára menetkészen Marschbereit állt az ezred és bizony állandó
shrappnell tűzben vonultunk fel Zagorce mellett levő magaslatra.
Az utakon óriási pánik volt. Rengetek trénkocsi, rengeteg menekült, felpa
kolva szintén kocsikra.
És a gyáva trénkocsisok összevissza akadtak a kocsikkal. Az egész út eltorlaszolódott. Revolverekkel kellett rendet csinálni. Én persze lóháton mentem
és így a menekülők gyakran szólítottak meg:
- Herr Hauptmann! Wohin sollen wir gajn?
- Wass weiss ich!
- Ah gatt... gatt.
- Können wir noch bleiben?
Kérdezi egy öregasszony.
- Sie können unbedingt bleiben. Mit Ihnen werden die Russen nichts machen.
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- Aber meinen armen Mann möchtcn se tóit slagén.
Sírtak, de közben majszoltak kenyeret a kocsi tetején.
Már jó hideg volt, de azért gyerekek sőt pólyás gyerekek is ültek hiányos
ruhában a kocsi tetején.
Közben a bakáink a falut kirabolták.
A magyar bakák ehhez nagyszerűen értenek.
Mindegyiknél van befőttes üveg, tojás stb.
Némelyik bakánál látok tükröt, wecker órát.
Némelyik konyhafelszerelést cipel magával.
Ha száz évig élnék is akkor se felejteném el, hogy egy bakánál láttam egy
fülfecskendőt és egy női emlőszívó üvegharangot gummiballonnal.
Ő ezt rabolta el.
- Minek ez neked? - Kérdem.
- Hát csak valamire elhasználom...
Közben a menekültek százai - csupa zsidó, főleg asszony, gyerek - sírtak,
jajveszékeltek.
Pedig a veszély rájuk nézve nem is volt olyan nagy. Sokan közülük is meg
sebesültek. Mialatt a magyarországi zsidók nyugodtan csaltak odahaza - ezek
mennyit szenvedtek.
A zagorcei zsidó kocsmáros is, aki az imént még öt koronát kért a snapszjáért, most már öt krajcárért árulta és sürgősen pakkolt.
Összeszedett minden pénzt és odébb állott.
Egy-egy ilyen menekülő szekéren 15 20 személy is ült. Többnyire jó kövér
zsidóasszonyok. Dunnák közt ültek a kocsin, piszkosan, kócosán, kisirott sze
mekkel.
Ja - ez a háború.
Zagorcén, a hegyen töltöttük az éjszakát november 7 én és másnap men
tünk tovább a magyar határ felé.
A magyar határ felé, vagyis a Kárpátokban egyik hegyről a másikra, fel le,
folytonos harcban mentünk.
Én bizony kidőltem. Maródit jelentettem és J. kollegám bizonyítványával
ott hagytam az ezredet Dobossy hadnaggyal.
Én Budapestre kerültem és a XVI sz. helyőrségi kórházban jelentkeztem,
ahol két heti kezelés után tekintettel komisz állapotomra 4 heti szabadságot
kaptam, amit még két héttel megtoldottak.
Budapestről újév után Szabadkára kerültem le, hol beosztottak a menet
zászlóaljba.
A menetzászlóalj jan. 26. án indult Szabadkáról a harctérre.
A menetzászlóalj kommandánsa Vieninger alezredes volt, akivel már vol
tam együtt és aki szept. eleje óta otthon volt.
Oroszlengyelországon lévén az ezredünk Csehországon, Poroszországon
keresztül Pietrokowba vittek bennünket.
A poroszok absolute nem tetszettek nekünk. A civil lakosság egy cseppet
se volt velünk szemben előzékeny. Oppels állomáson pl. a vendéglősné nem
engedett mozsdani egy tisztet se a vizvezeteknél. Azt mondta, ez nem toilette.
Pedig mi nem akartunk levetkezni, hiszen hideg januári hajnal volt.
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Az állomásokon nagyon rövid ideig tartózkodtunk. A poroszok expresz
vonat gyorsasággal szállítottak bennünket tova és még rendesen enni se hagytak
bennünket.
Persze mindez nem tetszett nekünk. Hozzá még fütetlen zsuffolt kupékban
feküdtünk, hát éppen elég volt már nekünk a háborúból is, meg a németekből is.
Pietrokowban (Warsó alatt) őrült hideg idő várt bennünket. Még jó, hogy
volt jó meleg baránybőrrel bélelt bundám, különben megfagytam volna. Másnap
rasztot kaptunk és gyönyörködhettünk a szép lengyel városban a szép lengyel
nőkben.
A lengyel nők valóban meglepően szépek. Nemesebb fajt alig tudok elkép
zelni. Az arcuk nem annyira elbájoló, mint inkább az alakjuk. Igen kedvesek,
valamit franciául is beszélnek.
A zsidó lányok itt annál rondábbak voltak. Külön gettóban éltek. Kellemes
két napot töltöttünk el Pietrokowban (oroszosán Piotokow).
Innen Sulejowba mentünk. Itt volt az armekommando (Bohm komolli).
Útközben találkoztunk Károly Ferenc trónörökössel, aki autón jött a csa
patokat meglátogatni - e nagy hidegben.
Útközben szemlét tartott a mi Marschbatallionunkon. Itt láttam őt először,
és hallottam beszélni őt Wieninger alezredessel.
A trónörökös kérdezte:
- Hová valók ezek a 86 osok
- Szabadkára, felség.
- Milyen nemzetiségűek
- Nagyobbrészt magyarok, de vannak köztük bunyevácok.
- Kik azok a bunyevácok
- Szerb horvát keverék.
Ez volt a beszélgetés az alezredessel.
Utána az adjutánsai beszélt, a Schom fiúval, kérdezte micsoda civilben és
hol lakik, milyen vidéken.
A Cercle után Bohm komollival kocsiba (autóba) szállt és tovább mentek.
Az utón mindenütt szuronyos bakák poszton álltak.
Mi Sulejowban egy napot töltöttünk itt újból jól szemügyre vehettem a
trónörököst, követtem közelből.
Ezredünk Opocsno előtt feküdt állandó Stellungban.
Az én Hilfsplatzom Olsavice nevű faluba került.
J. doktorral laktunk együtt egy picike kis parasztházban. =
A Hilfsplatzom itt különösen tisztes távolságban, vagy egy kilométerre volt
a lövészároktól. Ilyenkor nem szükséges a Hilfsplatzot közelebb vinni, mert
sebesült alig van, hanem annál több a maródi.
Hogy itt oroszlengyelországban milyen jól ment a dolgom, arra jellemző,
hogy többek közt szarvasvadászatot is rendeztünk a gyönyörű erdőrengetegek
ben.
Oroszlengyelország bővelkedik erdőkben. Majdnem mindenütt fenyőerdők között voltunk.
A lövészarkokat nekem naponta végig kellett járnom, délelőtt, mert typhus
volt az ezredben. Sőt flecktyphus is.
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Az út, amely a lövészárokhoz vezetett egy körülbelül 300 lépésnyi darabon
teljesen szabadon feküdt, ahová az oroszok kényük kedvük szerint lőttek. Nem
egyszer porzott fel előttem a hó - február lévén - amint mentem a lövészárok felé.
Pedig fehér hóköpönyeg volt rajtam. Ez egy nagyszerű találmány. Hóban
már alig pár lépésről láthatatlanná teszi az embereket.
Nálam a nagy prémgallér és a sapkám kilátszott és bizony ez jó cél volt,
hogy a sárga bőr kamasnimról ne is szoljak.
Berán őrnaggyal is gyakran néztük végig a lövészárkokat.
Egy ilyen séta alkalmával a bakák amint egy sarokban szélesíteni akarták
csákányokkal a lövészárkot, valami kemény dologba akadt a csákány.
Jobban szemügyre vettük az akadály, hát akkor konstatáltuk, hogy bizony
ez egy régi fagyott hulla, kiálló lábai.
Goiginger generális, a 32 sz. Divisio parancsnoka gyakran jött ki a lövész
árokba és távcsővel fölszerelt manlicherével a lőrésen keresztül - vadászott - a
muszkákra.
A legénység általában nagyon rossz kondícióban volt és a ruhája a sok desinficialástól rettenetesen nézett ki.
Egyik nap Gacksch alezredesünk, ezredkommandansunk elhatározta, hogy
válaszul az oroszok minapi muzsikálására - mi is megmutatjuk, hogy mit tu
dunk.
Az ezred bandáját bekommandierozta a lövészárokba és vagy két óra
hosszáig húzták, fújták a legszebb marschokat és nótákat. A legénység valóság
gal felvidult, az oroszok nem lőttek és velünk tapsoltak az egyes számok után.
(Beragasztott újságvágat: , Térzene a lövészárokban. A szabadkai 86-os
bakák Orosz-Lengyelországban harcolnak s már jó ideje az oroszok lövészárkai
közelében vannak. Egy közöttük tartózkodó katonaorvos érdekes esetről emlé
kezik meg. Február tizenegyedikén - írja Szabadkára - felejthetetlen napunk
volt. Ezredparancsnokunk a nagy ágyuzene után térzenét rendelt el a lövészá
rokban. Este hattól hétig tele tüdővel fújták muzsikusaink a szebbnél szebb
magyar nótákat. Az oroszoknak feltűnően tetszettek a magyar nóták s az egyes
zeneszámok után még jobban tapsoltak, mint mi. A kitűnő mulatságot egyetlen
lövés sem zavarta. Reggelre aztán újból megkezdődött az ágyuzene/’)
Oroszlengyelországtól azonban nemsokára búcsút kellett mondanunk. Ezredünket is odavitték a nagy Kárpáti harcokhoz - amely Pršemysl felszabadítá
sára irányult.
1915. febr. 13.án szombati nap hajnalában történt meg a leváltásunk. Én a
II. Baon chefarstja voltam. Másnap már Wollborzban a papnál be voltam kvartélyozva. Innen Baby nevű vasúti állomáshoz mentünk hófúvásban, nagyon nagy
sárban.
Berán őrnaggyal, Bagi adjutansal aludtunk hordágyon egy kis parasztház
ban. Az őrnagy egész éjjel bolhákat fogott. Reggel négy órára saját kezűleg vég
zett ki vagy 100 (száz bolhát). Engem is kínoztak, de én nem tudtam megfogni
egyet se.
E szép éjszaka után jött a bevagyonierozás, kedd, 16 án d. u. 3 órakor.
Pietrokowon, Csenstochovon keresztül hideg, fűtetlen kupéban utaztam
Szirányi kapitánnyal együtt.
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A vonatunk express gyorsasággal repült Kattovicson, Ratiboron, Oderbergen, Teschen Jablonkau, Zsolnán, Miskolczon, Sátoralja Ujhelyen keresztül
Homonnára.
Pénteken, 19. én reggel hét órakor érkeztünk meg Homonnára. Itt vesztet
te el a legényem, Horváth, a drága esőköppenyegemet.
Este már Csiróka hosszumezőn aludtunk.
Berán őrnagy itt kapta meg a kát. érdemkeresztet.
Óriási eső.
Martatics Péterrel cseréltem ki a régi legényemet, aki megbetegedett.
21. én, vasárnap, mise. A Divisionsfahrer tartotta. Délben diszebéd. Óriási
eső, árvíz. Hétfőn reggel 7 órakor abmarscholtunk verőfényes szép napon. Este
érkeztünk meg Csirókaófaluba, ahová Szőke kapitány előre ment quartélyt csi
nálni. Miután a kis falu házai minden más csapatokkal már tele voltak, miután
a koromsötétben sárban nem lehetett járkálni, az éjt, egy hideg, félig lerombolt
büdös istállóban töltöttem el. Az istállóban, mert ablaka nem volt olyan cug
volt, hogy gyertyát se gyújthattunk. Másnap tudtuk meg, hogy ugyanezen a he
lyen kolerások feküdtek pár nap előtt.
A „kitűnő” éjszaka után életemnek tán legkomiszabb marschát tettem meg
- gyalog. Tettünk mi már eddig is „finom” marschokat, úgy 80 kilométert is
egyfolytában, de ez - nyeregben ültem, hát legfeljebb fájt minden tagom.
De febr. 24. én átléptük a Kárpátokat mellék utakon, hólepte ösvényeken,
olyan viharban és hófúvásban, amelyre nem is emlékszem. A lovamat alig tudtuk
vezetni. Sehol egy ház, egy ember, pedig vagy 8 órát mentünk már. Aki itt
összeesik gondoltam, az már itt is marad a hegytetőn - de örökre.
Csontig fagytam, pedig nagyszerű kis bárány béléses bundám volt - mire
megérkeztünk Solinkába. Ez a Solinka pár házból áll, a hegyek között. Ijedt arcú
parasztok fogadtak bennünket és bizonyára nem tudták megérteni, hogy mit is
csinálunk mi itt ebben az istenítélet időben.
Csak a meleget kerestük.
A Batallion tisztjei a pap egyik üres szobájában sorban egymás mellé a
földre feküdtek le.
Febr. 25. én már ahogy mentünk Čizma - Baligrad, Jablonki felé - amerre
már jártunk ősszel - mindenütt sebesültekkel, maródiakkal, fagyos emberekkel
találkoztunk.
Én bizony itt már maródi voltam. Az ezred Stellungba ment, 27. én éjjel
megtörtént a híres angriff az oroszok ellen, amely bár sikerült, de sok halottunk
volt. Az oroszok másnap visszaverték a mieinket.
28. án, vasárnap magas lázzal elvittek Cisnára, onnan Takcsányba.
Takcsányban találkoztam a vasúti állomásnál márc. 1. én Schiffer Sándor
ral. Schiffer S.-t alig ismertem meg hosszú hajával, szakállával, bajuszával és két
mankóval nyári blousban úgy nézett ki mint egy koldus. Miskolczra mentünk
kórházba a Rudolf laktanya Rés. Spitálba, ahol Polarecsky és Ocsovszky ezredorvosok vettek ápolás alá.
Miskolczon voltam márcz. 25 ig a kórházban. Ezalatt jött a hír Prsemysl
elestéről. Kb. 10. én.
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Márcz. 29. én érkeztem Szabadkára, április 13 án mentem Superarbitrierungra Herczog főtörzsorvoshoz, aki felddienstauglichnak talált. Harmadnap
Szabadkára utaztam a gyorsvonattal és berukkoltam a Káderhez.
Gulden ezredorvos azonban felküldetett Budapestre május 3. án a XVII sz.
helyőrségi kórházba, amelynek Radetzky filialjába kerültem.
Bobek ezredorvos volt a kommandans. Belgyógyászaton: Schwartz tanár,
sebész: Rothbarth József.
Én a sebészeten dolgoztam május 5. ikétől junius 23. áig.
A Radetzkyben nagyon kellemes napokat töltöttem. Önállóan operáltam,
altattam.
Itt ismerkedtem meg Fedák Sárival aki később igen megszeretett.
Távozásomkor Schwester Maria (Kanitzné Lilly) is nagyon sajnálkozott, az
egész orvosi kar, sőt Kreybigné Irén is, aki Fedákkal együtt Személynök u. 16.
alatt lakik. Fedáknak barátnője.
Itt jutott a szerencse Fedák lakásába és belső életébe is pillantani.
Fedák 5. ik emeleti műtermi lakása rendkívül érdekes, különleges. Háló
szobája valóságos unikum - eredetiségében.
A Radetzky kórházbeli szép napoknak egy miniszteri rendelet vetett véget.
Kolomeába, a 7. ik armeehoz kommandieroztak, majd onnan pár napi vá
rakozás után, tulajdonképeni rendelkezési helyemre - Csernowitzba - hogy ott
epidemiespitált létesítsek.
CSERNOWITZ
Julius elsején érkeztem Pásztor doktorral Csernowitzba érkeztünk kocsin
Snyatinen keresztül, minekutána vasúton nem tudtunk menni Kolomeából, te
kintettel arra, hogy az oroszok a vasúti vonalat Stefanovkánál lőtték.
Fölültünk hát Kolomeában két parasztszekére, hogy igy tegyük meg a jó 75
kilométeres utat.
Rossz kis szekereken, rázva sáros utón megindultunk. Direktio: Epidemiespital Csernowitz.
Harmadnap reggel jelentkeztünk a csernowitzi Stationskommandantnál
Friedberg Salamon táborszernagynál és Topalović törzsorvosnál, a Garnizon
orvosfőnőkénél.
Azt a megbízást kaptam, hogy berendezzek egy kórház épületében járvány
kórházat és hozzam üzembe. E célra kaptam 25 szanitész katonát, nehány sarzsit
és felfogadtam vagy kilenc ápolónőt, köztük két magyart. Kretzné szül. Olár
Aureliát és Olár Zsófit. Mind a kettő régi ápolonő és osztályt kaptak.
Két abteilungot csináltam. Két nagy épületben és nagy fáradsággal rendez
tem be a kórházat 230 ágyra. Különösen sok volt eleinte az adminisztratív te
endő, amiben - katonai előírás szerint járatlan voltam.
[A szerző egy katonatiszt és egy kalapos hogy társaságában. Rossz minősé
gű, reprodukálhatatlan amatőr felvétel.]
(Folytatjuk)
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KOPECZKYLÁSZLÓ

KÁDÁR KATA (III.)
SZEREPLŐK
Gyulai
Gyulainé
Márton
Kádár Kata

Orczy Balázs
Öreg jobbágy
Borcsa
Trombitás

(Félhomály, formátlan alakzatokkal Harangszó.)
GYULAI:

TROMBITÁS:
GYULAI:
TROMBITÁS:
GYULAI:

TROMBITÁS:
GYULAI:

TROMBITÁS:
GYULAI:

(meglepetten) Harangszó L.
Mióta már
Csak a saját hangom hallom,
Vagy hangtalan odabe perelnek,
Nem mondott dühök,
Ahol a végtelen szerelmek
Partja van... (Mintha tenyerével akarná érinteni.)
Harangszó selymes harmata
tikkadt tarlón... (Kissé élénkebben.)
Vajh mit harangoznak?
S kinek?... (Legyint.)
Megint csak másnak,
Akinek szól,
Nem érti meg.
(szivárványfényben felragyog) Béke veled!
(káprázva) Te ki vagy?
Jöttem, hogy ébresszelek.
Nem... nem tudtam aludni,
Nem volt elintézve az élet... (A trombitára.)
S ha ezt megfúvod, mi lesz?
Utolsó ítélet.
Utolsó ítélet?
Minek?
Itt nem fog golyó,
Nem fojtogat zsineg,
És ilyet
Ugyan ki mondhat?
Mindenki - mindenkinek!
(fellobbanva) De ezt már nem hallgatom meg!

A dráma első részét a Híd 1972/6., második részét pedig 1975/4. számában közölte. A
teljes szöveg a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával az
Életjel gondozásában jelenik meg.
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TROMBITÁS:
GYULAI:
TROMBITÁS:
GYULAI:
TROMBITÁS:
GYULAI:

TROMBITÁS:
GYULAI:
TROMBITÁS:

GYULAI:

TROMBITÁS:
GYULAI:
TROMBITÁS:

Muszáj!
Ki parancsol?
Becsukódik a szív,
Ha megszólal a száj.
(elmosolyodik) Belülről beszélnek,
S te kinn hallgatod, balga.
Akkor bízvást mehet a szélnek.
Meglátjuk...
Most kapnék hajba,
Mikor célom, vágyam, erőm,
Semmi?
Ha nem akarsz,
Nem kell felelni.
De hát mi a vád?
Ládd,
Nem mondhatom a végét,
Majd hallhatod sorban.
Jól van...
Jöhet a tű foka.
Fúdd már!
Elébb leszek túl rajta.
(sejtelmesen) Túl... soha...
(Ajkához emeli a trombitát. Csend.)
S a hangja?
Ennél hangosabb egy sóhaj.
Most nem neked szólal.
(Fénykoszorúban sorban megjelennek Gyulainé, Márton,
Kádár Kata, az Öreg Jobbágy, Borosa, Orczy Balázs)

GYULAI:

TROMBITÁS:

GYULAI:

TROMBITÁS:
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(Orczyra) Ez ki?
Felfúttad azt is,
Kinek hozzám szava se lehet.
Azt hiszed,
Mert meghaltál,
Meghalt a világ is
Teveled?
Csak tán nem...?!
Amit látó szemeim
Alig hisznek,
De hisz... de hisz akkor
Két kezemmel fojtom is meg!
Két kezed pillangószárny,
Nem simogató, erős sem,
Fogd hát a semmit
Jó erősen.
Itt nem lehet ártani...

GYULAI:

TROMBITÁS:

GYULAI:

TROMBITÁS:

GYULAI:

BORCSA:

BORCSA:

Nekem máris...
Én megnyilazódtam
E helyt.
Csak a burok,
Lelkedig,
Nem ćrt le pedig
Soha semmi.
(gúnyos) Te is hűs ég?...
Akkor hát ürítem szótlan
Fenékig e kehelyt,
Keserűség...
Nem, én nem vádolhatlak,
Tisztem: eszméltetés,
És befejeztem. (Eltűnik.)
Hadd lám hát,
Ki mer pálcát törni,
Gyulai, feletted?
(alakja megvilágosodik) Te, boszorka?
Tudhattam volna!
Pedig... csak tüskéid meredeztek,
Nem téptem azt a rózsát.
(Borcsa fényjáték alatt fiatallá válik )
Vérem épp ez lobogtatta,
Ha elérem, jó, ha elég egy napra,
S mikor kezembe érett,
Rám jött a fene nagy jóság,
Hogy beléharaptam volna,
Inkább szorítottam a számat,
Megfutamodtam,
Nem tudtam, hogy minden szerelem tiszta,
S ami rá mocsok árad,
Irigy szájak,
Döglehelet.
Amit a Sors elvett,
Nem adta vissza... (Felkapja a fejét.)
Hát ha jól értettem,
Most ez a vád:
Mért akartam tenni?
S az is;
Mért nem tettem?
(eltűnik) Kettős bűn.
Ki mondja meg,
Melyik nagyobb?
Ami sebhelyt hagyott
Az egyik,
A másik feltépi.
Mi voltam?
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Se férj, se férfi... (Sóhajt.)
Ha két egyforma váddal
Nekem esnek,
A válasz hamarébb lesz meg... (Dobbant.)
Ejh, Gyulai, Gyulai, ne vessz meg!
A követ vissza is lehet dobni.
(Borcsa ismét öregen.)
Mért nem akartál szeretni?
Mért estél volna ölembe mégis?
Ha vár nem tár kaput,
Az ostromló máshova fut.
És mondd, mért hogy
tiltakoztál ugyanegykor,
Holott tudhattad jól:
Csúnya leszel s öreg,
Még időben el kell ragadni, amit lehet,
a Sorstól...
Válassz hát magadnak vádat,
Olyat, ami
Nem töri roskadt vállad,
Ha már ítéletet nem lehet
Választani.
(eltűnik)
BORCSA:
ÖREG JOBBÁGY: (fényben) Én meg,
Bús atya-férfi,
Csak azt tudom számon kérni,
Ami nem történt meg.
Vén szolga,
GYULAI:
Most hallom először szavad.
ÖREG JOBBÁGY: Szótlan szolgáltalak.
S mit remélsz mostan,
GYULAI:
Hogy boldog halott leszel
Tisztára mostan?
ÖREG JOBBÁGY: Énnekem jó így is,
Félig átkozottan,
A lányom kurta létéért perelek.
A Kata?
GYULAI:
Az a fakó pici pendely?
Mi dolgom ezért kenddel?
Tán első éj jussának
Gyümölcse?
ÖREG JOBBÁGY: Ha az volna,
Ki tudja, tán félig fájna
Ez a bimbójában tépett
Lányka...
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GYULAI:

ÖREG JOBBÁGY:

GYULAI:

ÖREG JOBBÁGY:
GYULAI:
ÖREG JOBBÁGY:

GYULAI:
ÖREG JOBBÁGY:
GYULAI:
ÖREG JOBBÁGY:
GYULAI:
ÖREG JOBBÁGY:
GYULAI:
ÖREG JOBBÁGY:
GYULAI:
ÖREG JOBBÁGY:
GYULAI:

ÖREG JOBBÁGY:

Illő, hogy tudatod velem,
De a kázusban én
Nem látom helyem.
A riadt kis őzgidára
Én rá se mordultam
Hangos szóval.
Nem... Úgy bántál véle,
Mint más alábbvalóval.
Azt se tudtad, hogy megvan,
Hogy Katából ez az egy van,
És most ez az egy se...
S hogy nem tudtam,
Ez lenne minden bűnöm?
Hol van hát Kata?
Tóba vetve.
Tán beléugorva?
Úgy tetszett...
De taszították inkább.
„Szíve volt sebzett,
Ezért tette!”
Mondta, aki belévetette...
Én pedig tudtam,
Hogy a szíve
Reménnyel tele.
S kié volt az a kéz,
Akinek a gyilkos volt a keze?
(hallgat)
(felhorkan) Ez volt a válasz?!
Jobban szeretném, ha magad mondanád,
S akkor meg se sértettelek.
Honnan tudjam már azt?
A fiam tette? Márton?
A Kicsi Úr szerette...
Hát akkor ki emelt kezet
A gyerekre?
Te sem voltál, fiad se lehet,
Most már csak egy van, aki tehette!
(megérti, élesen:) Ő nem!
Akarat sincs ennyi egy nőben.
Míg él a férfi... De helyette...
És most ez itt a vád:
Mérthogy nem éltél tovább!?
(gőgösen) Úr voltam, s ebben a legszebb:
Akkor haltam meg,
Amikor nekem tetszett.
A kocsis nem ugrik le,
Mikor lejtőn a szekér.
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Meg kéne fojtsalak ezér’!
GYULAI:
ÖREG JOBBÁGY: Engem lehetne,
De nem saját kétségeidet.
Ne hidd,
GYULAI:
Hogy sokan vannak!
ÖREG JOBBÁGY: Lesznek...
GYULAI:
Miféle jósolgatás ez meg?
Kik azok, kik bűnös nélkül
ítélkeznek?
MÁRTON:
(megjelenik, miután az Öreg Jobbágy kioltódott)
Anyámat árván hagytad.
(gúnyosan) Maradtál te édeni,
GYULAI:
Őt védeni.
(szomorúan) Nem maradt.
KATA:
Bevágtatott a messzi ködébe,
Lábnyomát
A mohák
S porfátyol fődé be.
Ha van annyi könny,
Napra nap sírtam volna,
Éjtől éjig,
így csak azt várják végig,
Aki meg se jön.
Megjöttem, s futva,
MÁRTON:
ÖREG JOBBÁGY: Világos lett:
A Hold besütött a kútba.
KATA:
Csak egy pici perc múlt el
Attól, hogy nincs tovább.
ÖREG JOBBÁGY: Későn érkezett,
Pedig hamar indult el,
Minden szód mérgezett,
MÁRTON:
Atyó.
És most épp
GYULAI:
Senki sem kérdezett.
ÖREG JOBBÁGY: Jó... De ha hallgatok,
A vád se kisebb.
Vád!... Mindenki vádol...
GYULAI:
Egy jó szót a sebre!
A jó szót keresni kell,
BORCSA:
A kínzó az könnyen ered meg,
S buzog magától.
GYULAI:
Te Kata, vakmerő voltál,
Hogy elébe vágytál helyednek.
ÖREG JOBBÁGY: Amilyen szerencse!
A deli mátka is kóbor.
Fiamnak arája,
GYULAI:
Vályog viskóból!?
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ÖREG JOBBÁGY: Abban sem barmok laknak.
(szemrehányón Gyulaihoz) Nem kértelek papnak,
MÁRTON:
Hogy az áldásodat adjad.
Pedig kaptad volna - ököllel.
GYULAI:
Ez minden jó érve,
KATA:
Amit föllel?
(legyint) Hagyjuk!
GYULAI:
Nem szerettem ezt a fattyút.
(felkiált) Fattyú?!
GYULAINÉ:
Sürögtek erre mások is, látom...
GYULAI:
Ne lovaid magad gyalog,
ORCZY:
Kedves barátom.
Barátod a sáska! (Összecsapja tenyerét.)
GYULAI:
Térjünk másra!
Ki tud egy jó nótát?
(Döbbent csönd.)
GYULAI:
Aki tud - ráránt.
ÖREG JOBBÁGY: (álnokul) A „Fekete kos, tarka bárány”-t.
Elhallgass, Apóka,
KATA:
Nekem is fájna ez a nóta.
(megvetőn) Rongy lelkek,
GYULAINÉ:
Sárba rántani
Engem mertek?!
ORCZY:
Oltárkő,
Az lehetett volna,
Most is borzongok,
Oly hűvös, tiszta.
(elfutja könny) Testét Istenre bízta,
GYULAINÉ:
Lelke odabe kongott...
(dobbant) (Kilobbannak.)
GYULAI:
Jobb volt a csend... (Sóhajt.)
Hogy kívántam hangot!
Friss tiszta patak a szó,
S azt vártam,
De elmosott az áradat iszapja,
A harag tajtékzó,
Fuldokolsz a sárban.
Isten legyen, aki itt
ítéletit
Kiszabja.
És ő sem...
Fentről hab-kézzel,
Rózsaszín ragyogásban,
Nem lehet igazságot harsonázni,
Csak ha kínra kínt tetézel,
Szerelem-hő ráz száz láznyi,
Tiportak, s a bosszú forrt lávát,
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TROMBITÁS:
GYULAI:
KATA:
GYULAI:
KATA:
GYULAI:
KATA:
GYULAI:
KATA:
GYULAI:

KATA:
GYULAI:

KATA:
GYULAI:
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Bátor kívülső
Alig takarta bévül a gyávát,
Nem voltál elég erős
Gyengének látszani,
Öröm után loholtál,
Sarkadban dohogott a bánat,
Zuhant rád bősz Tél,
Mikor a Tavaszt vacogva vártad,
Szerettél volna játszani,
De szód nyomán
Ujjai közt kezednek,
Kiserkedett a vér,
Fa akartál lenni,
S gyümölcs lettél,
Amit leszednek...
Tetője pedig, hogy egy zord száj,
Végül igazságot harsan!
Én meg a hátamat alátartsam?
Az igazságnak ez az igazságtalansága
Felkiált az égig!
(villanó jelenség) Ember eszelte ki
És most játssza végig.
(szívére csap) Jertek, vércsék!
(megjelenik)
(keserűn) Oh...
Nem tépni... (Gyulai szívére simít kezével)
Fáj, hogy ily vad lánggal látom égni.
Az van, ami volt ott,
Oltani a Halál mit sem oltott.
Mért futott el saját magától?
(kissé fáradtan befelé mutat)
Ez a ronda kolomp folyton vádol.
Úgy látszott: felette áll
Mindeneknek.
Felette és alatta...
Szeret párja a megvet,
S a gőgé az alázat,
A békés is lázad,
Elvéért a gyáva életét adta.
Nem értem...
A trombitás se lát át
A vérten... (Megsimogatja Kata haját.)
Ülj le mellém és dalolj.
Dalolni?... Mikor most
Könny a torkon?
Tépett sorson
Lágy fuvallat a dallam. (Összecsattintja kezét.)

KATA:

GYULAI:

KATA:

Vak éjjel riasszatok, esengek!
Csakhogy halljam!
Üszők alatt a parázs
Még egyet veresük,
Homlokról lesimul a láz,
Hallgatom pirkadattól estig,
S estétől, míg a hajnalt festeni kezdik.
(énekel) Az, hol én elmenyek,
Még a fák se sírnak,
Gyenge ágaikról
Levelek lehullnak.
Hulljatok, levelek,
Rejtsetek el engem,
Mert az én kedvesem
Sírva keres engem.
Sír az út előttem,
Bánkódik az ösvény,
Még az is azt mondja:
„Áldjon meg az isten!”
Áldjon meg az isten
Minden javaival,
Mint kerti violát,
Édes illatokkal.
(sóhajt) Édes illat,
Fanyar bánat,
Leveletlen ága a rózsafának...
Nincs vidámabb?
(elmosolyodik, halkulón:) Kiment a ház az ablakon,
Benne maradt a vénasszony...
(Hangtalan ringatják magukat a dal ritmusára.)

GYULAI:
KATA:
GYULAI:
KATA:

GYULAI:

(lefut a könny az arcán)
Most fog neki sírni
A vigasztól?
Igen, az szól... Hallom,
Ez a hang: ez nékem bánat.
Nem kell, hogy fájjon,
Lepje feledés-harmat,
Átjöttem a keskeny pallón,
Odahagytam a pacsirtának.
Nem szabad meghalni a dalnak!...
(Feláll, táncol a maga hallotta muzsikára.)

KATA:
GYULAINÉ:

(kilobban)
(fényben)
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GYULAI:
GYULAINÉ:

GYULAI:

GYULAINÉ:
GYULAI:

GYULAINÉ:

ORCZY:

GYULAINÉ:

MÁRTON:
GYULAINÉ:

MÁRTON:
GYULAINÉ:
MÁRTON:
GYULAINÉ:
GYULAI:
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(megtorpan előtte) Te ölted meg bennem is a dalt!
Árvíz voltál,
S én a part,
Azt gyűlölted bennem:
A folyó elfolyik,
A part örökké tart.
Tűz voltam,
S már porig égtem,
Mégsem látszott a jégen
Moccanat, repedésnyi.
Lát-e a lobogó
Mást is égni?
Ottan
Én csak márványt simítottam!...
(Mellette Orczy fényben.)
Mert mindenek
Csak gyújtogattak,
Tüzet sem várva.
Úgy mentünk párban,
Hogy mindig
Páratlanok voltunk ketten.
Mert egy tűzzel játszó
Már volt megettem,
S előttem
Mutatkozott egy másik.
(Orczy kilobbantával)
Én meg azt hittem, miattam...
Én is azt, halálig,
De tudom most mán,
Minden ott lett volna kockán,
Ha nem félek megint-sebtől.
Lelkem panaszból kifogy,
Szánalommal megtől.
Most, hogy tudod:
Elárultalak volna könnyen?
Bántott, hogy vissza kellett jönnem.
Hát fel vagy oldva,
Légy rossz kedved szerint.
Anya-asszony körül
Nap s Hold kering,
Azt hittem: én vagyok a Nap.
De tudom, s nem is mostan,
Hamar leáldoztam.
Ahogy felsír a csepp,
Széles képed sápad,
Árnyékod lengi be a házat.

ÖREG JOBBÁGY: Sírni kellett vón,
A régi szerelmet
Meg tudják akkor mutatni.
Ehhez kend nem ért!
BORCSA:
Ami az enyém, azért
GYULAI:
Nem fogok kettőt küzdeni.
ÖREG JOBBÁGY: Nem értlek!...
’Sze volt kölköm egy tucatnyi,
Egyik meg se várta a másikat,
A szegény gyereksírásra vigad.
Hej, ha sokan vannak,
BORCSA:
Mind azt hiszi: szeretik,
De ha kettő,
Gondolja ez is, az is:
Utolsó lett ő.
MÁRTON:
Biz, néha a féltést
Gyűrtem magamba.
Láttam, kicsi bamba,
GYULAI:
Hogy szúr a tekinteted... (Dobbant)
S már kezdem elunni
A„megint”-eket.
(Egyedül.)
Mért kaparjuk a sebeket,
Jó van, - Rossz van;
Örökkön a fényért tikkadoztam.
Lehet, hogy az volt a gátja:
A bánat lepergett rólam.
A fehér nem látszik meg a hóban...
Ó, ha bánatom van,
Az a bánat
Nagyon nagy bánat
Lett volna.
(Sóhajt.)
Megestek a vádak,
Lám, nem is fájnak,
S meglepne
Akármi ítélet.
Nem azért,
Hogy a büntetéstől kitérek,
De a felelést
Könnyű szerrel megejtem.
MÁRTON:
Ennyi balvég
Nem nyom a leiken?
Az én boldogságom se volt hosszú,
GYULAI:
S gondolom az elég bosszú,
Hogy ennen kezemtől esett?
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Ha annak szánta,
Tévédé véreset,
No hiszen, derék munka,
így voná igazán
A villámot nyakunkba.
Kivágatott az ág
A fészek alatt:
Hiss fel, madarak!
Köszönjük ezt a mintát,
Tanított vón repülni inkább! (Komoran.)
... Vén harcosról levedlik a mundér,
Sárkánnyá válik a tündér,
S engem az első tűz ott kap,
Mert akik tanítottak...
(felhorkan) ... ott sem voltak!
GYULAI:
A szikrától óvtak,
MÁRTON:
De ha csóvát vetnek...
Hajh málnabokor,
KATA:
Ha egy kóbor éhes szed meg!
De való vagy finnyás kezeknek?
S tán én élek?
MÁRTON:
Lerántódtam véled... (Elkínzottan.)
Isten az égben,
Mért kellett választani,
Mikor mindkettőtől féltem!?
Asszonykarok gyámolítottak,
GYULAI:
Azért puhultál.
S tán a megmondhatás,
GYULAINÉ:
Hogy első szóra
Korbácshoz nyúltál?
Csak akkorát ütöttem volna,
GYULAI:
Hogy aztán már
Úgy ne fájjon. (Katához.)
Téged ütöttek, lányom?
Csupán ha aranyszív anyácskám.
KATA:
Aranyszív!... Ejszen...
GYULAINÉ:
Csak azért, hogy menten elfelejtsem.
KATA:
Talán ha Apóka megsújt,
Térek eszemhez.
Hát esztelen voltál?
GYULAI:
(keserűn) Hát csak háta megett
KATA:
Látott már az oltár,
Mert merni kívántam,
Ami nem érhet sehogy.
ÖREG JOBBÁGY: Észből kiverni,
Ami szívben van meg,
Lám csak, nem is igazán kívántad.
MÁRTON:
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MÁRTON:

Kétfelé vontak,
Immár tudom - átvágva bénító delejen -,
Hol lett volna helyem.
GYULAI:
S hol, na?
Vitéz cimborák közt,
MÁRTON:
Csatákban,
A szőlőhegy oldalában, kupával,
Vetetlen ágyból kelni, feküdni,
Patyolat pendelyek fonákját
Dagadó szívvel lesni,
Daltól, bortól, szerelemtől
Összeesni,
S elvágtatni,
Ha a baj már halomra gyűl, E g y e d ü l!
Sehová, ahol várnak,
Visszajönni többet.
KATA:
Most hát a halottat
Ölöd meg.
ÖREG JOBBÁGY: Te akartad párnak!
KATA:
(magasba néz) Azt hittem, lelát rám,
Aki annyi kínt ád!
GYULAINÉ:
(keményen) Ha hozzám nem,
Sehová se inkább!
MÁRTON:
Egyút Katát szeretni,
S átkozni anyámat,
Erre érkeztem.
Dühödt csatatérre,
GYULAI:
Bársony mezben.
(Egyedül.)
Jobb volt a csend,
Most már szeretni tudom
muzsikáját.
TROMBITÁS:
Hisz ugyanaz itt mindig,
De midőn beszélsz, magad szórod szerteszét,
S ha hallgatsz, beléd öntik a kintit,
Én is annak jelenek,
Aki csukva őrzi száját.
Hát folyton szólnom kéne,
GYULAI:
Hogy ne lássak lidércet?
TROMBITÁS:
Igen... De csak akkor tömhetel sebet,
Mikor már kivérzett. (Eltűnik.)
(megsimítja szívét) Buzogj fel! Téplek... (Orczy fényben.)
GYULAI:
Hej!...
Veled nem számoltam.
ORCZY:
Ottan voltam,
Mindig látlan,
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GYULAI:

ORCZY:

GYULAI:

ORCZY:
GYULAINÉ:
GYULAI:
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Pedig...
Mindhol ketten vannak,
A hármai is elképzelik.
Megnézem most magamnak
Azt a gyötrő sejtést!
Borveríték-gőzben
Veszedelmesebb voltál!
Hogy forgattak a percek...
Győztem, - vertek.
Tudom, nehéz volt,
Akkor még a semmivel víttál,
Késve ment oda,
Aki itt áll.
Az egész belpart reszketett,
Holott
Kint márványt meredtem,
Megszépítettelek mindenekből,
Mi bennem nem volt meg,
Deli hős pompázott
Az üres keretben,
És nőttön-nőtt
A sugárzó szépség,
Engem meg zsugorított
Ez a rémkép.
Már-már oly kicsinek és esettnek
Tudtam lényem,
Hogy ha setét füst
Szállt ki a kéményen,
Ott láttam lelkem
Koromporból...
Majd
Dobbant a dac,
Bezuhintottam a borból,
S már megint a régi ábra,
S hanggal
Dallikált fülemben tizenkét angyal,
Annak, aki retteg, saskarmai lettek,
Hogy mikor zúgó fejjel
Reggel megébrednék,
Azt higgyem: én vagyok vendég,
S éjjel mást szerettek.
(kioltódik)
(fiatalon) Nálam volt a válasz,
Csak kérdeni kellett.
Szabály az:
Ne kérdj olyat,
Mit úgysem hiszel.

GYULAINÉ:

GYULAI:
GYULAINÉ:
GYULAI:

GYULAINÉ:
GYULAI:

TROMBITÁS:
GYULAI:
TROMBITÁS:

Tán ha egyszer
Más karjában lellek,
Lecsitulok, hogy megesett.
Csak oly gyümölcs voltál,
Amit más is leszed.
De engem nem ért kéz el,
Oly magasan tartottam becsem,
Majdhogy nem érintettél te sem... (Elkínzottan.)
Mert... mert más asszonyok illata
Lebegett mindig rajtad,
Karodba szédült, ha akartad,
Maga a kőszűz is szerelmesen.
Szerettesd magad, - szeretnek.
Velem meg...
(közbevág) ... veled meg azt, amit mással!
Csapdába esett vadra vadásszak?
Megfogni nem kellett,
Csak el ne reppenj.
Pedig szeretetlen...
(felmordul) Szeretetlen!
S hogy veled meg... (Dobbant.)
Azt mondtam volna,
Mint minden másnak,
Hogy: szeretlek?!
(Egyedül)
Lehet, hogy sárban henteregtem,
De lelkem nem volt vetetlen...
(All, hallgatódzik.)
Most a harangszó messze halszik,
Mint muzsika lágyan szól...
Merre tartok vajon?
(lobbanik) Kifelé, magadból.
Nem értem...
Meg fogod érteni,
Kellő percben... (Eltűnik.)
(Sorra világlanakfel és oltódnak ki a látomásalakok.)

MÁRTON:
GYULAINÉ:
ORCZY:
BORCSA:
KATA:

Hát akkor mentem,
Mikor mindennek vége.
(öreg) Egyetlen lépést elébe!
Nem hinni a szónak,
Csak amit leplez!
A Hold is elfogy,
S aztán kerek lesz.
Tiszta szív... mellette semmi.
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ÖREG JOBBÁGY: Élet keresztnek,
Túlvilág nyűgnek!
KATA:
Szirom, becsukódj,
Ne lásson bogár!
BORCSA:
Csak azt mondják: „Fáj!”
A halott mellé nem feküdnek.
ORCZY:
Szerelem-mag, melyet sziklára vetnek!
GYULAINÉ:
Egyszer volt, s akkor se lett meg.
MÁRTON:
Kit szerettem,
Ha magam se szerettem?
GYULAI:
(dobbant) Lassan, hogy felfoghassam!
(Sóhajt.)
Hisz ők sem értenek
Engem.
Ki magam annyi asszonybecsben
Tapodék,
Mért feszít még
Féltés?
ÖREG JOBBÁGY: Azt kutattad sorban,
Ki az, ki elcsap, mielőtt szolgáltad?
S mert ilyen nem akadott,
Vad ijedelembe lovaltad magadot,
Nem hivél annak, ami tied:
A házi oltár
Szentjeinek.
Alignem bizonyos voltál,
Nem láttál mást,
Csak Rosszt ott,
Hogy a kincset,
Mással is osztod.
GYULAI:
Mert nem lehet a hónak
Meglenni napon,
A legerősebb várat megostromolhatom,
Az nem fut el,
Csak én, mert álhatatlan vagyok,
Vagy lángom alábbhagyott... (Keserűn.)
Ragyogó erényű,
Mint a Nap, mely fenn kel,
Csak az lehet,
Aki senkinek nem kell.
ÖREG JOBBÁGY: Ha vak nem vagy,
Láthattad volna pedig,
GYULAI:
így véded?
S mi végett teszed?
ÖREG JOBBÁGY: Egy golyó süvít...
S kioltja sorban az életeket.
GYULAI:
Csak magamat akartam...
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ÖREG JOBBÁGY: Senki sincs maga!
így élünk összevarrtan,
Ha téped a szálat,
Tudod is te,
Ki s kinek fájhat.
Szökni akartál S ment veled a házad.
GYULAI:
Úr tette,
Szolga nem bírálhat!
ÖREG JOBBÁGY: Jó úr,
Szolgáért is számad.
GYULAI:
Én, a király,
Nem tehetem le a koronámat?
ÖREG JOBBÁGY: L^teheted... Le is tetted,
Épp rosszkor.
GYULAI:
S most ezért
Egy vén bocskor pocskol?... (Megtorpan.)
Rémes gondolat ver fel!... (Kínban.)
Trombitás!
TROMBITÁS:
(halvány jelenés) Ugye, véle most azért vesztek pert el,
Mert hangjukat az agyam adta:
és... e n n e n szavaim ezek?!
TROMBITÁS:
S lám, attól tartsz igazán,
Hogy én is a te válaszod leszek... (Ellobban.)
GYULAI:
(tompán) Már nem félek... t u d o m !
Lélekfenékről indultam halálpillanatban
Visszafelé az úton,
S egyre ritkul a lég... (Kétségbeesve.)
Most ítéltetem,
Mikor már mindent megértenék.
(Szellemképek sorban utolsó kilobbanás előtt.)
MÁRTON:

BORCSA:

KATA:
GYULAINÉ:
BORCSA:
GYULAI:

Mindent érteni nem elég.
Légy erős, s akkor főleg,
Mikor tettet várnak tőled.
Kicsi Márton,
Kétfelé téptek,
Azért oly imbolygó lépted.
Az atya-sas mutassa hát,
Mint kell szállni!
Annak oszt voltak szárnyi!
Vonult, Őszt sem várva...
Előtte Nap,
Mögötte felleg.
Belőlem csak ennyi tellett...
Még ezt is sokalltam én,
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TROMBITÁS:

GYULAI:
TROMBITÁS:

GYULAI:
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Meg kellett volna szakadni
A legszebb dal közepén,
Akkor a lélek felfelé reppen,
S nem zuhan, ha kioltódik.
Pedig nem zuhan és nem emelkedik,
Csak megtér magába,
elszállt szód itt.
A tettek visszaforognak.
(mohón) És mi van a végén
A soroknak?
Eléred a pillanatnak Mely tágulni kezdett Az elejét.
Visszafelé érek?
Ez meglep... (Nyugtalanul forog.)
Döbbenetes űr van... (Hallgatódzik.)
Jelenjetek, képek!
(Kis idő múlva csüggedten.)
Mozdulatlan homály...
(Halkan.) Fáj...
(Kiáltva.) Fájl...
(Körbeforog könyörögve.)
Egy szóra még!... (Lázasan.)
É rte m a vádat!
Lerontok mindeneket,
Egyetlen mozdulattal, ha... (Homlokát tapintja.)
(Hívón.)
Mátkám!... Büszke Gyulainé!...
Úgy, mint rég...
Simuljunk... hadd ígérjem...
Arccal az arcomnak,
Úgy iszom bé szóját a szádnak:
„Szerelmetes szép férjem,
Maradj meg nékem
S a világnak!” (Csend.)
Márton, kicsi fiam!
Minden úgy lesz,
Mintha sohasem lett volna másképp,
Együtt vágtatunk kürtszó nyomán,
Büszke ünő üldözőben,
Eget ver, ahogy sikongat a násznép,
Unoka ring mázos bölcsőben,
Ősz haj regél
Bolondos, ifjú tetteket... (Megbicsaklik a hangja.)
Nincs válasz!...
Rettegek!
Tán késő is már...

GYULAI:

Engem egy fuvallat visz már,
Jéglehelet megcsap... (Jajdul.)
Kiket szerettem: segítsetek!
Én innen még el nem mehetek,
Nekem dolgom van itten... (Kétségbeesve.)
Trombitás!
Azt hittem, téged küldött az Isten.
(Eszelősen felkacag.)
ítélet-oltár!
Márton Kata, Vén Jobbágy, Kérő...
S igen...
Te is, csak az én válaszom voltál. (Megborzong.)
Képzelet-torony ledül,
Itt nincs más C sak én... egyedül. (Szintesuttogva.)
És már én is meddig?...
Hisz a pillanat
Visszaperdült az elejére,
Mikor a cső homlokra
Tétetett...
(Összeszedi erejét.)
Megállni!... Ne!
(Süket csend.)
(dobbant hetykén, harsogva)
Eh!... Hessentsük el a képeket!
(Saját hangja, de valahonnan a magasokból.)
„Nem merem megtenni, én-e?!...”
(Rettenetes dördülés. Sötét lesz.)
VÉGE

Iván Tabaković: H íd a Maros folyón A radon
(olaj 1927)
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BURÁNYNÁNDOR

MEGVETEMEDVE

A kis fekete tranzisztor lecsavarva hallgat jobb kezében a füle mellett (nem tette
félre), ugyanabban a helyzetben, ahogy az előbb a reggeli híreket hallgatta.
A kosovói merényletről szóló jelentés most is a katonai szolgálatot juttatta
eszébe, azokat a több mint hatvan évvel előbbi heteket, hónapokat, amelyeket
az országnak azon a déli részein töltött a nagy hegyek között. Mintha mi sem
változott volna az évtizedek során - gondolta, hiszen akkor is nemegyszer
előfordult, hogy a hegyi utakon cirkáló járőrt a bozótos rejtekhelyről lelőtte
vagy onnan kiugorva agyonszúrta egy ismeretlen fegyveres. Alighanem a kacsá
to k voltak ezek, próbált azóta többször is visszalapozni az évtizedek vaskos
könyvében. Neki szerencséje volt, sokszor behívták, mint tartalékost többször
vitték szolgálni arra a veszélyes vidékre, de minden baj nélkül sikerült letöltenie
az időt, s épségben jött haza.
Asiptárokkal találkozott ugyan, de szelíd-szép képet hozott magával róluk.
- Lejött az ember a hegyről - mesélte itthon, évtizedekkel később nemegyszer -,
a szamarat már fönn megrakta kosarakkal, vitte a szőlőt a prizreni piacra, mikor
eladta, ment a burekoshoz, s vett annyi adagot, ahány gyereke volt, s vissza föl a
hegyre... Gyönyörű, nagy szemű, fehér szőlő volt, úgy ragyogtak az egészséges
szemek - magyarázta egy-egy kérdésre válaszolva rendszerint olyan élvezettel,
mintha évtizedek múltán is maga előtt látná a kosárból feléje visszamosolygó
fürtöket.
Az öregember a gangban feküdt egy kopott, szürke pokróccal letakart,
megvénült díványon a langyos, tavaszi napsütésben. Az éjjel elálltak a napok óta
dühöngő böjti szelek, s mintha átmenet nélkül mindjárt nyár akart volna lenni,
a derűs reggeli égboltról melegen sütött a nap. Kicsit hosszabbra nyúlt a tél,
nagyon itt volt már a szántás-vetés ideje, kora reggel zúgtak, zakatoltak a trak
torok, akik elmaradtak a tavaszi munkákkal, igyekeztek behozni a késést, ki
használva az időjárás kedvezőre fordulását. Elmentek az emberek a dolguk
után, ki a gyárba, ki a hivatalba, ki a szántóföldekre, elcsendesült az utca reggeli
nyüzsgése, csak az öregember maradt itthon, a határban a földje - mennyit kel
lett dolgozni, mire összejött a pénz, s megvehette a jó, zsíros fekete földeket! -,
az ő földje is várja már az eke vasát, hogy beléhatoljon, ágyat csinálva a termést
ígérő vetőmagnak.
Csukott szemmel, hanyatt fekve, egyenletes lélegzés; csak néha szippant
hörögve mélyebbet, hangosabbat a levegőből, mintha a régmúlt évek újra átélt
eseményeinek egymást kergető emlékei közül valamelyik fokozottabb erőfeszí
tést követelne tőle. - Istenem, reggeltől estig. Az ekeszarvát markolva, a baráz
dát taposva. A dűlő hosszát oda-vissza hányszor meg kellett így tennem. Évről
évre, ősszel, tavasszal mindig újra és újra. Csak egy láncot, hogy felszántson,
fordulni ahhoz is hányszor kellett! - mondogatta visszeres lábait tapogatva a
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felesége halála után immár csak önmagának. Hosszú életének tapasztalatait (a
hosszú élet titkát) nincs már senki, aki meghallgatná. Ő maga tölti ki ezzel a
haszontalansággal a várakozások idejét.
Mintha ezek az évtizedek, mintha ez az évszázad teljesen a szorongásos
várakozások és a bizakodások ideje lett volna - mondogatta többször, de most
csukva marad a szeme, s ajkait nem nyitják fel a hangok, mozdulatlanul fekszik
a gang belső végében az utcára nyíló, reggel kizárt s napok óta aggódva, remény
kedve figyelt kiskapuval szemben; az a hely volt ez, ahonnan a legjobban szem
mel tarthatta az utcai kaput; nem nyithatott be senki, hogy ő ezt észre ne vette
volna, sőt ha a küszöbön megállt valaki, azt is nyomban megláthatta. Napok óta
várt erre, s hogy megtörténjen végre, semmit ennél inkább nem szeretett volna.
Hogy bevetetlen marad a földje, ennek a puszta gondolatától is hidegrázás fogta el.
A kiskertre nyíló gangsaroglya nyitva, színe, tartása öreg, az alja megakadt
a járda egy kiálló téglájában, megvetemedett, akár a szobaajtó, ez ugyancsak
nem megy bele az ajtókeretbe, becsukni csak felemelve és erősen megnyomva
lehet; nem hívnak mestert, nem gyalulja le, nem illeszti be senki, az öregember
mozdulatlanul fekszik a gangban a rozoga díványon a délelőtti napsütéses
csöndben, nyugalmát nem zavarják a szokásos zajok, tekintete reggel már keres
te a gólyákat, de a szomszéd ház kéményén üresen áll a bozontos fészek, az utcán
húzódó villanydrót is néptelen, a fecskék nem csicseregnek, az udvari diófán
sem burukkolnak a vadgalambok, s évek óta a tetőn sem szerelmeskednek már
a szomszéd postagalambjai; miután kivándorolt Kanadába a család, üresen áll a
ház, potom pénzen sem tudták eladni, nem kellett senkinek, akár a szemközti
oldalház sem a nagy redőnyös ikerablakokkal, fürdőszobával, központi fűtéssel,
tavaly télen halt meg a gazdája, gyerekei a nagy vándorlás idején átköltöztek
Szegedre, olcsón adnák a nagy házat, de érdeklődő sem akad; csak eladó házak
vannak, vállalkozó kedvű vásárlók gépkocsijai nem verik fel az alvó utca csöndjét.
A gang régen drapp mintásra festett falának alján a láthatóan többszöri
átmeszelés ellenére a mésszel együtt a vakolat is lemállott; a vastag vert fal meg
öregedett, képtelen tartósan tartani a maltert, a gyakori foltozgatás, meszelgetés mit sem segít, állapota az áldozatos szorgoskodás ellenére állandóan romlik,
a kielégítő javulást ígérő átfogó tatarozás, átalakítás költségei túl nagyok lenné
nek, az öreg házért ekkora áldozatot hozni senkinek sem éri meg, marad hát az
önáltató hiedelem (hogy az újabb és újabb foltozgatással sikerül megállítani a
hajdanában keményre döngölt agyagfal omló elporhanyósodását) meg a szürke
kockás kőpadlón az állandó söprögetés ellenére mindig ott látható a piszkos
lisztre emlékeztető (vagy betegesen vedlő bőr), figyelmeztető mésztörmelék.
Az ábrándok kergetése századunk gyógyíthatatlan betegsége, az álom
képtől, ami után az ébrenlétben is futunk (noha tudjuk, hogy utolérhetetlen),
hiába próbálnánk megszabadulni, az elődjeinktől örököltük, akár a makacsságot
is, hogy nem mondunk le róluk, hogy amelyik a legelérhetetlenebbnek látszik s
a legkeserűbb csalódásokat okozza, éppen abba kapaszkodunk a legszívósabban; a földről álmodozott, hogy vehet majd annyit, amiből megélhet, a családját
amiből eltarthatja, hogy a sajátját kapálhassa, ne kelljen a másén dolgoznia, s
öregségére is jusson majd a mindennapi kenyérre, ne szoruljon a gyerekek tá
mogatására, keményen dolgozott ezért, s azt hitte, hihette már, hogy utolérte az
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álmot, s mi történt a világgal, lehetséges, hogy a föld, hogy ez a föld nem kell
senkinek?, az apja mesélte, hogy ott a század fordulóján, amikor leégett a mal
ma, mikor fejük alól a párnát is el kellett adniuk, hogy az adósságot kifizessék,
s elhatározta, hogy elköltözik föl, északra, ahol egy nagybirtokos felparcellázta
és áruba bocsátotta a földjeit, akkor az a zsidó ügyvéd azt mondta neki (s ezt
nem felejtette el, de többször elmesélte a gyerekeinek az apja is, ő is), hogy ne
menjen maga sehova innen, előbb-utóbb úgyis visszajön, mert ilyen jó földek
nincsenek máshol sehol a világon; most meg hiába tette ki az ablakba a hirde
tést, hiába tekinget bizakodva a kiskapu felé, senki kezét a kilincsre nem teszi.
Mindennek megvan az oka, tudja ezt jól; mint sok minden másnak errefelé,
ennek a magyarázatát is abban a másik nagy ábrándban kell keresni, amiről
már-már azt hitte, s éppen életének legnehezebb mozzanataiban hihette, hogy
valósággá válik helyrehozva azt a nagy igazságtalanságot, amit a történelem va
laha is elkövetett. Több mint öt évtizede már, a háború első napjaiban fogságba
esett, s valahol a román-bolgár határ mentén, egy rögtönzött fogolytáborban, a
szabad ég alatt, az áprilisi havas eső ellen a nagy szürke lópokróccal védekezve,
itt hallotta a német katonáktól, akik tudták már róluk, hogy ők - noha a jugo
szláv hadsereg egyenruháját viselik - magyar nemzetiségűek, itt hallotta azt a
négy-öt német szót, amit évtizedek múltán sem felejtett el, noha senki sem pa
rancsolt rá, hogy jegyezze meg őket. Ahogy akkor hallotta, ma is szó szerint
ismételgeti: Ungarise szóidat aufmarsirt a Bácska... Soha előtte német szót nem
hallott, színmagyar városban lakott (csak a világháború után telepítették a déli
vidékekről a dobrovoljacokat), ezeket a német szavakat mégis tolmács nélkül is
nyomban megértette, s a jelentés, amit hordoztak, az örökölt nagy álomnak a
beteljesülése erőt adott neki a kilátástalanságtól terhes napokban hogy kitartson.
Tavasz volt akkor is, így április, a szántás-vetés ideje, már abba beleőszült,
ha rágondolt, mennyi dolga lenne otthon, az asszony egyedül, a gyerekek még
kicsik, nem tudnak segíteni, az a magyar bevonulás is hogyan történt, semmit
sem tud a családról, semmit nem tehet értük, csak vár tehetetlenül fagyoskodva,
végtelenül messze az otthonától, reménykedve, hogy ha már a háború vihara
ilyen mostoha helyzetbe hozta, az isteni gondviselés egyszer csak hazasegíti ta
lán; noha hiába érdeklődtek (a feketicsi sváb gyerekek beszéltek a német kato
nákkal), biztató ígéretet senkitől sem kaptak, amit a német betöréskor átéltek
(az ágyúk szitává lőtt védőlemezei, a fel-felrobbanó lőszeres ládák, a halálos
sebeikben fetrengő lovak, a fentről géppuskázó stukák), amit egy árokba bújva
szerencsésen, sebesülés nélkül átvészeltek, ez mégis éltette bennük a hitet, hogy
a német hadifogságban ők, magyarok legalább nem kerülnek már életveszélyes
helyzetbe, törődni fognak velük, nem terelik őket együtt az ellenséges foglyok
kal, ki kell tartani hát, ki kell bírni még ezt a kis időt, amíg nem szólítják és
indítják őket haza Bácskába, biztatták önmagukat is, egymást is. Mert szükség
volt a biztatásra még sokszor. A másik táborhelyük Romániában volt, épülőfél
ben levő lógorba terelték őket, az ivóvízért is a faluba kellett menni, itt jöttek a
román asszonyok, hozták a kenyeret, micsoda tégla alakú kenyeret kapott!, nem
is látott olyat azelőtt soha, azt is elosztották, tizennégy szeletet vágtak belőle, a
lógorban naponta egy merőkanál moslék jutott, álltak sorba, mentek a kazán
felé, tartották a csajkát, s töltötték nekik a forró vízben elkevert kukoricadarát,
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a következő állomás, egy ugyancsak romániai kaszárnya sem sok jóval biztatott,
fedél volt a fejük fölött, a raktárban találtak élemiszerkészleteket, mégis alig
várta, hogy továbbmenjenek, már az első nap eldugultak a szennyvízcsatornák,
s folyt a bűzös lé a folyosókon is szakadatlan, éjjel-nappal; csupa menetelés volt
addig, gyalog az egyik lógortól a másikig, itt aztán marhavagonokba terelték
őket, s megindult velük a vonat, sejtették, hogy Németországba s remélhették,
hogy útközben, Magyarországon áthaladva a magyarokat majd leszállítják, s ha
zaengedik; lassú, vontatott utazás, ismeretlen állomásokon, vakvágányokon fél
relökve napokig, míg végül több heti zötykölődő vonatozás után megérkeztek
abba az óriási német fogolytáborba, itt, a hegyek között még havazott, s tudo
másul kellett venniük, hogy túl korán kibújtak a gyors hazatérés reményének a
rügyei... De így, a felvillanó bizakodások és keserű csalódások között hányko
lódva, a hatalmas barakkok kilátástalanságába veszve is újra és újra fellobbantotta bennük az élni akarás néha már épphogy csak pislákoló lángját az a német
katonáktól kapott hír, hogy a honvédek bevonultak Bácskába...
Több ezren vannak már ebben a táborban, franciák, lengyelek; amikor ők
egy éjjel megérkeznek, a hosszú úton alig kaptak enni, ki voltak éhezve, rende
sek a franciák, mindjárt hozták nagy pokrócokban a kenyeret, konzervet, kek
szet, ők akkor otthonról kapták már a csomagot, küldte nekik a Vöröskereszt,
amijük volt, megosztották az újonnan érkezőkkel; a németek szigorú rendet
tartottak a táborban, az egész napot a barakkban kellett tölteni, csak estefelé
engedélyeztek néhány órás sétát a szabad levegőn. Valóságos város a tábor, aszfaltutak szelték át, a barakkok körüli fél-, egyméteres sávot pedig kaviccsal rak
ták ki, a francia tisztek válogatták ki nagyság szerint a kavicsot s rakták le aztán
három-négy sávban; a közkatonákat vitték munkára, de a tisztek a táborban
maradtak, hát a kavics szortírozását velük végeztették. A jugoszlávok közül a
szerbeket is kiosztották parasztokhoz dolgozni, de a magyarokat bent tartották
azzal a magyarázattal, hogy ők úgyis mennek haza, hetek múltak el a reményke
désben, de az indulás híre csak nem akart megérkezni, maradt hát a türelmetlen
várakozás, a szüntelen ábrándozás az otthonról, a családról, a viszontlátásról.
Meg estefelé a rövidke séta.
Nagyon sokat gondol most itt azokra a fogságban töltött napokra (akkor
ott pedig éppen fordítva - ami a valóságban elérhetetlen volt -, álmaiban is a
feleségével, a gyerekeivel beszélgetett), éjjel rosszul alszik, többször fölébred,
aztán nehezen alszik el, de napközben, ha ledől (valami történt vele, nem tudja,
micsoda, de nagyon gyorsan elfárad), mindjárt elszenderül, s ilyenkor régi sors
fordulóinak álomképei jelennek meg, álmában újraéli azokat a szorongással,
félelemmel járó történéseket, melyek után sokszor leizzadva, holtfáradtan éb
red fel. Nem a történés sorrendjében idézi föl a fordulatok képeit az emlékezés,
az építőkockák úgy kerülnek a helyükre - az öregség évtizedeinek hosszú meditálásai után -, hogy választ adjanak arra a megszámlálhatatlan sok kínos kérdés
re, amely életének (vagy ősei életének) váratlan változásai után merült fel ben
ne. Illúzió ez is persze, illúziókban ringatná magát, ha hinne a minden kérdés
(öregkori) megválaszolhatóságának a lehetőségében, de tudja már, megannyi
szor megbizonyosodott róla, s a díványon fekve sem tesz mást, minthogy minden
józan érve ellenére is hiszi (ahogy ugyanígy hitt ott a lógorban abban a másik
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ábrándban), hogy a földek nem maradnak bevetetlen (a térség, a két nagy folyó
amit átfog, a földrész legjobb termőföldje), s csak ki kell tartania, nem kell már
sokat várnia, s láthatja, hogy nyílik a kiskapu...
A fejére süt a nap, a kopott, fekete báránybőr kucsma alatt megizzadhatott
a feje, de keze mozdulatlan mered hosszában az oldala mellett, nem emelkedik
sapkájához, hogy homlokáról föltolja, szeme csukva, nem zavarják az arcába
tűző sugarak (álmában talán éppen valami hideg, sötét helyen didereg vagy annak
a rögtönzött lógornak a veszedelmes kilátástalanságában tévelyegve próbál me
nedéket keresni a havas eső elől), a ház előtti szőlőlugas még csupasz vesszői
(nyáron átláthatatlan árnyékfal) nem gátolják a hideg-meleg légáramlatok be
hatolását; az öregember mintha érzéketlenné vált volna ezekre, nem bántja sze
mét a szomszéd bedőlt kerítése, nem viszi az ablakhoz a kíváncsiság, hogy a
járókelőket figyelje, nem idegeskedik a gerendákról lepergett mész miatt, nem
a kenyér újabb drágulása miatt, bezárkózott, nem vesz tudomást a világ türel
metlenül zörgető újabb üzeneteiről, mintha holtra fárasztotta volna az élet ti
tokzatos dolgainak megfejtésére irányuló, eleve kudarcra ítélt, mégis abba soha
nem hagyható erőlködés; ennyit ér az, lehet, hogy semmi értéke sincs annak,
azoknak a földeknek, amelyekért egész életében dolgozott, lehet, hogy most,
amikor elégedetten állapíthatná meg, hogy utolérte a nagy álmot, amikor ren
delkezhetne az évtizedek kemény munkájának gyümölcsével, akkor nem tud mit
kezdeni vele, be kell látnia, bele kell törődnie, hogy hiába...
Semmi más, a kapu ha nyílna, az tudná csak a régmúlt álomvilágából a mai
állapotokba visszahozni, amelyek minden korábbinál érthetetlenebbül, idegenebbül állnak vele szemben egyszeriben megsemmisítve a kincset, amit ő a leg
drágábbnak tart; komisz és kegyetlen a sors, mint volt ott a németországi fogoly
táborban is, amikor egy délutáni sétán megszólította őket, beszélgető magyaro
kat egy francia katonaegyenruhás fiatalember.
- Ti magyarok vagytok? - állt meg mellettük csodálkozva.
- Magyarok, azok vagyunk, magyarok - mondták egyszerre többen ők is
ugyancsak meglepetten.
- Hogy kerültetek.. Jugoszláviából? - nézett egyenruhájukra.
- Bácskaiak vagyunk mi, bácskai magyarok - magyarázták, majd sietve hoz
zátéve a leghőbb vágyat: - Várjuk már, hogy küldjenek bennünket haza. És te
hogy kerültél ide? - kérdezték a francia egyenruhájára célozva.
- Én is magyar vagyok - mondta már jócskán idegenszerű kiejtéssel. - Gye
rek voltam még, mikor a szüleim kivándoroltak, már kint jártam iskolába, tanító
lettem, aztán jött a háború, a német támadás...
- Mi majd megyünk talán haza nemsokára - ismételték, amit a legjobban
vártak, mintha az új ismerőstől biztatást reméltek volna.
- Mentek - mondta elgondolkodva a fiatalember; sem megerősítést, sem
kétkedést nem hallhattak ki a hangsúlyából.
- Megyünk, hát mi most már magyarok lettünk, hallottad, hogy Bácskába
bevonultak a honvédek, újra Magyarországhoz tartozik - az évtizedek során
számtalanszor megelevenedett előtte ez a kép: a németországi fogolytáborban
április végén a bácskai magyarok egy csoportja lelkesen magyarázza a francia
honba került földinek, micsoda boldognak érzik magukat a lógor mostoha kö
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rülményei között is, mióta meghallották a hírt, hogy helyrehozták a nagy igaz
ságtalanságot, és szülőföldjüket visszacsatolták Magyarországhoz...
A fiatal magyar-francia egy ideig némán hallgatta rajongásukat, szánta is
talán a naivságukat, aztán megszólalt:
- Ne örüljetek ti annak, bácskai magyarok, hogy újra magyarok lettetek, ne
örüljetek - ingatta a fejét sajnálkozó tekintettel.
Néztek rá csodálkozva, megrökönyödve. Nem ezt várták. Természetesnek
vették volna, hogy osztozik az örömükben, hogy őt is boldoggá teszi ez a hír,
mint minden magyart, aki tudomást szerez róla. Ehelyett éppen az ellenkezőjét
kapták.
- Mért ne örüljünk? Mért ne?
- Azért, mert Németország nem nyerheti meg ezt a háborút - magyarázta
gondolkodás nélkül -, Amerika nem hagyja magára Angliát, biztosan a segítsé
gére siet, Amerikát meg senki sem tudja legyőzni. A németek se - tette hozzá
látva szemükben a kétkedést. A német hadigépezet legyőzhetetlennek látszott
akkor, de a fiatalembert a látszat nem tévesztette meg.
Akkor ahogy hitetlenkedve hallgatták, nem gondoltak erre, nem gondol
hattak semmire.
- Nahát, csak álltunk, mint akit leöntöttek egy bili... - mesélte az öreg
többször a gyerekeinek. Aztán önmagának is.
Amit a fiatalembernek nem tudtak, nem akartak elhinni, néhány év múlva
a történelem ellentmondást nem tűrőn kényszerítette rájuk. Ami később tör
tént, ami az életét meghatározta, ami a boldogságát befolyásolta, az nagyrészt
annak, a német fogolytáborban kimondott átkos jóslat beteljesülésének a kö
vetkezménye. Ezért a sok elvándorolt, a sok eladó, omladozó üres ház, ezért
nincs, aki a földeket művelje, hiába a hirdetés az ablakban, nem kell senkinek
se haszonbérbe, se örökáron. Hiába volt a nagy igyekezet, a gürcölés látástól
vakulásig, hiába hozta vissza az apját is az Alföld déli részének legendás
termőföldje, hogy aztán gyerekeivel együtt egész életerejét a művelésére fordít
sa, a csalódás végül - a csábító, altató látszatsikerek ellenére - csak bekövetke
zik. S éppen most, amikor a legfájdalmasabb. Süket az udvar, elhagyatott, üres
a kutyaól, az idegen érkezését nem jelzi a házőrző ugatása, nem figyelmezteti,
nem ébreszti föl álmából a gazdát. Talán valóban volt itt valaki, elaludt s nem
vette észre?, vagy most, igen, hallja, motoszkál valaki a kapu előtt, lenyomta a
kilincset is, végre, csak nem várt hiába, nem marad, nem maradhat bevetetlen ez
a föld, jöjjön csak, csak beljebb... Nem, nincs bezárva a kapu, nyomja csak be
kicsit erősebben. Ijedten néz a fölnyitott szeme, fejét feljebb emeli, így jobban
látja, a kapu becsukva, semmi zaj, a kilincs mozdulatlan, kívül nem áll senki,
álom csak az egész?, ült föl az ágyon, leengedve, bebújtatva lábát a papucsba, s
megindult, csoszogott végig a gangon a kiskapu felé, megmarkolta a kilincset,
húzta, rángatta, de nem bírt vele, a kapu nem mozdult, megvetemedve beszorult
a keretbe, nem engedett az öregember ideges rángatásának; belefáradt, abba
hagyta az erőlködést, fülelt csak, hallgatózott várakozón, kétségbeesve...
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SZAJBÉLYM IH ÁLY (Szeged)

TRAGIKOMÉDIA NEMZETI NAGYLÉTÜNKBŐL,
AVAGY CSÁTH ESETE A BUDAPESTI STÚDIÓ K-VAL
”Délután halat boncolok . " (Csáth Géza, 1916.)

Csáth Géza novellában (Régi levél) és drámában egyaránt feldolgozta Zách Klá
ra történetét. E munkáinak, valamint néhány más elbeszélésének a felhasználá
sával Fodor Tamás, a Stúdió K vezetője újabb színpadi szöveget, sajátos mutá
ciót, vagy ha úgy tetszik, apokrif Csáth-tragédiát hozott létre. Olyan minden
ízében pontosan motivált, az emberi szenvedélyek természetrajzát a külső meg
figyelő, az analitikus hideg, szenvedélyektől mentes pozíciójából föltáró szöve
get, amely Csáth legjobb novelláinak a világát idézi; olyan drámát, amilyen
Csáth keze nyomán soha nem született ugyan, de amelynek a lehetősége ott
vibrált egész életművében.
A szövegkönyv nyomán Fodor rendezésében hátborzongató előadás szüle
tett. A kis színháztermet körbeülő nézők szeme előtt már az analízis eredmé
nyeként újraírt történet elevenedik meg, a tragédiához vezető szükségszerűsé
gek láncolata, kipreparált idegpályák és idegvégződések, izmok és inak, mint az
anatómiai könyvek rajzain. Aszó szoros értelmében kézzelfogható közelségben
játszódó események a nézőből beleélést jelző motorikus tüneteket váltanak ki
(borzongás, lélegzet-visszafojtott figyelés, önkéntelen kis reflexmozdulatok),
míg az egyes jelenetek kezdetét és végét gongütéssel jelző, helyszínt és időpon
tot tárgyszerűen és hidegen megjelölő Krónikás szavai újra és újra néző voltára,
az analízisre és az analitikus jelenlétére emlékeztetik.
♦

”Az ifjú olvasó, tudom, volt Visegrádon [...] A várhegy alján roppant palo
tát építtetett Károly [...] s e palota körül [...] emelkedtek hosszú sorban [...] az
ország főurainak fényes lakaik. Ott állott Zách Feliciánnak háza is; a gazda,
hajdan Csák Máté híve, most a király bizodalmas embere, gyakran megfordult
Károly palotájában, hol leánya, Klára [...] a királyné udvari hölgyeinek fődísze
vala! 1330 tavasszal Lokietek Vladiszláv lengyel király fia, Kázmér, Visegrádon
volt nővérének látogatásán, s a húsz éves féktelen ifjat Klárának bűvös szépsége
vad tűzre gyullasztotta. A szűz áldozatul esett buja kényének, a királynő tudtá
val, mint a hagyomány mondja s mint az ősz atya hívé [...] április 17-én, midőn a
királyi család ebédelne, a terembe rohan s kardot rántván, halálos csapást mér
a királynéra. Erzsébet [...] négy ujjával megváltá életét. A második csapás a ki
rályné gyermekeire [...] volt irányozva. Az atya s a kisdedek nevelői, védelmül a
gyermekekre vetették magokat; a seb, amelyet Károly vön Felicián kezéből, nem
volt veszedelmes, de a nevelők halálos sebeket vontak fejeikre. Ekkor Cselényi
János [...] a dühöngőt földre teríti. [...] Fejét Budára küldték, iszonyatos leckéül
a makacs polgároknak [...] Leányát, a boldogtalan Klárát, elmetélt orral és aj
kakkal, hogy csúfságot űzzenek a bűvös arcból, s elmetélt ujjakkal, hogy bosszút
álljanak a királyné kezének csonkításáért, félholtan lóra kötözték [...] és bakók
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által kényszerítették felkiáltani: A királyhoz hűtlen így veszi bérét! [...] a király
egy sereg urat és nemest maga körül gyűjtött Visegrádon [...] s következő vég
zéseket hozatott velők: Zách Feliciánnak rokonai harmadízig [...] ölessenek
meg és jószágaik koboztassanak el a közkincstár számára.”
így mondja el Zách Klára esetét Szalay László Magyarország története című,
először 1852-54-ben megjelent munkája. A magyar történelem e véres epizód
jának akkor már több irodalmi feldolgozása is ismert volt, Kisfaludy Károlynak
a század elején született drámáitól kezdve egészen Petőfi Visegrád táján című
rövid költeményéig (Vándory Rezső: Zách esete a magyar drámairodalomban.
Figyelő, 1884.). Szalay történetírói munkája azért különösen érdekes, mert en
nek nyomán vetette papírra Arany János Zách Klára címet viselő balladáját (Dr.
Zlinszky Aladár: Arany balladaforrásai. Irodalom történeti Közlemények,
1900.), mely néhány évtizeddel később bekerült az iskolai tananyagba és mint a
téma legismertebb feldolgozása, bizonyosan eljutott a fiatal Csáth kezébe is. S
hogy mit tanulhatott róla a gimnáziumban, az nagyjából sejthető Greguss Ágost
és Beöthy Zsolt Magyar balladák című, első ízben 1885-ben megjelent köny
véből, mely „az 51007/1891 sz. min. rendelettel a középiskolák számára tan
könyvül engedélyeztetett”.
Greguss, az Arany-balladák magyarázatainak szerzője szerint itt „az az esz
me van kifejezve, hogy az ártatlanok szenvedése országos csapás, s az igaztalan
vérengzés az isten haragját vívja ki”, a költő legfőbb érdemét pedig abban látja,
hogy a történet rút részleteit elhallgatja. Csáthot, akinek igen rossz véleménye
volt kora középiskoláiról, már diákkorában is bizonyosan bosszantották ezek a
meglehetősen leegyszerűsített magyarázatok. Őt a történetben a pszichológiai
mozgatók érdekelték, olyannyira, hogy kétszer is feldolgozta a témát. A két
feldolgozás érdekesen egészíti ki egymást: a Régi levél elbeszélője, az eseménye
ket közelről figyelemmel kísérő szolgáló ugyanúgy a külső megfigyelő, a néző
pozíciójából figyeli a történetet, mint a színház nézőterét elfoglaló közönség. S
amint a közönség is értelmezi a látottakat az előadás végeztével a büfé vagy a
ruhatár előtt, úgy a szolgáló is megteszi ezt kedves bátyja urához Budára írt
levelében. Az udvarban elterjedt véleménnyel szemben, mely szerint a királynő
és Kázmér bűnös, Klára pedig áldozat volt (ez nagyjából az Arany-ballada kép
lete), ő kijelenti: „Nem hiszem, hogy [Kázmér] Zách Klára becstelenségét go
noszul okozta volna. Klára [...] magasabb volt. És sokkal erősebb is lehetett a
hercegnéig...] Azt gondolom, hogy Klára igen nagyon szerette a herceget. [...]
Úgy kellett lenni, hogy Zách úr leánya maga adta oda magát a hercegnek.”
A kérdés most már csak az, hogy ha ez így van, akkor a kölcsönös vonza
lomnak miért kellett tragédiához vezetnie?
Csáthot nyilván ez a pszichológiai helyzet, a bűnösök nélküli tragédia tit
kos motivációi érdekelték. Mutatja ezt Klára alakjának előtérbe kerülése, aki
Aranynál címszereplő ugyan, valójában azonban nem több passzív áldozatnál.
Csáthnál a „szép szelíd nagylány” mindjárt a darab elején a színen van és nyu
godtan tűri a másik udvarhölgy némi erotikus színt sem nélkülöző kedveskedé
sét, míg Kázmér szó nélkül figyeli őket. Klára nem sokkal később gyónás közben
bevallja Franciscus atyának, hogy buja álmai vannak, s ébren is gyönyörködik
bennük. A gyóntató válasza: „Kerülni fogod őt és nem nézel az arcába!” Arra a
kérdésére pedig, hogy ezt kell-e tennie akkor is, ha tiszta, nemes szerelmet érez,
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a pap így válaszol: „Az ily gondolatok mindaddig bűnösek és kárhozatosak, míg
meg nem pecsételte a nő frigyét az egyház áldása.” Klára pedig pontosan követi
az utasítást, és kerüli a fiút. Azt a Kázmért, akiről a királyfiak nevelőjével foly
tatott vitájából úgy tűnik, hogy dacosan kitör az udvari erkölcs világából: Ovidi
us Ars amandi)át olvassa és a kis királyfit arról faggatja, hogy vajon szereti-e,
amikor Klára mosdatja őt. Valójában mégis rabja az udvari világnak, s ez abban
mutatkozik meg, hogy képtelen természetes módon szót váltani a lánnyal; igaz,
ebben akadályozza a gyóntató utasításait pontosan betartani igyekvő Klára ma
gatartása is. A visszafojtott természetes érzelmek, szenvedélyek pedig egyszer
csak sokszorozott erővel, rombolva törnek elő és okoznak tragédiát.
Csáthnál a királynő sem erkölcstelen kerítő, hanem kissé „hervadt arcú, de
jóságos, okos nő”, aki látja öccse szenvedését és segíteni akar rajta. Csakhogy
egy olyan világban él, ahol nem szokás észrevenni azt, hogy „csupa öntudatlan
szenvedély, csupa vak, lihegő szaladás körülöttünk minden”, és hogy „mind
mind valamilyen szenvedély, sőt szenvedélyek emberei vagyunk”; annál inkább
divat „más szenvedélyek fölött erkölcsösen, pózolva átkot mondani”. Ilyen kö
rülmények között a segítség csakis balul üthet ki, mert a segíteni szándékozó
bizonyosan elvéti azt az aranyszabályt, amelyet Csáth így fogalmazott meg:
„Csak rendkívüli gyöngédséggel és kifogyhatatlan türelemmel lehet olyan meg
oldást találni, amely egyrészt eléri a célt, másrészt senkinek sem árt. Mert ez a
legelső és egyetlen szabálya minden nevelésnek. Ugyanaz, ami az orvos mester
sége is: nem szabad ártani. Semmi körülmények között és semmi módon nem
szabad ártani.”
Az utóbbi idézetek Csáth Géza cikkeiből, az Erkölcsös hazugságok és a
Gyermekszerelem című írásaiból valók, melyekben az általános megállapításo
kat saját korából vett példákkal támasztja alá, s ez arra utal, hogy Zách Klára
történetében, több évszázaddal korábbi díszletek között és mintegy vegytiszta
formában, nagyon is aktuális kérdésekre keresett választ.
♦

Akik a Zách Klárái nem eredetiben olvassák, hanem a Stúdió K előadásá
ban nézik meg először, azt gondolhatják, hogy Csáth tökéletes munkát végzett.
Ez persze Fodor Tamást dicséri, aki a minden bizonnyal korai és csupán az író
kéziratai között fennmaradt kísérletet egészen az érett Csáth szellemében for
málta tökéletes színdarabbá. A történetet természetesen változatlanul hagyta,
de az eredetileg aránytalan, egy hosszabb és egy rövidebb felvonásból álló drá
mát tizenkét jelenetből álló, egyfelvonásos tragikomédiává alakította. Szerepe
ket hagyott el, illetve vont össze eközben (Cselényi gárdakapitány, Mária, Éva,
Piroska) és teremtett újakat (Rozália és Mihály, a Krónikás). A Régi levél struk
túráját követve a Krónikás a darab elején hajdani kútfők alapján összefoglalja a
tragikus történetet, majd az első, előjátéknak nevezett jelenetben in médiás rés
kezdődik az okok kutatása. Ezután a hat órával korábban kezdődött események
egyes epizódjainak felidézése következik tizenegy jelenetben, melyeket a beve
zetőben már említett gongszó és a Krónikás pontos hely- és időmegjelölése
választ el. Az utolsó jelenettel érkezik el a darab az in médiás rés kezdés idejéig
(amikor is a szolgálók a király parancsának megfelelően mosdatják és öltöztetik
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a halott Zách Feliciánt), majd a Krónikás szavaival zárul, aki Kázmér későbbi
sorsát idézi, megint csak régi kútfőkből.
Fodor változata tehát kétszeresen is keretes, körkörös szerkezetű, egyrészt
a Krónikásnak, másrészt a végkifejletet ábrázoló felütésnek köszönhetően. Az
in médiás rés kezdés jelenetének megfelelőjére egyébként nem Csáth drámájá
ban, hanem Trepov a boncolóasztalon című novellájában lelhetünk rá. Ott két
bonctermi szolga öltözteti a rettegett diktátor hulláját, itt a két belső szolgáló
teszi ugyanezt Zách Feliciánnal. Ott Vanja pofon vágja Trepovot, itt Rozi sze
men köpi Záchot. Teszik azt, amit civilizálatlan ösztön-énjük súg nekik. Hullagyalázók, de bizonyosan nincsenek lelki kínjaik, és esténként a jól végzett mun
ka örömével hajtják álomra a fejüket, mint általában Csáth novelláinak egysze
rű hősei. Természetes lényük, viselkedésük ellenpontozza a mesterkélt, keresz
tény erkölcsi szabályok által behálózott udvari világot, melyben Klára és Káz
mér szerelmének a kibontakozás helyett elfojtásban lehet csak része. A kegyet
len játék az ebédkészítés jelenetében az élő hallal, amelyet Mihály tréfásan Ro
zinak nevez, becézget, majd kéjesen hasába döfi a kést, hogy aztán Rozit is le
döntse mellé a véres halszagú asztalra, az Anyagyilkosság világát idézve beszél a
kéj, a szexuális élvezet és a szadizmus közös eredőjéről. Rozi és Mihály azonban
erről mit sem tudnak, ők természetes ösztöneiknek engedve szeretkeznek és
szeretik egymást. Tetteiket, lelki életük egyszerű mechanizmusait szemlélhet
nénk a kultúrember fölényével és megvetésével, ha nem szembesülnénk azzal,
hogy az örökös elfojtásban élő Kázmér és Klára velük ellentétben csak az ösz
tönök robbanása árán lehetnek egymáséi.
Tragikomédia, igen: nemzeti nagyiét az elfojtott vágyak árnyékában, rom
lás és véres bosszú, amikor a természetes ösztönök mégis a felszínre törnek.
A tiltott gyönyör ugyanis az örökös elfojtáshoz szokott psziché számára
nem feldolgozható. A lány keze ugyan az erőszakot legitimálva „gyöngéden vé
gigcsúszik a fiú fején”, de azután csak a szégyen marad számára, a hazamenekü
lés, mely előbb az erkölcsi, majd a fizikai megsemmisülést vonja maga után.
Kázmér természetesen büntetlen marad ugyan, de a történteket aligha heveri ki,
mert (amint erről az utójátékból értesülünk) sohasem születik utóda.
A Trepov a boncolóasztalon világának a drámába emelése, Rozi és Mihály
alakjának a megteremtése tehát egészen új, Csáthtól ugyanakkor korántsem
idegen dimenziót ad a drámának: cikkeinek egész sora, legtömörebben talán a
Cirkuszmulatságés a Parasztszerelem bizonyítja, hogy a Nietzschétől tanult val
lás- és morálellenesség, a természetes élet iránti rajongás ütközése az elsatnyult
izmú, erkölcsi béklyók között élő, ugyanakkor hihetetlenül fejlett agyú kultúr
ember teremtőképességével örök dilemmát jelentett számára. E dimenzió meg
teremtése érdekében Fodor az előjátékot teljes egészében a novellából átvett
helyzetre építi! Máskor viszont csak néhány mondatot, legfeljebb egy-egy rövidebb bekezdést ad a dráma valamelyik szereplőjének a szájába. Persze nagyon
gondosan összeválogatott, a drámabeli helyzethez, a szereplők lélekállapotához
pontosan illeszkedő mondatok ezek. Módszere az, hogy a drámabeli helyzetek
lélektani megfelelőit kutatja fel a novellákban, s az ott található mondatokkal
hitelesíti a színpadi történéseket. A harmadik jelenetben például az orvosával
vitatkozó Kázmér szájába azAnyagyilkosságből ad néhány sort. Érdemes egymás
mellé állítani a dráma és a novella megfelelő részleteit:
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Aznap késő estig a mezőkön bandukolt a
két Witman fiú. [...] A nagyobbik azt mesél
te, hogy a levegőben lények laknak, ame
lyek az emberekhez hasonlítanak, s ha eny
he szél fúj, érezni, mint úszik a testük a le
vegőben. Azután megálltak, behunyták a
szemeiket, és kiterjesztették karjaikat. Az
idősebb fiú azt állította, hogy hatalmas, pu
ha testű légi asszonyok imbolyognak körü
lötte, és a hátukkal és mellükkel az arcához
érnek. Néhány perc múlva az öccse jelen
tette, hogy szintén érzi az asszonyokat. Ott
hon, az ágyban is még a lég asszonyairól be
szélgettek. Be is jöttek. Nesz nélkül siklot
tak be, az ablaküveget alig érintették bárso
nyos hátukkal [...] Egész éjszaka velők ma
radtak a szobában. Összefogóztak hajla
dozva, mosolygó arccal lebegtek az ablak
felé, majd újra feléjük kúsztak, reájuk fe
küdtek, és hozzájuk simultak. Csak amikor
a nappal ragyogó, meleg sugarakkal betört
a szobába, távoztak el az ablakon keresztül,
lassú, álmatag, vánszorgó surranással, és
szétfoszlottak a friss reggeli levegőben.

Kornélius hatalmas koncentrációval
energiát ad át a hercegnek, a rossz delejt
kiveszi a kezével és a láng fölé helyezi. Káz
mér a szemben lévő tükörben figyeli az or
vos igyekezetét.
KAZMÉR: Ha a gyógymódot, amit most
alkalmazol, helyesen értelmezem, akkor te
erőt kölcsönzöl nekem.
KORNÉLIUS: Részben. Másfelől meg
elveszek. A rossz erőket. Elégetem.
KÁZMÉR: Újak jönnek. (Nyugtalanul
jár körbe az ebédlőben.) A levegőben lak
nak, lények, amelyek az emberekhez hason
lítanak. Ha déli szél fúj, érezni, mint úszik a
testük itt, mindenhol. Ők a rosszak... (Arra
néz, amerre Klára eltűnt.) Ennyi lényt úgy
se tudsz elégetni. És isten akarja-e vajon?
KORNÉLIUS: Neked kell akarni.

Kázmér betegségét valójában az ösztönök visszafejtása és a szerelemvágy
okozzák, ezzel azonban ő maga sincsen tisztában. A levegőben lakó lények
azonban, amelyeket emleget, az Anyagyilkosság kontextusában hatalmas, puha
testű légi asszonyok, akik hátukkal és mellükkel a fiúk arcához érnek. A szerel
mi vágy okozta „betegség” érzékeltetésére tehát Fodor szerelmi vágyakról és
képzelgésekről hitelesen hírt adó mondatokat választ - anélkül, hogy velük né
ven nevezné a rossz közérzet okát. Említhetném a Rozi című novella példáját
is. A csapodár házmesterné vérlázító szavai, amikor in flagranti kapja az ura, a
hatalmas termetű kőműves, Károly Róbert szájából hangzanak el a drámában,
amikor a dühöngő Zách Felicián rátámad a királyi családra:
- Mit akar most itthon? - kiáltott Rozi
hegyesen.
- Mit akarok? - motyogta Jóska. - Mit
akarok? - és leakasztotta a szegről a bárdot.
Az asszony látta, hogy hiába beszélne, tel
jes erővel kiáltani kezdett:
- Segítség! Segítség! - És kiugrott az ágy
ból. De Jóska akkorra már ott termett, és
fél kézzel lenyomta.
- Hogy mit akarok! - ismételte, és teljes
erejével rávágott az asszony homlokára.
Tompa reccsenés hallatszott.
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KÁROLY RÓBERT: Zách! Mit
akarsz?
FELICIÁN (megdöbbenve hőköl vissza
kissé): Hogy mit akarok? (Mint egy fújtató
úgy indul meg a lélegzése.) Mit akarok?!
(Mintha valamilyen ugró állatot akarna
megszúrni, nagyon lassan becéloz a gyerek
felé, Erzsébet megfogja a gyereket, a másik
kezével épp akkor támaszkodik az asztalra,
amikor Zách lesújt. Gyulafy és Mihály
őrjöngve rohannak Feliciánra, megemelik
és a vizesdézsa felé viszik. Az asztalon lévő
leves a kupákkal, tányérokkal a földre bo
rul.) Mit akarok!!!

Csáth eredeti drámájának dramaturgiai gyengéje egyébként, hogy Zách
csak itt a darab végén, magából kifordult dühöngő emberként kerül először
színre. A Stúdió K előadásában viszont már a negyedik jelenet is szinte teljes
egészében az övé. Klárához érkezik itt látogatóba váratlanul, hogy saját éjszakai
élményeként beszélje e M béka című novella hősének idegtépő harcát a hatal
mas szőrős varanggyal. Zách borzong, rosszat sejt és fél; bomlott lelkiállapota
pedig lélektanilag hitelesíti mindazt, amit majd az utolsó jelenetben elkövet.
*

„[...] az élet titkát a szenvedélyek folyton égő piros lángocskáiban kell ke
resni [...] az élet egyetlen oka és célja az élet maga: a vágy, ami kielégítésre
törekszik, ami mozgásra, küzdelemre kényszerít, ami kormányozza az élő s élet
telen anyagot egyaránt.” Csáth Géza szavai ezek, amelyeket Sassy Attila Opiumálmok című albumát lapozgatva vetett papírra 1910-ben. Ekkortájt persze leír
hatta volna már ugyanezt saját élettapasztalata és legjobb novellái, mondjuk a
Tor vagy zz Anyagyilkosság nyomán is.
A Zách Klára eredeti szövege természetesen nem mérhető e remekművek
hez, de most, a Stúdió K által újjáteremtett formájában méltó párjukká, hiteles
és kiforrott Csáth-drámává vált. Hommage-ként és kései elégtételként annak az
írónak, aki egész életében szomjazta a rivaldafényt, de akinek igazi színházi
sikerben nem lehetett része soha.

Iván Radović: Önarckép (olaj, 1919)
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CSÁTH GÉZA-FODOR TAMÁS

ZÁCH KLÁRA
TRAGIKOMÉDIA NEMZETI NAGYLÉTÜNKBŐL*
SZEREPOSZTÁS
Károly Róbert magyar király................................................Rácz Attila
Erzsébet magyar királyné, Ulászló lengyel király leánya . . . Illés Edit
Kázmér, Erzsébet öccse, a későbbi III. (Nagy) Kázmér . . . Tzafetás Roland
Lajos, a későbbi I.(Nagy) Lajos magyar k irá ly ................... Gömöri Gergő
Endre, a későbbi c. nápolyi király........................................ Lugosi Dani
Gyulafy, a királyfiak nevelője ..............................................Bánki Gergely
Kornélius, udvari orvos ....................................................... Novák Géza
Zách Felicián, Trencsényi (Csák) Máté, majd a király híve . Dióssi Gábor
Zách Klára, a főúr kisebbik leánya, udvarhölgy................. Homonnai Katalin
Mihály, belső szolga ............................................................. Hajdú Szabolcs
Rozália, belső szolgáló......................................................... Csabai Judit
Történik: Visegrádon, Károly Róbert palotájában, 1330 húsvét nyolcada
utáni szerdán (április 17-én)
Jelmez: Németh Ilona
Dramaturg: Szeredás András
Rendező: Fodor Tamás

KRÓNIKÁS:

„Abban az időben, amikor Hungaria a várva várt béke
nyugalmának örült, és ellenségei sehonnan sem hábor
gatták, a béke megbontója és a gyűlölet magvetője, az
ördög egy Zaah (más néven Zách) nemzetségbeli, Feli
cián nevű éltes és őszülő fejű nemes szívének azt sugall
ta, hogy egy napon karddal ölje meg urát, Károly királyt,
úrnőjét, Erzsébet királynét és két fiukat, Lajost és And
rást. Ezt a Feliciánt a néhai nádor, Trencséni Máté
emelte fel, végül azonban Mátét elhagyván, a király mel
lé állt. Mikor azután a király a királynéval és említett
fiaival az Úr 1330. évében, május Kalendaeját megelőző
tizenötödik napon, húsvét nyolcada utáni szerdán,
Wyssegradon, a vár alatt lévő házában ebédezett, Felici
án észrevétlenül belopózva odalépett a király asztala

* Csáth Géza melodrámájának és novelláinak

- A béka, Trepov a boncasztalon, A
varázsló kertje, Régi levél, Anyagyilkosság Rozi, Ismeretlen házban, Tavaszi ouverture,
A vörös Eszti, A kisasszony, A fekete csönd - valamint korabeli oklevelek,
adománylevelek (in: Képes Krónika) felhasználásával írta Fodor Tamás.
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elé, és éles kardját kirántva hüvelyéből, veszett kutya
módjára heves támadással meg akarta ölni a királyt, a
királynét és fiaikat. A szerencsétlen Felicián így esett
hát a felségsértés bűnébe, az országot felbolygatta, saját
családját kiirtotta, nemzetségét szégyenbe hozta és elveszej tette, a kutyáknak lett eledele, és eltávozván e világ
ból az alvilág foglya lett, és a pokolba temették, a világ
előtt szóbeszéd tárgya lett, és a hűtlenek számára tanul
ság. Alig hihető, hogy egy ilyen szörnyű tett egy napon
megtörténhetett.
1. jelenet
Előjáték
(A visegrádi vár két szolgája mosdatja a halottat a nagy
tölgyfa asztalon, fölteszik rá lepedőstül, majd leöntik két
vödör vízzel és dörzsölni kezdik. Gyorsan, szakszerű moz
dulatokkal dolgoznak. Mihály fütyörészik. Rózái a saját
vizes lepedőjét kicsavarja a favödörbe.)
ROZI:
MIHÁLY:

ROZI:
MIHÁLY:

ROZI:
MIHÁLY:
ROZI:

MIHÁLY:
ROZI:
MIHÁLY:
ROZI:
MIHÁLY:

Mit tesz az, hogy negyedízig?
(még fütyül, de már töri a fejét, nézi a hullát) A z, hogy
ennek a fia, meg a fiúnak a fia, meg annak a fia és még
annak is. Negyedízig. (tovább fütyül)
(segít felültetni) De ha most minden Záchot kiirtanak,
hogy lesz azoknak fiúk?
(megáll a fütyölés, hosszan, gondterhelten nézik egymást)
Öreg isten tudja, (öltöztetni kezdik) Vigyázzunk a varrá
sokra. Le ne szakadjon megint a karja.
A keselyűknek úgyis mindegy. Azok a szagra jönnek
majd.
Az három nap is lehet még. Május előtt nincs még foga
a napnak. Meg aztán lenn a Duna-parton erős is a szél.
Odakötik jól. A nagy tölgyfához állítják, azt hallottam,
csak a kardot, azt nem értem, hogy áll majd meg a kezé
ben.
Beáll addig a merevség, szorítja ez, ne félj, látod, kezdi
már (a hulla markát próbálgatja). Jó lesz igyekezni.
Az a jó, hogy a lánya meg a fia nem a mi gondunk.
Az jó. Habár szép lány volt a Klára.
Rongy volt. Mi van, tetszett.
Hátul, a nyaka fölött.... a pihék. Ahogy szét volt mindig
húzva a varkocsa.

* Szövege kiadva: Scriptoreš rerum Hungaricarum I. Edendo operi praefuit Emericus
Szentpétery: Budapestini 1937.16
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ROZI:
MIHÁLY:

ROZI:
MIHÁLY:
ROZI:
MIHÁLY:
ROZI:
MIHÁLY:
ROZI:
MIHÁLY:
ROZI:

MIHÁLY:
ROZI:

Beszélsz csak. Az szép, ami kövér, gusztusos. A férfiak
nak csak az ilyen tetszik.
Jó vagy te nekem. Az a lány meg úgyis darabokba van
már. Ahogy ütődik neki a feje a kőnek, le meg fel vagy
százszor, végig egész Visegrádon. Órák óta húzatják a
két kancával. Vihetjük, (indulnak kifelé a hullával) Még
így is nehéz. Pedig azt a tíz font belét nem is lapátoltuk
össze. Jó lesz ennek a kóc is, amit a helyére tömtünk.
Legalább megszívja magát.
Mihály. Álljunk meg egy kicsit. Akarok valamit, (leteszi
a lábát, kinéz az ajtón, a férfi addig fogja a testet)
Mi a csuda jött rád?
Most, hogy így fel van öltöztetve. Most már megint Zách
Felicián (arculköpi). Alkalom volt.
Most hozhatod a gyolcsot újra. így nem átadható.
(letörli a lepedővel a tetem arcát) Komisz ember volt. Én
tudom.
Menjünk már.
Na, csak egyszer még. (újra köp, újra töröl)
Elég volt.
Ha ezt nem tettem volna meg, egész életemben bántam
volna, (felemeli, de még nem indul) Mihály. Ha lesz fi
únk, ugye elmondjuk neki?
Ha lesz, elmondjuk. Mehetünk?
Mehetünk.
(A felöltöztetett tetemet talicskára emelik és elindulnak ki
felé.)

KRÓNIKÁS:

Ez történt tehát Visegrádon, 1330. április 17-én, dél
után két órakor. A történet azonban 6 órával korábban
kezdődött, a királyfiak lakosztályában.
2. jelenet
Pihék

KRÓNIKÁS:
ENDRE:
KLÁRA:
ENDRE:
ROZI:
KLÁRA:
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Reggel nyolc óra. Endre királyfi szobája.
(kis fakardjávalpaskolja a vizet)
Nesze, tatár! Nesze, nesze.
Rózái! (Endréhez, aki ezalatt sem hagyja abba a csapko
dást) Kicsi fenség, azt akarod, hogy csuromvíz legyek?
Kiűztem a gaz, lator, kutyafejű tatárokat.
Klára kisasszony hívott?
(a belépő szolgálónak adja a dézsából kiemelt királyfit,
Rozi lepedőbe burkolja és törölgeti a gyereket, mialatt Klá

ENDRE:
ROZI:

KLÁRA:
ROZI:
KLÁRA:
ROZI:
KLÁRA:
ROZI:
ENDRE:
KLÁRA:

ra a tükör előtt igazítja a haját) Kösd fel valamivel a ha
jam. Nem szárad meg a mise előtt.
Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte...
(Rozi kis szalaggal összeköti a két varkocsot, eközben szá
ja közel kerül a lány tarkójához, maga sem tudja, miért,
hirtelen ötlettel megcsókolja a két varkocs között a nyakát.
Ijedten ugrik hátra) Klára kisasszonynak olyan fura ott.
Milyen?! „Fura?” Micsoda?
Ahogy kétfelé nyílik a varkocs... Közte meg ezek a pihék... Olyan pőre...
Uramisten... pőre?
Nem én mondom!
Hát ki?
Hallottam. Egyik mondta a másiknak.
(utánozza Rozit) „Egyik mondja a másiknak!”
Konyhai beszéd. Cseréld ki a gyolcsot, (bebugyolálja szá
razba a kisfiút és a magasba emeli, majd magához szorítja)

ENDRE:
KLÁRA:
ROZI:
KLÁRA:

ENDRE:
KLÁRA:
ROZI:

Pőre! Pőre! Pőre!
Fenség, ez illetlen szó... nem szabad. (Rozinak súgva)
Látod?!
(sértődött) Nem a konyhán hallottam.
Eredj már. (a gyereknek, miközben magához szorítja és
forog vele) Felöltözünk, elmegyünk a misére és megígér
jük a jóistenkének, hogy jók leszünk. Jó?
Jó.
(a fejét csóválva, mosolyogva) Pőre...?
(nevetve) Az. Pőre.
(Megmozdul egy fiú, aki eddig mozdulatlanul figyelt. Kázmér az. Az ajtó felé indul, úgy, hogy minél tovább láthassa
a két lányt a kanyargó folyosón, minél tovább hallhassa
cipőjük koppanását a palota kövén. Megszédül, a falba
kapaszkodik.)
3. jelenet
A sorvadásos

KRÓNIKÁS:
KÁZMÉR:

KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:

Fél kilenc. Az ebédlő.
(a tükör előtt. Idegenül szemléli testét, arcát. Rálehel a
tükörre, igyekszik megszagolni saját leheletét. A z udvari
orvos gyertyával belép)
(nyugodtan) Jól aludtál, herceg?
Nem, Kornélius! Rosszul aludtam. Nem aludtam. Va
karóztam. Ordítottam. Taplón jártam. Zsizsik rágott
bennem. Gyertya... én is... ablak... nagy levegő... De
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KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:

megint jött a barna medve. Hátulról... rá a mancsát a
vállamra és rázott. így.
Kázmér! Kérlek... Ne élj vissza...
Mivel?! Mivel?! Mondd ki!
Végigcsöpögött a patyolaton.
Istenem! (elneveti magát és leül a lépcsőre) Most aztán
ott a csöpp. Elpirultál.
Kerestelek a szobádban.
Elfogyott a levegő.
Április van.
(Mihály lép be, terít, majd kimegy.)

KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:

KORNÉLIUS:

Csináld itt. (hirtelen ötlettel az asztalra ül)
Terítenek...
Nem baj, visszaélünk. Legalább látják majd, hogy aka
rok. Ezt szeretnéd te is, nem? Hogy akarjak.
Anélkül nem megy.
Húzzam föl az ingemet?
A szobában inkább.
Itt akarom.
Fenséged parancsol.
(pofon vágja) A sógoromnak mondd ezt, vagy Lajosnak.
Még Endrének is inkább, mint nekem. Én neked nem
parancsolok.
Ezt nem kellett volna.
Jó, csináljuk. (Kornélius Kázmér herceg szemébe világít,
látnivalóan az írisz mélyét igyekszik tanulmányozni, Rozi
hozza a tányérokat, furcsállva nézi a nem ide való akciót,
majd kimegy. Kázmér undorral veszi kézbe az egyik tá
nyért) Hús, hús, hús, csak hús. Ájtatos pofával zabálni,
folyik a zsír, a j>ofán le két oldalra, ne is töröld. Tunkolj.
Imádkozz az Úrhoz előtte és tunkolj! (hátradőlaz aszta
lon) Énbelőlem úgyse lesz király. Krakkóban se. Ulászló
majd elsirat, sok vendég lesz, alkalom a szerződéskötés
re... többet tudok használni a lengyeleknek egy szarko
fágon, mint a trónon!
Kázmér, ez a fajta mentalitás nem könnyíti a munkámat.
(Kornélius hatalmas koncentrációval energiát ad át a her
cegnek, a rossz delejt kiveszi a kezével és a láng fölé helyezi
Kázmér a szemben lévő tükörben figyeli az orvos igyekezetét.)

KÁZMÉR:
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Ha a gyógymódot, amit most alkalmazol, helyesen értel
mezem, akkor te erőt kölcsönzői nekem.

KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:

KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:

KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:

GYULAFY:
KÁZMÉR:
GYULAFY:
KÁZMÉR:
GYULAFY:
KÁZMÉR:

GYULAFY:
KÁZMÉR:
GYULAFY:
KÁZMÉR:

Részben. Másfelől meg elveszek. A rossz erőket. Elége
tem.
Újak jönnek, (nyugtalanul jár körbe az ebédlőben) A le
vegőben laknak, lények, amelyek az emberekhez hason
lítanak. Ha déli szél fúj, érezni, mint úszik a testük itt,
mindenhol. Ők a rosszak... (arra néz, amerre Klára el
tűnt) Ennyi lényt úgyse tudsz elégetni. És isten akarja-e
vajon?
Neked kell akarni.
Isten azt akarja, hogy elpusztuljak. Hagyd abba. Amihez
csak hozzáérek, elsorvad, kiég. Nem érzek semmit,
nézd. (belenyúl a lángba)
Fenség.
Nem fáj, mondom... Tökéletesen érzéketlen vagyok.
Eredj már! (Kornélius kisiet. Kázmér alig bírja már a fáj
dalmat: összeégette a kezét. Felüvölt. Kezét hideg vízbe
mártja. Sírva nézi három összeégett ujját)
(az üvöltést hallotta, berohan) Bocsánatot kérek... kint
úgy hallatszott, mintha...
Röstellem magam... azt hittem, már nincs itt senki... re
citáltam néhány izgalmas sort, ha tudtam volna...
Tessék csak... én éppen a hercegekért mentem.
Most már maradj... Te... hogy is mondjam... vőlegény
vagy nem?
Igen, fenség.
Megszereztem Ovidiust, képzeld... hallgasd csak:
„íme Corinna bejő öltözve rövid tunikába:
Kettős haj fonata rejti nyakának ivét...”
- Na várj csak, nem ezt akartam! igen: „Ritka szövésű finom tunikája, nem sokat árt az:
mégis tépte kezem, s védekezett a leány,
védekezett a kacér, noha győzni percre se kívánt,
s végre mohón önkényt adta föl a diadalt.
S ó, mikor ott állott ruha nélkül előttem!
alakján szomju szemem nem lelt egy makulányi hibát.
Mily vállat láttam! mily dús karokat tapogattam!
mily dagadón idomult emleje ujjam után!”
- Ejnye Gyulafy! vers közben?! nyughass! „S csókvert melle alatt mily tündöklő sima has nyúlt!
Mily buja, dús csípők! Mily fiatal, deli comb!...”
Ha engem akar hercegséged...
(szünet után) Nem jutott eszedbe a szó vagy nem mered
kimondani?
Ön végül is azt olvas, amit akar, azt recitál, ami önnek
jólesik. Én utálom.
Ovidiust. (ellenséges csend) Mit olvassak?! Az a sok os
tobaság a szentek életéből, amivel te töltőd magad, meg
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feküdné a gyomromat, (kiszól) Lajos, Endre, gyertek, itt
a nevelőtök, (egy kisfiú szalad be, vasárnapira nyalva. Té
tován megáll) Lajos! Mi az? Semmi?
(Lajos zavartan odamegy és megcsókolja a nagybátyját,
aki négykézlábra ereszkedve nyeríteni kezd. A királyfi bol
dogan lovacskázik rajta.)
GYULAFY:
KÁZMÉR:
GYULAFY:
ENDRE:

KÁZMÉR:
ENDRE:
KÁZMÉR:
ENDRE:
KÁZMÉR:
GYULAFY:
KÁZMÉR:
GYULAFY:

KÁZMÉR:

Fenség, nem ezt tanultuk.
Szorulása lesz, te, ha mindenért rászólsz.
(kiszól) Endre herceg merre van?
(egy fakarddal beszalad) Meghalsz pogány! Védd ma
gad! (üti, vágja az asztalt. Gyulafy elkapja, de a kisfiú ki
ugrik a kezéből, az asztal körül futnak, végül Kázmér fogja
meg, leesik vele a földre. Lihegnek) Meghalsz.
Tudom, (a kisfiú megszeppenve ereszti le a kardot) Minden
kivel ilyen kegyetlen vagy, lovag?! Mindenkit megölnél?
A tatárokat meg a vlachokat.
(a feje fölé emeli) És Klárát?
Őt nem.
Ő mosdat, ugye? Szereted, ha magához szorít, mi?
(keményen) Herceg úr!
Mi bajod van?
Elnézését kérem. Azért vagyok, hogy... Európa trónja
inak leendő örököseit keresztény uralkodókká nevel
jem. Az országot az erkölcsnek kell összetartani. A
szentírásnak. Ön maradhat Ovidiusnál.
(üresen néz maga elé, s közben mormog)
„íme Corinna bejő öltözve rövid tunikába:
Kettős haj fonata rejti nyakának ivét...”
4. jelenet
A béka

KRÓNIKÁS:
FELICIÁN:
KLÁRA:
FELICIÁN:
KLÁRA:
FELICIÁN:
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Kilenc óra. Zách Klára cellája.
A hang megült itt, a koponyámban. Amióta jövök, nem
megy ki belőle. Erre ébredtem hajnalban.
(az ajtó mellé teszi apja sáros csizmáját) Tud róla a király
úr, hogy itt vagy?
(türelmetlenül mossa meg arcát) Zách Feliciánnak sza
bad bejárása van a palotába!
Apám, ez a szentmise ideje. Át kell öltöznöm.
Odébb van az. A miséig még bemegyek hozzá. (Klára
öltözik, ki a szobából, hoz egy ruhát, kicseréli) Mintha az
ágyam fájából áramlana felém, azt éreztem. Hogy foly
ton erősödik, fájdalmassá válik... És megláttam. Göm

KLÁRA:
FELICIÁN:
KLÁRA:
FELICIÁN:

böcbe gabalyodva ült és lomha mozdulatokkal felém
fordult. Béka volt. De szőrök nőttek a testén. A szeme
iből zöldes lidércfény világolt. Amely házban ilyen
szőrös béka megjelenik, ott hamarosan meghal valaki.
(Kinéz a nyitott ajtón) Rávetettem magam és rátérdel
tem a hideg testére. Hatalmas bömbölésbe kezdett...
nem, nem is az volt. Mély és erős. Inkább lónyerítéshez
hasonlíthatnám... Fölkaptam és teljes erővel odacsap
tam a kövezethez: úgy koppant, mint egy vasgolyó... Te
hetetlenségemben ide-oda rugdosni kezdtem, nem en
gedtem, hogy talpra álljon. Zöld varangynedvet lövellt
ki a teste, és ez a nyúlós, bűzös folyadék jelölte az útját.
Felkaptam a favágó baltát, de a varangy talpra állt, és
villámgyorsan nekem ugrott, éppen a nyakamra és meg
harapott. Itt. Fogai voltak.
(félelemmel közelít az apja nyakához, aki fölhajtja a ha
ját, úgy mutatja) Én nem látok semmit se.
Ne beszélj már. (ő is tapogatja, a tükörben nézi) Ébren vol
tam. Ma valami történni fog, érzem. Jön rám a forróság.
(gyengéden fogja apja kezét) Én is álmodok összevissza
mindenfélét.
Az ördögért futottam volna Nógrádból, ha álmodok! Ne
bosszants már. Hát remeg a kezem még most is. Azt
gondoltam, megszakadok, amíg lehúzom magamról.
(bosszankodva nézi a kezét) Hát semmi erő bennem!
Örök időnek tűnt, amíg sikerült lefogni. Na, reátérdelek
és rávágok a fejére a balta fokával. Nem láttam még soha
ilyet. Zöld vére volt. Ráfreccsen az arcomra, ütöm-vágtam, ahol kapom. - Földaraboltam, levágtam a lábát,
fejét... a végén csak egy alaktalan, nyálas, bűzös zöld tö
meg feküdt előttem. - A sereg összegyűlve... Nem jó jel
ez a Havasalföld előtt. Kinevettél. Nem mondom el a
királynak.
5. jelenet
Kényeztetés

KRÓNIKÁS:
KÁZMÉR:
ERZSÉBET:

KÁZMÉR:

Ugyanabban az időben Erzsébet királyné lakosztályában.
(kikapcsolja nénje nyakán az aranyláncot)
Erre emlékszel? Anyikáé volt. Most ez is megy a többi
hez. (kis korsóba dobja) A könyörület. Ez a keresztény
királynék föladata. Beleverni a sok barbárba az adako
zás erényét. A szeretet adóját legalább annyi harccal kell
beszednem, mint Károlynak az ő tizedét. Hogy gyűlöl
nek érte! Márpedig meg fogják tanulni! [lengyelül] JÓL
VAGY, KÁZMÉR?
Kitűnően.

475

ERZSÉBET:
KÁZMÉR:
ERZSÉBET:
KÁZMÉR:
ERZSÉBET:

KÁZMÉR:
ERZSÉBET:
KÁZMÉR:

ERZSÉBET:

KÁZMÉR:
ERZSÉBET:

KÁZMÉR:
ERZSÉBET:
KÁZMÉR:
ERZSÉBET:
KÁZMÉR:
ERZSÉBET:
KÁZMÉR:
ERZSÉBET:
KÁZMÉR:

ERZSÉBET:
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Látom. (A királyné az öccsét nézi Annak arcáról lehervad a
rátett mosoly. Könyörögve néz Erzsébetre) MI TÖRTÉNT?
(erőltetett vidámsággal ugrikfel a kis márványkút tetejére)
SEMMI. SOSE.
Rosszkedvű vagy.
Igen?
Én kérdezem, (csend. Erzsébet végigsimítja a fiú fejét. Az
mint a szfinx. Aztán egyszerre nem bírja. Mint a gyerek, sírva
fakad, befúrja a fejét E. melle közé., aki erősen simogatja)
Képtelen vagyok vele beszélni. Egyáltalán: viselkedni.
Kázmér!! Kivel?
(már visszaszívja az elindított vallomást, s újra felveszi a
maszk-mosolyt) Istennel, Erzsébet, Istennel! (Erzsébet
idegenül szemléli Kázmér gyerekes ugrabugrálását, aki ud
vari bolondként térdepelve zsolozsmázik a szobában, a
légyfogó trufát idézi) Látod ezt a két legyet a homloko
mon? Ezt is ő küldte. A legyek döngenek, muzsikálnak,
a fülembe éneklik az ő üzeneteit... (közben letört egy lát
hatatlan darab kenyeret és idegesen galacsint gyúr belőle,
amelyet a homlokára ragaszt) Táplálom a legyecskéket.
(fáradtan fogja be ujjaival a szemét, mint aki már ezt a
trükköt is ismeri) Annyi lányt tartunk a palotában... mi
ért vagy te mindig egyedül?
Túszként élnek itt az udvarban, mint azt tudjuk, hogy az
apjukat féken tarthassátok.
És? Éheznek talán? Fogva vannak? Rongyokat visel
nek? (rosszkedvűen) Úgy beszélsz, mint Trencséni Máté.
Túszként!... (hirtelen ötlettel, vizsgálódva) Ki tetszik kö
zölök? Halljam.
Micsoda?
Te szerelmes vagy.
Én? Minek?!
No, mondd meg, ki az?
Mennyi van nekem még hátra? Egy év? Kettő? Kitől
várnék én ekkora áldozatot.
Meggyógyulsz. Ha akarod. ... KI AZ, HADD SEGÍT
SEK.
Klára.
Nem. Zách Klára?
Tessék! De te se félj és Karoberto se. Nem lesz itten
semmi bonyodalom. Én szép csendesen elpusztulok...
Ne! Ez meg van írva. Őt meg férjhez adjátok a testőrök
hadnagyához. Nincs kockázat.
(összepakol. Nagy csönd után) Hát próbáld meg vele.
Aztán meglátjuk. Mi félig sem vagyunk olyan szabadok,
mint ezek. Károly számít rád a lengyel trónon... (indula

KÁZMÉR:

ERZSÉBET:

tosan) Kázmér!!! Ne gondolj a betegségre folyton.
KÁZMÉR, TESTVÉRKÉM... TUDOD, MENNYIRE
SZERETLEK), (magához vonja)
(elengedi magát, nővére ölébe fúrja fejét) Nem tudok vele
beszélni. Ránézek... reszketnek a térdeim... elnémul a
szám... Arra gondolok, hogy borzad tőlem, mert beteg
vagyok... Ha ezt megadná még az Isten nekem! Egy órá
nyi örömöt!! De nem, ezt nem is akarom, csak annyit
legalább, hogy egyszer megcsókolhatnám az ajkát... vagy
csak megsimogathatnám az arcát és hozzáérhetnék a
halántékommal a hajához...
Kázmér! Nem vagy koldus! Az első vagy a lovagok kö
zött! Mért ne hallgatna meg? Mondd neki, hogy tetszik
neked, hogy olyan az arca. mint a rózsa... ilyeneket. Ami
eszedbe jut. Nincsen miért szégyenkezned. Kázmér! Na.
megyek gyónni.
6. jelenet
Gyónás

KRÓNIKÁS:
KLÁRA:
ROZI:
KLÁRA:
ROZI:

KLÁRA:

ROZI:
KLÁRA:

ROZI:
KLÁRA:

ROZI:
KLÁRA:

Fél tíz. A vár alatti mosókonyha.
(a dézsához hajol, ahol Rozi lepedőt mos)... Az egész
fennsík nem volt nagyobb, mint ez itt.
És nem félt a kisasszony?
Nem... ha álmodok, sose félek. Olyan könnyű minden akkor.
És az erdő? A kisasszonyék erdejében sötét tud ám lenni
nagyon, még nappal is. Én tudom. Nem szeretem. Fé
lek, hogy előbukkan egy medve, vagy valami. Lúdbőrös
lettem. Na és ő? Egyszer csak előbukkant.
Nem tudom. Valahogy már ott volt régen... Mosolygott
rám. Illetlenül, (megpróbálja felidézni) Lehúzta a haris
nyáit és ledobta a köntösét.
Uramjézus...
Szél sietett végig a fennsíkon és én elfordultam... így.
Gyenge érintést éreztem a vállamon és megborzongtam
a fülem mögött...
Megcsókolta a kisasszonyt?
A nyakamon. Úgy hittem legalábbis. De mikor vissza
néztem, még mindig ugyanott állt. El se mozdult. Az
ingét gombolta éppen... fürdette a mellét a szélben.
És a kisasszony nézte.
De ő nem látott engem. Elnézett mellettem, mint aki
keres valamit. Futni kezdett körbe. Majd megállt... meg
int szaladt néhány lépést, azután őrült gyorsasággal le
vetkőzött. Tépte magáról a ruhákat. Meztelenül ott ál
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ROZI:
KLÁRA:
ROZI:

KLÁRA:
ROZI:
KLÁRA:

lőtt a mezőn, kitárt, reszkető karokkal... A sár összecsó
kolta a lábát, a szél végigsimogatta szilajul...
Jézus!
Csupa bujaság az álmom... Nem mertem még meggyónni.
Az álom önmagában nem bűn. Csak az, ha gondolkodik
róla a kisasszony. Ha gyönyörködik benne. Nekem ezt
mondta Franciskus atya. Tíz Páter nostert és tíz Ave
Máriát kell elmondani és kész a penitencia.
Én gyönyörködöm bennük nappal is. Űznek ébren, le se
kell hunyni a szemem.
Virrasztást fog kiszabni, majd meglátja. És kerülni kell
majd a herceget.
Eddig is kerültem.
7. jelenet
A láz

KRÓNIKÁS:
KÁZMÉR:

KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:

KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:
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Ezalatt, Kázmér herceg szobájában.
(egy lepedőbe burkolva) Behúzódom egy sarokba. És
órákig meg sem mozdulok. Ilyenkor úgy tetszik, mintha
a levegő megsűrűsödne, akár az olaj, és minden ebben a
puha, meleg folyadékban úsznék. A szekrények féloldal
ra dőlnek vagy a mennyezethez közelednek. A tárgyak
és az emberek között zöld golyók gurulnak, csoporton
ként vagy magányosan, olykor összeverődve, másszor
szétoszolva. Mindez kissé csiklandós és egyben szédü
lést okoz...
(füveket dörgöl össze a kezében, a dézsába szórja őket) Ez
a láz. A fürdő fog segíteni.
Nem hiszel benne. Te semmiben sem hiszel.
A fürdő nem hit kérdése.
A lázamban nem hiszel.
Én abban hiszek, amit tapasztalok. A világban egyensúly
van, ha az valahol megbomlik, ott zavar támad, nevezd
láznak vagy vulkánnak, földrengésnek vagy egyszerűen
zivatarnak.
És hol az Isten ebben az egészben?
(résen van) Ő az egyensúly maga.
És az én akaratom?
(már túl a nehezén, mosolyogva) Az szükséges a meg
bomlott egyensúly helyreállításához.
(kezével tehetetlen mozdulatot tesz, nem tudná összehozni
a rendszert) Túl nagy erők munkálnak rajtam kívül. Is
tent nem mertem eddig elképzelni, emezt meg nem bí
rom.

KORNÉLIUS:

KÁZMÉR:
KORNÉLIUS:
KÁZMÉR:

Nézd, lázálmod épp ennek az álombéli képe volt: a le
vegő, ahogy megsűrült, a szekrény eldőlt, ez mind az
egyensúly... A zöld golyóbisok! A küzdelem a betegség
gel! Döntsd meg az asztal lapját, mikor rajta van egy
tucat főtt tojás, egyik oldalra billented, megindulnak le
felé, hirtelen a másik oldalra kapod, összeverődnek és
erre gurul mindenik.
Egy lányt kívánni, az is láz? Ott is az egyensúly bomlik?
Nem hiszem. Állapot, nem más állapot. (nevet a viccén)
(földhöz vágja a lepedőt, az ajtófélfának dől) Pedig az.
Zavar és láz, látomások... sorvadás. Ezért nem használ a
fürdőd. Túl okos vagy. De nem tudsz segíteni rajtam.
8. jelenet
A médium

Ugyanakkor, Károly Róbert lakosztálya.
KRÓNIKÁS:
KÁROLY RÓBERT: (félmeztelen birkóznak) Gyürkőzz, Gyulafy, mert betör
lek!
Nem bírom tovább, felséges úr.
GYULAFY:
KÁROLY RÓBERT: Mert az uralkodót látod bennem. Képzelj, mondjuk
Záchnak engem... én például rágondolok ilyenkor. Ez
kölcsönöz valamennyi erőt.
Felicián jó barátunk, nem!
GYULAFY:
KÁROLY RÓBERT: Csak úgy mondtam. Ne aludj, (harci üvöltéssel földre te
ríti ellenfelét) Kegyetlen a világ. Minden mozdulatára fi
gyelni kell. Föl! (összecsippenti a fiú arcát) Riadtság van
benned. Most megértés. O, tisztelet és függés. Számolj
inkább, latolgass, tégy mérlegre ügyeket. Küzdeni! Nem
odaadni, (eltaszítja a fiút, aki igyekszik támadó pózt fel
venni) Na! Nem jó... harag volt a szemedben, ne! ne!
keress, keress, rajtam! gyenge pontokat. Ne azt nézd, aki
vagyok... aki majd nem leszek! mert nem bírok. Ez az!
Már kezdem látni a szemedben, hogy elém nézel. Nem
a lábamat figyeled, hanem a következő lépésemet terve
zed. Ez az! Kezdesz ellenfél lenni... (diadallal„rögzíti” a
fiatalember arcán a várt kifejezést, úgy vonszolja a tükör
elé) Hideg öröm! Ez a döntő. Most abbahagyjuk. Még
mielőtt komolyan kellene tőled tartanom. (Jóleső érzés
sel mossák le magukról az edzés verejtékét) Ebben a szel
lemben okítsd majd a fiúkat. Ellenpontozd a jámborsá
got valahogy. Jó, persze, az is kell. De mértékkel!
Köszönöm, felség! Bár csak médium vagyok, de úgy ér
GYULAFY:
zem, magam is növekedek bölcsességben egy ilyen okta
tás után. És sajnálom, hogy a királyfiak nem lehetnek
egy-egy ilyen óra tanúi.
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KÁROLY RÓBERT: Jó ez így. Még átélnék. Egyelőre tiszteljenek és még sze
ressenek. Tőled ezt nem várom. (tartózkodóan tolja el
kezétől Gyulafi szervilis ajkát) Na, most ne szólj egy szót se.
9. jelenet
Zavar
KRÓNIKÁS:

Tíz óra. Endre herceg szobája.
(A félhomályban Kázmér húzódik meg. Dobogó szívvel
hallja meg a királyfit kereső Klára közeledő hangját.)

KLÁRA:
KÁZMÉR:
KLÁRA:
KÁZMÉR:
KLÁRA:
KÁZMÉR:
KLÁRA:
KÁZMÉR:
KLÁRA:
KÁZMÉR:
KLÁRA:

Endre! (megpillantja a herceget, ki akar szaladni) - Bo
csánat
Ne.
Igen?
Nemrég itt volt.
Igen?
Igen.
Bocsánat, akkor nekem...
\
Nem!
Nem?
Igen, ez...
Igen. Endre! (kiszalad)
10. jelenet
Élőhal

KRÓNIKÁS:
MIHÁLY:
ROZÁLIA:
MIHÁLY:

ROZÁLIA:

MIHÁLY:
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Ugyanebben az időben, a vár konyhája.
(a vödör fölé hajolva) Rózái... Rózái...
Mit akarsz? (kést élesít)
(a férfi kedvesen bohóckodik, arcához, majd ajkához szo
rítja a vödörből kivett pontyot, szerelmesen suttogja neki a
lány nevét, majd az asztalra dobja, és kéjes mozdulattal
szúrja a hal hasába a konyhakést, és lihegve hasítja föl a
húst, egészen a kopoltyúkig)
(elveszi a halat a fiútól, aki a vért mossa magáról) Add
csak ide. (belezi a halat, a véres belsőséget kidobja, mesél)
Külön kertje van a Kázmér hercegnek. Ott sétál a se
lyemruhájában. Nem is látni máshol olyat. Hosszú szá
rú, kürt alakú virágok. Talán Krakkóból hozta őket. A
szirmuk mintha fekete bársonyból volna. A sarokban li
liombokor, óriás kelyhű, fehér liliomokkal megrakodva.
És az az ismeretlen, édes illat! Szagolja az ember és el
akad a lélegzete.
Vigyázz csak magadra.

ROZÁLIA:
MIHÁLY:

Vigyázzál te. Amikkel te fenyegetsz mindig!...
Hát... (a féltékenységtől súlyos pillanatot megint tréfával
oldja, elkapva a lányt, vigyorogva idézi fel az előbbi szerel
mes pillanatokat az akkor még élő hallal) Rozi... (Magá
hoz szorítja a bontott hallal a kezében védekezésre képte
len lányt, akit megszédít a fiú meztelen mellének véres hal
szaga, és egyre gyengülve hagyja, hogy a fiú a konyhaasz
talra döntse) Fölgyújtom az apád házát ne félj, amikor
az a rongy leánya benn alszik a szobájában, hófehér pár
nák között. A melle lassan emelkedik fel-le. Aztán bele
kap az ágyába a tűz. Az én tüzem. Tüzes ágyban ébred föl.
És a fehér lábát sötétbarnára csókolja a piros tűz. És ko
pasz lesz a feje is, mert a haja elég. Kopasz! Hallod, ko
pasz? Az ispán gyönyörű barna lánya csúf lesz: kopasz.
11. jelenet
Az olvasó

KRÓNIKÁS:

Nem sokkal tizenegy előtt Erzsébet királyné lakosztá
lyában.
(Családi idill, ahogy a király és királyné két fiával misére öltöz
ve még egypillantást vetnek öltözékükre, a nagy tükör előtt)

LAJOS:

(összeméri magát Endrével) Mama, ugye, én vagyok ma
gasabb?
ENDRE:
Én, én! (összeverekednek, majd vihogva nézik, ahogy ap
juk megcsókolja a királynét)
ERZSÉBET:
(szigorúan) Lajos! A hiszekegyet!
KÁROLY RÓBERT: Endre, a cipőd!
LAJOS:
Hiszek egy istenben, mindenható atyában...
KÁROLY RÓBERT: Igyekezzetek, éhes vagyok... (kimegy)
KÁZMÉR:
(valahonnan előkerül, hirtelen leguggol Endre elé, rálehel
Ez megijed, ki akarja szabadítani magát a szorító ölelésből)
ERZSÉBET:
Kázmér!
KÁZMÉR:
(megrázza a gyereket) Te is rettegsz?! Mitől? Érzitek a
halál szelét? (a szájával szélvihart utánoz és úgy fújja a
menekülő Endre után. A két gyerek az anyjuk körül tekeredik, nem értve a dolgot, hiszen a jelenet csöppet se játék)
ERZSÉBET:
Ne féljetek, Kázmér csak bolondozik. Kázmér! Misére me
gyünk... (A két gyerek az ajtóhoz rohan, onnan leselkednek)
ERZSÉBET:
(igazán gondban, de gyöngéden) BESZÉLTÉL VELE?
KÁZMÉR:
Talán ha két szót. Mintha elfelejtettem volna magyarul.
De ő is. Alig várta, hogy megszabaduljon. Retteg
tőlem... vagy egyszerűen csak irtózik. Úgy fogok meg-
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halni, hogy nem érinthetem, (összegömbölyödik a föl
dön, mint a sün)
(Hosszú másodpercig mozdulatlanul állnak a gyerekek is,
hallgatják a fiú kutyaszeríí nyüszögését, majd Erzsébet a
kezében lévő rózsafüzérre tekint, körülnéz lassan, a legmegmegfelelőbb helyet keresve számára.)
ERZSÉBET:

Szaladjatok Gyulafyhoz.
(A két királyfi vonakodva indul kifelé, megfogják egymás
kezét, majd visszanéznek nagybátyjukra, aztán az anyjuk
ra. Az bátorítóan mosolyog A gyerekek állandóan hátra
nézve kimennek. Erzsébet a térdeplőhöz megy. Elhelyezi az
olvasót, gondosan kiszámítva a helyet. Elindul kifelé. Az
ajtóból visszaszól, közben kifelé figyel.)

ERZSÉBET:

KÁZMÉR:

KÁZMÉR:
KLÁRA:
KÁZMÉR:
KLÁRA:
KÁZMÉR:
KLÁRA:
KÁZMÉR:
KLÁRA:
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HALLGASS IDE! ODATETTEM. (Odaguggol a fiú
hoz) Érted, amit mondok. Az olvasó. Ott az imazsámo
lyon. Visszaküldöm érte Klárát. Figyelsz? Ahogy el
kezdődik a mise. Nézz a szemébe és ne félj semmit. Ne
kérj. Hamarosan király leszel. Meg kell szoknod, hogy
követelj. Érted, amit mondok? VÁRD MEG ŐT ITT!
(a másodikat kondítják, Erzsébet elmegy)
(ilassan felnéz, szeme megkeresi az imazsámolyt, gondol
kozik. Hirtelen felugrik és megmossa az arcát, most fut
oda az olvasóhoz, a kezébe veszi Körülnéz, visszateszi. Ül
Mozdulatlanul Majd az ajtóhoz fut, kifelé hallgat. A hús
téglához szorítja a halántékát. Lázas sietséggel elrendezi a
bútorokat, készül a pásztorórára. Az ajtóhoz fut, megnézi,
annak a szemével, aki ottfog majd bejönni Lassan bejön az
imazsámolyig. Szembefordul az ajtóval. Vár. Az ajtóhoz
megy, hogy mintegy lezárja majd a iáfelé vezető utat. Villám
gyorsan az olvasóért fut, a markába szorítja. Vár. Meghallja,
ahogy a lány közeledik Klára siet be, a térdeplőhöz megy,
keresi az olvasót. Kázmér szótlanul nézi. Klára minden alá
benéz, majd meglátja a herceget, tovább keres)
Keres valamit?
Igen.
Mit?
Az olvasót.
Itt van. (kinyitja a markát)
(néhány pillanatig nézi, majd megindul)
Siet vele vissza?
Igen.

KÁZMÉR:

KLÁRA:
KÁZMÉR:

KLÁRA:
KÁZMÉR:

KLÁRA:
KÁZMÉR:
KLÁRA:
KÁZMÉR:

KLÁRA:
KÁZMÉR:

KLÁRA:
KÁZMÉR:

KLÁRA:
KÁZMÉR:

Odaadom... (utolsó pillanatban megfogja a lány rózsafü
zérért nyúló kezét) Nézzen rám, és mondja meg, hogy mi
ért kerül.
(nem néz rá) Nem kerülöm.
De igen, kerül. Mert retteg tőlem, (összegörnyedve, mar
kában az olvasóval, a heverőre dől) Attól fél, hogy meg
csókolom. Hogy átölelem és magamhoz szorítom. Nem te
szem meg, ne féljen. Tudom, hogy irtózik tőlem. Nem
sok van már hátra az életemből, mindenki beszéli, hall
hatta.
(a fejével nemet int, a fiú felé indul, vigasztalni akarja,
látva, hogy az szenved)
Én nem leszek és sose fogja tudni, mi volt az egyetlen
vágyam, amíg éltem. Hogy ez a kéz, a keze... (megragadja
a lány vonakodó kezét)
Ne bántson. Herceg úr...
Csak az, hogy a keze végigsimítsa az arcom (a csuklójá
nál fogva megteszi, közben nem néz a lányra)
(monoton hangon) Kérem szépen, adja oda az olvasót.
(lassan kivonja a kezét)
Odaadom. Tessék, (jobb kezével újra megfogja a lány ke
zét, s a balból belehelyezi, összecsukja) Csak hadd mon
dok még valamit. Nem hiszem, hogy lesz még rá majd
alkalom. Talán többé sohase lesz alkalom, (az ágyra
dönti Klárát)
Ne mondjon nekem semmit, kérem. Nagyon esik. Nem
tudom, hogy érek vissza a misére.
Most kell elmondanom, mert nemsokára meghalok.
Úgyhogy most már nem kell titkoljam, hogy szeretlek.
Mindig előttem van az arcod, az ajkad, és legtöbbször a
pihék a nyakadon.
Eresszen, herceg úr, most visszamegyek, (kitépné magát,
de Kázmér szorosan fogja) Vissza kell, hogy menjek...
Nincsen bátorságom, hogy belenézzek a szemedbe, attól
félek, meg fog akkor állni a szívem. Meg kell hogy pró
báljam. Felemelem a fejem és belenézek a szemedbe...
Megyek a misére...
És megcsókolom a szád. (Klára elrántja a fejét, a két arc
kínlódva egymás mellé kerül, együtt lélegeznek, majd a lé
legzet megáll Kázmér egyszer csak vadul, hörögve) A pi
hék, a pihék a nyakadon! (megragadja a lányt és a nya
kába harap, a lány keze gyöngéden végigcsúszik a fiú
fején)
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12. jelenet
Ebéd
KRÓNIKÁS:

Déli tizenkét óra. Az ebédlő.
(Az asztalnál a szűk királyi család, Gyulafy és Kornélius.
Mozdulatlanság. Két tányér mellett nem áll senki. Rozi be
fejezi a terítést.)

KÁROLY RÓBERT: Kázmér?
Gyöngélkedett ma. De már üzentem érte.
ERZSÉBET:
(Rozi az asztalra teszi a gőzölgő halat.)
(ziláltan érkezik) Bocsánatot kérek, (a székéhez áll.
Csend) Bocsánatot kérek.
KÁROLY RÓBERT: Jövel Jézus, légy vendégünk
Áldd meg, amit adtál nékünk.
Ámen.
KÁZMÉR:

(Leülnek mind, a király a még mindig árválkodó egy terí
téket nézi, idegesen dobol az asztalon. Nyomott csend. Mi
hály beszaladna, majd megáll az ajtóban.)
KÁROLY RÓBERT: Mi van itt ma?
Mihály!
ERZSÉBET:
(zavartan teríti maga elé kötényét) Hazament a Klára kis
MIHÁLY:
asszony...
(felállna)
KÁZMÉR:
KÁROLY RÓBERT: Hova haza? Mi az, hogy hazament?
Látták őt futni fölfelé az esőben. Zách úr visegrádi kú
MIHÁLY:
riája arra van.
Uramjézus. (alig mer Kázmérra nézni)
ERZSÉBET:
KÁROLY RÓBERT: Ott volt a misén.
Csak az elején. Hazaküldtem az olvasómért. Itthon fe
ERZSÉBET:
lejtettem. Nem tudtam imádkozni.
KÁROLY RÓBERT: Na. És nem ért vissza a misére vele?
Nem ért vele oda.
ERZSÉBET:
Én... Megtaláltam, (a királyné kezébe adja) A földön volt
MIHÁLY:
leesve, (visszamegy az ajtóhoz. Mind az olvasót nézik)
KÁROLY RÓBERT: (sötéten) Kihűl minden.
Igen. Együnk.
ERZSÉBET:
(Némán esznek Zách Felicián áll meg az ajtóban. Megtá
maszkodik Zihál. Idáig rohanhatott.)
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KÁROLY RÓBERT: Zászlós úr! Mi ez?
FELICIÁN:
(bólogat és nyel. Zavarodottan járja körbe az asztalt) Esz
tek éppen. Hal, ugye.(aprókat lélegzik, igen gyönge. Ki
szól) Gyere be. (Klára áll az ajtóban) Gyere be. (A lány
lehorgasztott fejjel jön közelebb) Mondd el, miért nem
eszel! Mondd el! (rángatja. Az kivonja magát, a sarok
felé indul. Felicián száraz lihegéssel nézi) Nem ér semmit
már. Minek is maradna. Hogy emelem én már a zászló
dat? Vagy fordítsam meg a sereget? (magához vonja
Klárát, majd megszagolja és eltaszítja) Büdös vagy. (Re
megő térddel elindul az ajtó felé és most megpillantja a
falon függő díszkardot. Felugranak, de a király mozdula
tára mindenki ugrásra készen megáll. Felicián lassan kö
zeledik Endre felé)
KÁROLY RÓBERT: Zách! Mit akarsz?
FELICIÁN:
(megdöbbenve hőköl vissza kissé) Hogy mit akarok?
Hogy én mit akarok? (mint egy fújtató úgy indul meg a
légzése) Mit akarok?! (mintha valamilyen ugró állatot
akarna megszúrni, nagyon lassan becéloz a gyerekfelé, Er
zsébet megfogja a gyereket, a másik kezével épp akkor tá
maszkodik az asztalra, amikor Zách lesújt. Gyulafy és Mi
hály őrjöngve rohannak Feliciánra, megemelik és a vizes
dézsa felé viszik Az asztalon lévő leves a kupákkal, tányé
rokkal a földre borul) Mit akarok!!!
(A király és Gyulafy belegyömöszölik a dézsába,, a gyere
kek egymás kezét fogva visítanak, Kázmér dermedten ül a
helyén. A király őrjöngve szorítja víz alá Zách fejét, mialatt
Mihály többször hasba szúrja a vergődő embert, aki a föld
re kerül Egy mozdulatára többen ugranak rá és halálra
rugdossák. A király a hajánál fogva emeli fel, és a hulla
arcába köp.)
KÁROLY RÓBERT: Negyedíziglen. Azt akarom... (felhevülten veszi a levegőt)
Ne engedjétek a fattyakat se menekülni, (a gyerekek, aki
ket Rozi kizárt, most az ajtón dörömbölnek. Kornélius ki
szalad, hogy megnyugtassa őket) A z idősebbik lánya meg
az ura, Kopay most Lévában van, a vár előtt vegyétek
fejét, azoknak kölykeit, ahol vannak, felkoncolni! (Klá
rához ér, bólogat, rámutat, otthagyja) Kornélius, magá
hoz tért a királyné?
KORNÉLIUS:
Nem fogom tudni visszavarrni az ujjait, felség.
KÁROLY RÓBERT: (odarohan Klárához, két csuklójánál fogva felemeli a lány
kezét, megrázza) Megcsonkolni! Mind a kettőn! Csak a
két hüvelyk marad.
(alig hallhatóan) Bátyám...
KÁZMÉR:
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KÁROLY RÓBERT: Két sárló kancát szereztek, a hajánál fogva odakötözitek
a farkukhoz, aztán végig az összes utcán. (erősen liheg)
Közben azt fogja kiabálni - írja valaki?!!! - (Gyulafiban
alig van már élet, csak hörög egyet)
Megjegyzem, felséges úr.
MIHÁLY:
KÁROLY RÓBERT: Azt fogja, hogy: „így lakói, aki...” Mondjad! (megrázza
Klárát) mondjad!!!
(alig élve) ”így lakói, aki...
KLÁRA:
KÁROLY RÓBERT: ... hűtlen a királyhoz”, (otthagyja, megáll a Zách-roncsok
fölött, amelyekre a lepedőt rádobták) Lapátoltasd össze.
Teljes díszben, minden zászlósúri göncét ráadni! Egy
órát kaptok! A vár előtt, a parton! Addig marad ott...
(felemeli a kardot) Ezt a kezébe! Kiírjátok: Gané va
gyok, rátámadtam királyomra! (Mihálynak) Fogod tud
ni?
Az unokám is, felség!
MIHÁLY:
KÁROLY RÓBERT: Addig marad, amíg a keselyűk találnak rajta zabálnivalót. És mindenkit odahajtani, (újra Klára arcába bámul,
majd felhúzza az ínyét) A z orrát és az ajkát is lemetszeni,
hadd látsszanak a fogai. Szuka, (körülnéz, majd megfogja
a fejét, lassan ingatni kezdi) Nem jut más eszembe.
(nagyon lassan Klárára néz, aki kiüresedett szemmel te
KÁZMÉR:
kint vissza rá)
Utójáték
(Mindenki lassan elhagyja a tett színhelyét.)
KRÓNIKÁS:

Kilenc évvel később. „Mi, Károly, Isten kegyelméből
Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia,
Halics, Lodoméria, Kunország és Bulgária királya, Salerno fejedelme és Szent Angyalhegy hűbérura, Krisztus
minden hívének, mind a jelenleg élőknek, mind az eljövendőknek, akiknek az oklevél tudomására jut, üdvöt
mindenki Üdvözítőjében. Az Úr 1339. évében Kázmér,
Lengyelország királya, július havában Wyssegradra jött
Károly királyhoz, országos püspökeinek és báróinak kí
séretében, és ezeknek egyetértésével és akaratából Len
gyelországot szabad elhatározással Lajos úrra hagyta, fi
ára Károly királynak és nővérének, mivel neki nem volt
fia. Erről kétséget nem hagyó oklevelet is készítettek.”
(A Krónikás is átlép a romokkal borított termen.)
VÉGE

486

DUDÁS KÁROLY

PONTOS LEÍRÁS AZ ŐSZRŐL

Az ablakból a kórházkertre látni, vagy a kórházudvarra, nem is tudom, melyik a
pontosabb kifejezés. Mindenesetre a fákra, amelyek lombját már jócskán meg
viselte az ősz hervasztó lehelete. Ez még nem az onkológia, nem is a pszichiátria,
nem a reanimáció, a neurológia, nem a sokkszoba, még csak nem is a geronto
lógia, csupán a rehabilitációs osztály, ahol romlásnak indult hajdan erős ínsza
lagokat, ízületeket, csontokat, gipszburok alatt elsorvadt izmokat igyekeznek
rendbe hozni. Teljes mértékben már nem lehet, de legalább annyira, hogy a még
hátralevő időben úgy-ahogy használható legyen a kéz, a láb, a derék, no meg a
gerincoszlop.
Az ilyen jellegű ínszalagsérülések túlnyomó többségükben a negyvenötö
dik és ötvenötödik életév között következnek be, magyarázza szenvtelen han
gon a szakorvos, az ortopédia tudora, s általában a férfiaknál, akik ilyenkor még
nem igazán érzékelik, hogy valami változásnak indult körülöttük, bennük, min
den előmozgás, minden bemelegítés nélkül beállnak a gyerekek közé futballoz
ni, kosárlabdázni, röplabdázni, mindenféle meggondolatlan dolgokat csinálnak,
aztán elég egy hirtelen mozdulat, rossz lépés, szakad az ínszalag, s következhet
a hónapokig, balszerencsésebb esetekben évekig tartó gyógykezelés. Ötvenöt
esztendős koruk után aztán már általában megcsendesednek, mondom, általá
ban, s így ebben az életszakaszban határozottan csökkenő tendenciát mutat az
ínszalagsérülések száma.
S miközben a páciens a munkaterápiás szobában a varrógép talpát, a bicik
lipedált nyomja, s egyéb izomerősítő szerkentyűkkel bajlódik, az ablaküvegen át
az őszi kórházkertet (kórházudvar?) szemléli. Amely az elmúlt két hónap alatt
szinte észrevétlenül vált nyári kertből őszi kertté. Nyári udvarból őszi udvarrá.
A fák koronája, amely nemrég még (a múlt héten, a múlt hónapban?)
élénkzöld, dús lombsátor volt, mostanra egészen megsárgult, erősen ritkulásnak
indult, s mint a korosodó férfiemberek feje búbja, kopaszodik: kilátszanak göcsörtös fekete ágai.
S ó igen, a bodzabokor! Duzzadó, fényes bőrű bogyói még a múlt héten (a
múlt hónapban?) is ott feketélltek az ablak előtt, mint az egykori bogárszemek,
a titkoktól, vágyaktól, ígéretektől fényesedők, most meg parányi magjaikra száradva-aszalódva, fényüket, színüket vesztve beleszürkülnek a kórházkerítés szo
morúszínű falába.
A páciens fáradtan behunyja a szemét, s honnan is, mikorról is? szemürege
vetítővásznára beúszik a távoli emlék: a kocsiderékba terített fólialapon és a
szalmahordó kosarakban szaporodnak a feszes bőrű, fényes-fekete szemű bo
dzafürtök, kóstolgatják a fanyarkás ízű bodzaszemeket, s az apja a bodzafákról
kezd el beszélni, arról, hogy ennek a vidéknek talán nem is az akác a fája, de a
bodza, amely olyan, mint a tarack, amit hiába kapálnak ki és dobnak félre, ha
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földet ér, rögtön gyökeret ereszt és kapaszkodni kezd, bármennyire cserepes is
a föld; egyik évben kiirtják az útkarbantartók, a határrendezők, a közművesítők,
becsapja őket: parányi magjai madarak csőrében, madarak bélrendszerében ott
lebegnek a táj fölött, a kedvező alkalomra várnak, hogy lehulljanak és kicsíráz
zanak, s a következő évben már olyan helyeken is megjelenik a bodzabokor, ahol
az előző évben még nyoma sem volt; túléli a tanyákat - sírvirágként megjelenik
sárgaföld-dombos helyeiken túléli az útkarbantartókat, a határrendezőket, a
közművesítőket, üreges ágaiból bodzafa puskát csinálhatnának maguknak az
unokák, ha akkorra nem felejtenék el végérvényesen, mit jelent ez a szó: bodzafa
puska, s mit jelent ez: furulya.
Gyászzene akkordjai tépik szálaira az emléket, a szálak között pedig a mos
tanra látni: a kórházablak előtt ott szomorkodik az ékeit vesztett bodzabokor EZ AZ EGYETLENEGY -, a Szabadkai Rádió kellemes hangú bemondója a
Funero Temetkezési Vállalat legfrissebb híreit ismerteti: ötvenkét éves korában
elhunyt... temetése... a Bajai úti temető halottasházából...
Pontosan negyed tíz van, nemsokára véget ér a terápia.

Pechán József: A művész édesanyja (olaj, 1910)
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LOVAS ILDIKÓ

EGÉSZEN MÁSKÉNT

Azt mondja a festő, hogy bolondos egy nő vagyok. Meg nagyszájú, de nem ennyi.
Rondán is beszélek. Ami számára hihetetlen, mondja ő. Hihetetlen, hogy így
beszélsz, amikor úgy írsz, nem is tudom, hogyan jöhetnek ki ugyanabból a száj
ból, fejből - mondja. Pedig milyen egyszerű, és én azt nem értem, hogy nem látja.
Hát miért nem néz rám? Ha már festő, akkor bizonyára jó szeme van, és akkor
látnia kellene, például a szememben, hogy nincs ebben semmi hihetetlen. Sze
retem a szavakat, és így védelmezem őket. Mindennapi használatra nem ejtem
ki akármelyiket. Meg önző is vagyok, és magamnak akarom megtartani őket.
Meg érzékeny is, és ekképpen védekezem. Ronda szavak használatával. Ha va
lamiről úgy érzem, hogy fontos számomra, olyannyira az, hogy képes vagyok
elérzékenyülni, nem a papír előtt, egyedül a szobában, hanem mások jelenlété
ben, egy beszélgetés kellős közepén, akkor rögtön ocsmányul kezdek beszélni.
Mert azt nem tudnám elviselni, hogy ne értsenek meg. Inkább elütöm. Nem
tréfával, hanem nem választékos szavakkal.
Nem voltam teljesen őszinte. Mert nem azt mondja, hogy bolondos, hanem
bolond. „Amilyen bolond ez a nő”, így. És én sajnos nem tudom, hogy ez mit is
jelent. Jót vagy rosszat. Értékítéletet vagy megértő legyintést. Azért nem tudom,
mert nem ismerek festőket. Kigondoltam magamnak egyet-kettőt, de azokkal
könnyű volt, néztem a fényképeiket meg a képeiket, és akármit mondhattam
nekik meg róluk. Csak az én fejemben léteztek. Meghaltak, mielőtt születtem,
vagy éppen abban az évben. De igazi, hús-vér festők szavainak a jelentésével
bajban vagyok. Meg aztán szerintem én nem is vagyok bolond. Legalábbis nem
nagyon. Néha, amikor meghalni szeretnék legjobban ezen a világon, de rám tör
az éhség és valami meghatározhatatlan intenzitású testi vágy, miközben össze
kulcsolt kezekkel fekszem az ágyamon, amolyan kosztolányisan szomorkás va
sárnap délutánonként szokott ez előfordulni velem, no, ilyenkor tudom, hogy
nem vagyok bolond. Ha az volnék, bizonyára legott meghalnék. Hadd sírjanak
mindahányan, akik csak ismertek. Ennem adtak és szerettek. Vagy csak a teste
met. Vagy az eszemet. Vagy azt, ahogyan én szerettem őket.
De én nagyon is eszes kis nő vagyok, és ilyenkor mindig felülök, letörlöm
könnyeimet, ilyenkor persze egyetlen ocsmány szó se hagyja el a számat, csak
szomorú és becézgető, ó, te szegény, így beszélek én magamhoz a magány vasár
napi óráiban, felülök hát, és azt mondom: de bolond vagy, ó te szegény, hát nem
tudod, hogy senkinek se fájna? Csak legyintenének. És ettől észre térek, megvi
gasztalódom. Olyannyira, hogy másnap lila harisnyát veszek magamnak vagy
zöldet, és félelmetes oroszlánokkal mintázott zoknikat a fiamnak. Harisnyát és
zoknit. Ennek bizonyára jelkép értéke van, azt jelentheti, hogy nem adom fel,
megyek, megyek előre az életben. Zöldben és lilában. Megújulva és csábításra
készen. Ilyesmi. Az oroszlános zoknihoz nem tudok magyarázatot fűzni, hacsak
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azt nem, hogy a majmok és a zsiráfok nem mutatnak jól sem a lábfejen, sem a
bokán.
Végképp nem vagyok őszinte. Mert egy csöppet sem vagyok magányos, és
szürke meg fekete harisnyán kívül másmilyent nem hordok. De amikor kipillan
tottam az ablakon, a szökőkút előtt egy kamaszlány csupa lilába öltözve sietett
valahová, és olyan kedvesen libbenő látvány volt, hogy egy kicsit elszomorod
tam, meg öregnek is éreztem magam, és akkor kitaláltam azt a bekezdést. Ma
gányos akkor voltam utoljára, amikor azt hittem, hogy van kivel beszélgetnem,
és próbálkoztam is nap mint nap, hiába. Csak nem voltam egyedül. Ami viszont
kevés. Úgyhogy most rengeteg a dolgom. Át kell gondolnom és értékelnem min
den eddigi mondatomat, amit a magányos öreg nőkről leírtam. Mert az csak
buta vénasszonyokra vonatkozhat, márpedig az én hőseim nem buták. Bolon
dok esetleg. De ezt még nem tudom, ugyanis festőket nem ismertek ők sem.
Most sietek. Amine emlékezetét olvasom éppen, és egészen másként hat
rám, mint annak idején. Nem csak másként, de egészen másként. így, ahogyan
most itt leírtam.

Farkas Béla: Park (olaj, 1914?)
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SZA THMÁR1 ISTVÁN

ALKALMI ÍRÁS (II.)*

Körülbelül másfél éve, hogy cseng a telefon, gyere, mondja sietve a hang a távol
ból, gyere haza, mert az Atlaszokról szólunk, a könyvtár nagytermében, tudod,
a régi, bőrfoteles, poros, avas szagú, árnyékos teremben, igyekezz! miért, kér
dem, nem dől az össze, ott van a két vitéz, terebélyes fickó, dalia, ne hülyéskedj,
így a hang, de hát én itthon vagyok, próbálkozom, de már csak valami sejtelmes
kattogás hallatszik, szűrt búgás, oké, mondom, oké, mint akinek olyan könnyű
minden, egyértelmű, még fütyörésztem is hozzá, oly rég esett meg ez velem, száll
a lélek a templomtornyok fölött, és örömében ám, de tudtam persze, változó ez
is, mert már a következő percben valami súlyt éreztem én is, mind erősebben,
veszélyesebben, hol volt már a fütty, az ég, tán csak nem m ag am ró l kell szól
nom, rémültem meg.
És a dolog megtörtént szépen az avítt nagyteremben, még a zongora is jól
állt, nem is nagyon látszott szúette roggyantsága, emberek voltak, és tán figyel
tek is néha. De azóta valahogy félek a távolból jövő telefonoktól. És mind többet
jövök be ide, ebbe a boltba, a könyvek közé, habár már ritkán lapozgatom, né
zegetem őket, valami másért történik mindez, a Mirkóhoz, mondom apámnak,
a Mirkóhoz mentem, és szépen, nyugodtan megyek végig a Fürdő utcán, ahol a
barátom lakott egykoron, bámulom a kirakatokat, még rám is köszönnek egypáran, ha esik, annyira nem is zavar, és látom a tornyot, a kanyarodó villamost,
a majomplacc trógereit, hányszor, de hányszor irigyeltem őket, a habzó sört a
kezükben délelőtt, a foltozott targoncát, amin délután feküdtek, az asszonyt, aki
néma volt, és ott van Stipan is, a koszorúsfiú, hatalmas fülekkel, akárha csak
Kafka utazna át a városon, és a Pelivan fagylaltbajszú patkányai is, meg
rendőrök is jönnek, katonák, kis alakulatok, de én csak megyek a boltba, mind
többször és többször, Mirko, a szemüvegember nem szól semmit, bent barna a
levegő, egy-két pohár az asztalon, pár odatévedt ember, ahogy illik egy ilyen
életben, és valami könyv azért, új írás, szó, de amikor kelek a kényelmes fote
lekből, csak úgy, szinte te lje s e n mellékesen, mondja a Mirko, gyere október
elején, és nincs az, hogy honnan és hova, csak úgy, egészen természetesen.

*

Elhangzott 1996. október 11-én a szabadkai Napredak könyvesboltban a szerző
műveinek bemutatóján.
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GULYÁS JÓZSEF

SÖTÉT UTCA

De jó, hogy magam vagyok,
elfordultál, gazdám,
te kék szemű, csillagtalan,
de jó egyedül lenni,
hogy éj van s nem kell menni,
ülhetek holtan,
nézhetem magam messziről,
de jó a rossz,
de jó a semmi,
de jó, hogy vége lesz holnap,
hogy nem is volt,
de jó, hogy nem álmodom,
hogy magam ébredek,
hogy nincs semmit feledni,
de jó éjszaka
öreg patkánynak lenni,
nézni egy embert,
ki üres és tejet langyosít,
de jó, nem kell halni
tele zsebbel, kamrával,
de jó, hogy senki sem szeret,
nem kell szeretni,
valakit elárultam,
bántottam s elhagytam,
nem bírom feledni,
de jó, hogy magam vagyok,
hogy megfulladtam,
szép volt megfulladni
cipőben, sárban és sötétben,
jó volt megfulladni

szomjan, haraggal, sötétben,
de jó a rossz,
de jó, hogy nem volt kedvem
és nem volt miért
jónak, embernek lenni,
de jó a rossz,
de jó a semmi,
de jó álmatlan, reménytelen,
hogy vége van, vége,
hogy eladtak, megöltek,
de szép egy villa mélye,
az elejtett kéz,
a kihűlő ujjak fehérje,
hogy üres utca,
hogy békésen haldokolhatsz,
izzadhatsz, hányhatsz,
arról, hogy élet, vágy,
de jó, hogy leszoktál,
de jó neked, te szerencsétlen,
vitaminhibás télben,
behegedtél, nem kell
a fásli: csók, meleg, haza,
meggyógyultál,
minek a remény, holnap,
valaki akartál lenni,
több, jobb mindenkinél,
ez már nem éget,
de jó, hogy nem volt reggel,
hogy délben este lett
s délben véget ért az élet.
(Újszeged, 1972)
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TOMÁN LÁSZLÓ

TEMETŐ

Először a gépkocsivezetők vették észre, hogy a város utcáin egyik napról a má
sikra, minden látható ok nélkül besüppedt az úttest. Kezdetben nem tulajdoní
tottak ennek különösebb jelentőséget. Jöttek a munkások, feltörték a bemélyedt
útburkolatot, feltöltötték a gödröt, újra aszfaltot húztak rá. így ment ez egy ideig.
Megjelentek a horpadások, eltüntették őket, s aztán napirendre tértek felettük.
Idővel azonban mind gyakrabban és mind több helyen szakadt be az úttest,
mind nagyobbak voltak az üregek, mind mélyebbre süllyedt a talaj, egyre nehe
zebb lett feltölteni a lyukakat, mert a homok, a föld csak hullott a mélybe, mint
ha feneketlen kútba öntenék.
Már nemcsak néhány utcában süppedt be az aszfalt, hanem a város szinte
minden részén. Mind több munkást kellett alkalmazni, s mind több anyagra volt
szükség. A folyópartról hordták a homokot, vagonszámra érkezett a vasútállo
másra a kavics.
Újabb és újabb friss aszfaltok tarkították az utcákat. Hol itt, hol ott gőzö
lögtek az aszfaltfőző gépek. Napról napra növekedett a horpadások felülete, s
mélyebbnél mélyebb gödrök tárultak az útkarbantartók elé. Ha egy-egy nagyobb
nyílást vettek munkába, egész barlangokra bukkantak, melyekből titokzatos
módon eltűnt a föld, mintha a végtelen mélység nyelte volna le, s napokig tar
tott, míg a töméntelen homokot, kavicsot, kőtörmeléket az üregbe szórták, le
döngölték, aztán bebetonozták, beaszfaltozták. A munkálatok miatt sok utcát
le kellett zárni, a forgalom más utcákra terelődött, a megnövekedett megterhe
lés miatt viszont hamarosan ezek is használhatatlanná váltak, mert egymást ér
ték bennük a beomlások. Számos gépkocsit, munkagépet emelődaruval kellett
kihúzni a gödrökből.
Oly gyorsan sorjáztak a beomlások, hogy a javítóosztagok még be sem fe
jezték az egyik munkát, máris újabb üregek jöttek létre. Se elegendő gép, se
elegendő munkaerő nem volt már a javítások elvégzésére. A hatóságok kényte
lenek voltak a legmegrongáltabb utcákat végleg lezárni, s betemetetlenül hagyni
a lyukakat. Csak a legfontosabb útvonalak javítására szorítkoztak.
Egyszerre süllyedni kezdtek a házak. Lassan, fokozatosan, szinte észrevét
lenül. Eltünedeztek a bejárati lépcsők, a járda a pinceablakok fölé emelkedett.
Az utca szintje vészesen közeledett a földszinti ablakokhoz, majd el is érte őket.
Az épületek kapuját eltorlaszolta a föld, a házakból az ablakokon jártak ki és
be. A földszinti lakásokból ki kellett költözni, az emberek a felső emeletekre
húzódtak, a padlásokon rendezkedtek be, a toronyházak lapos tetején vertek
sátrat, abban a reményben, hogy majd csak megszilárdul a talaj, megszűnik a
süllyedés. Aki nem hitt a változásban, elhagyta a várost.
A föld színe már a felsőbb emeleteket veszélyeztette. A talaj az emberek
szeme láttára nyelte el otthonukat. Az volt az érzésük, hogy nem is az épületek
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süllyednek, hanem a föld felszíne emelkedik mind magasabbra. Már csak a felső
emeletek tartották magukat, aztán eltűntek, s csupán a templomtornyok csú
csai, a keresztek látszottak ki. A talaj egyre jobban hódított, mindent elnyelt,
minden elsüllyedt.
Élőlény már nem is volt a városban, illetve a város helyén, mivel a város már
nem is létezett. Homok, por maradt utána, egy-egy árva tárgy, mely értelmetle
nül és céltalanul hevert, hányódott ide-oda. A szelek hordták a homokszemcsé
ket, papírfoszlányokat, rongyokat emeltek föl, vittek magukkal, ejtettek el,
mintha játszanának a város maradványaival, az emberek utolsó nyomaival.
(1965-1996)

M ONOSZLÓYDEZSŐ (Bécs)

TÖLTÉSSZIMMETRIA
E században, hol oly gyorsan kiosztott
áldás és átok
fekete-fehérre szálazta szét
a szimmetrikus világot,
hol önkényes dugóhúzó-konvenció
javallta, mi a bal és mi a jobb,
mialatt a kétfelé forgó neutrínók
egyformán perdültek balra, jobbra,
összetört tükrök mögül mutogatva
a mozgó harmóniát,
itt éltem én
az univerzum „baloldalán”,
voltam hívő, hitetlen, konok,
de mégis mindig a mindenség ikerrésze voltam,
kiegyenlítettek
az anticsillagok

A SZENILIS M OSOLYH OZ
CÍM ZETT ESZPRESSZÓBAN
Kivel szemez e torz vigyor?
Már belesettenkedett mindenki tekintetébe
az elmúlásra narancsszín-foszforeszkáló kavicsokat hullat
nem érti: nevetni nincs miért
Takard előle arcod
vagy csücsörítsd pupillád te is mosolyra inkább
kétséged pengéjével meg ne sértsed
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GOBBY FEHÉR GYULA

HOSSZÚ UT PESTIG
AVAGY OLÁH BÉLA BÚCSKISHALMI TANÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT
MAGÁNBESZÉDEI A SISAK ALÓL, AMÍG AZ ÖREG DKW MOTOR
ROBOG VELE BUDAPEST FELÉ
HANGJÁTÉK
SZEREPLŐK
Béla, Jani, Anya, Néni, Vámos, Magyar vámos, Csilla, Pincér, Rendőr
1994 decembere.
A bejelentő zene után motorzúgás hallatszik, szél fütyül, majd Béla belső mo
nológja:
BÉLA: Szép vidék... A vidék szép... Saját határáról mindenki azt állítja,
hogy az a legszebb. Közben semmit meg nem tenne érte, hogy valóban szép
legyen vagy legalább megmaradjon bántatlan formájában. Csak csodálkozik raj
ta, hogy azok a mafla turisták miért nem özönlenek csőstül bámulni a szülőfa
luját, miért nem hozzák zsákszámra a pénzt, miért nem költekeznek, mint a
megvadult bolondok az üzletekben. Észre sem veszi, hogy bűzben, smogban
vagy porfelhőben él. Miközben a turistákat szidja, hiányzik a pénzük a zsebéből,
a foga közül köpködi a szájába szálló legyeket, enni sem bír a disznóólak büdösségétől, ha lenéz a patakba, hátukra fordult, rothadó halakat lát, fölfordultak a
sok méregtől, amelyet a haladás érdekében épített üzemek pumpálnak beléjük.
Szép vidék... az a baj, hogy itt mindenki vidéki. Itt a városban is falusiak élnek,
a faluban is azt gondolják magukról, hogy ők civilizáltak és urbánusok. Ég és
föld között vergődnek, mintha állna az idő velük. Boldogok a saját maguk által
kiépített ketrecükben, az idő múlását csak a szatelitprogramokban szeretik néz
ni. Messziről. Elképzelik, hogy valahol a hegyek mögött már más a világ, és
beleborzonganak. Azt a gondolatot sem bírják elviselni, hogy nekik is sarkig ki
kellene tárni az ajtót, kinyílni a világ számára, megismerni az újat, befogadni és
megváltozni. Attól félnek, hogy ha kitárják az ablakokat a lelkűkben, akkor
beözönlik a káosz. Az idegen világ káosza, ismeretlen szörnyetegeivel meg a
zűrzavarával együtt, és megbontja megszokott és áporodott nyugalmukat, az
egyforma és unalamas mindennapjaikat, amelyben egymás közt tülekednek,
mint a vízipókok a pocsétában. Még a közmondások is erre tanítanak: Járt utat
a járatlanért el ne hagyd. Jobb, ha meghúzod magad, hogy észre se vegyenek,
nehogy valaki beléd kössön. A megszokott a jó, a szokatlan a rossz. Őrizzük a
hagyományt, mint kutya a gumiját. Állítólag a múlt tanít bennünket és bölcseb
bé tesz, közben az az igazság, hogy semmit az égvilágon nem tanultunk meg még
a történelemből se, csak azt, hogy éldegélni kell. Túlélni mindent és minden
áron. Tenni, amit a többiek, hogy átlagosak legyünk. Ha átlagosak vagyunk,
akkor a világunk banális. Ha banális a világ, akkor minden apróság szenzáció a
számunkra. Állandóan tele vagyunk szenzációval, amiben semmi érdekes nincs.
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A szenzációink is vidékiek, a szellemünk is vidéki, a vidékünk is vidéki marad
mindörökké. Szép a vidék... Lehet bámulni és gyönyörködni, amíg szét nem
lövik...
A motor zúgása egy pillanatra fölerősödik, majd Béla kikapcsolja a motort.
JANI: Tanár úr, a szokott öt literért jött?
BÉLA: Tízet kérek.
JANI: Hosszabb útra megy?
BÉLA: Átruccanok Magyarországra.
JANI: Látom, hátul nagyobb a pakk a szokottnál.
BÉLA: Hálózsák.
JANI: Bírja még a motor.
BÉLA: Karbantartom rendesen. Húsz éve kaptam apámtól, azóta magam
viselem gondját.
JANI: Akkor se lehetett már új.
BÉLA: Új? Akkor volt Matuzsálem. Most meg már muzeális érték.
JANI: DKW. Német gyártmány. Tán ilyesmiket hajtottak a német katonák
a háború alatt.
BÉLA: Ez már háború utáni gyártmány. 1952-ben készült.
JANI: Akkor most 42 éves.
BÉLA: Idősebb, mint te.
JANI: Éppen tizennégy évvel.
BÉLA: Azt hittem, már nem talállak itt. A gyár nem kezdett dolgozni?
Levették a zárlatot Jugoszláviáról, most már talán dolgozhatnátok.
JANI: Én oda nem megyek vissza.
BÉLA: Nem mégy vissza? Rendes mesterséged van...
JANI: Volt mesterségem. Akkor háborúba akartak vinni, megszöktem. Va
lamiből élni kellett, benzincsempész lettem. Leszoktam arról, hogy reggel ötkor
kelek, és nyolc órát melózzak a gép mellett.
BÉLA: Csempész nem maradhatsz, látom, a rendes töltőállomásra is ér
kezni kezdett a benzin.
JANI: Sokáig versenyezhetek én még az állami töltőállomások áraival.
BÉLA: Rád uszítják a rendőröket.
JANI: Eddig is megvoltam velük. De ha nem lehet benzinnel kereskedni,
kitalálok valami mást. Elszoktam attól, hogy nekem valaki parancsolgasson.
Négy éve magános farkas vagyok.
BÉLA: Magános farkas?
JANI: Tudom, tanár úrnak ez olyan...
BÉLA: Fellengzős.
JANI: Olyan akármi. Pedig igaz. Többet nem bízom magam senki kegyeire.
Magam harcolok az élettel. Ha fellengzős, akkor is.
BÉLA: No, vigyázz. Itt a pénz.
JANI: A tanár úr is vigyázzon magára. Még megfázik ezen a DKW-én. A
hálózsák se túl meleg, ha egyedül fekszik benne.
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Motorgyújtás, berregés, majd Béla monológja:
BÉLA: Még jó, hogy nem akar megnősíteni. A volt tanítványom. De abban
igaza van, húsz évvel ezelőtt nagy dolog volt a motor. Ha végigrobogtam az
utcán, nemcsak a por szállt utánam. Nem kellett leszerelnem a kipufogócsövét,
hogy rám nézzenek. Tudtam, hogy bár az utcán teremtett lélek se látszik, ott
bújnak a lányok a függönyök mögött. Volt olyan barátom, aki azért ment el a
faluból, mert megfogadta, hogy addig haza se jön, amíg legalább olyan motor
kerékpárt nem hajthat, mint az enyém. Persze, Németországból, Svédországból
mind autóval jöttek. Végül is az autó kényelmesebb. Meg elfér benne a család.
Én maradtam egyedül magános farkas. Vehettem volna én is autót, a Zastava
itthon olcsó volt, de minek cserélném el az öreget? Egyedül vagyok, nincs velem
asszony, nincs gyerek, nincs anyós, semmiféle pereputty, nekem elég a motor.
Legalább friss levegőt szívok. Amennyire friss. Mert por az mindenütt van. Be
utaztam fél Európát, de por a legszebb autóutakon is akad. Nemcsak nálunk.
Jönnek a szerb menekültek a karsztvidékről, és csodálkoznak, Istenem, mond
ják, hát itt por van, itt mennyi a por. Mindig azt szoktam mondani, hogy nem
csak por van, hanem sár is. Ez az egész vidék sárból van. De por és sár nélkül
nincs kenyér sem. Aki kenyeret eszik nálunk, azt ebből a porból és ebből a sárból
nyerte, amit olyan utálkozva próbálkoznak letörölni a lábukról. Látszik, hogy
sohasem hajtottak motorbiciklit sárban. Az még az igazi élvezet. Mikor a kerék
mindened összefröcsköli. Sáros a bukósisak, a kabát, az arcod, a kezed, a sze
med. Aztán egyszer csak beleragad a motor a sárba, csak tisztíthatod, meg tol
hatod, meg cipelheted, ha bírod. Mintha magad is sárból lennél. Porból lettél...
Isa pur és homuv... sáremberek. Az egész vidék sárból van, mintha az Isten ját
szott volna velünk. Sárkunyhókat épített, és sárembereket rakott bele. Sárku
tyák ugatnak az udvaron, és sárjuhok bégetnek a karámban. Nem is csoda, hogy
csupa sárötlet jut a sáremberek fejébe. Sárgyerekeket csinálnak sárasszonyok
nak.
Hirtelen egyszerre szólal meg két asszonyi hang:
ANYA: Meg kellene már nősülnöd, fiam.
NÉNI: Neked feleségre van szükséged, öcsém.
ANYA: Már minden barátodnak van gyereke.
NÉNI: Találok én olyan asszonyt a számodra, hogy a mennyországban ér
zed magad.
ANYA: Nem válogathatsz örökké.
NÉNI: Ha mindig az igazit keresed, a végén a senki marad.
ANYA: Azt hiszed, engem kérdeztek, mikor elvett édesapád?
NÉNI: Akkoriban nem bízták a gyerekekre a dolgot. A házasság túl komoly
ahhoz, hogy tejfeles szájú kölykök intézzék. Akkoriban a családok megbeszélték
egymás között a házasságot, hogy annak alapja legyen.
ANYA: Minket is úgy boronáltak össze, mint a többieket. És mi bajunk volt?
NÉNI: Láttad te a szüléidét veszekedni?
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ANYA: Néha fintorogtam a pipafüsttől, néha rászóltam, hogy fürödjön
meg, néha kimentem a konyhába, sírtam egy kicsit.
NÉNI: Az én házasságom se volt jobb. De ha mindent összeadok, három
gyerekem van, s tőlük már négy unokám. Ha összejövünk, a család megtölt két
szobát. Egész életemben volt miért dolgoznom. Te meg céltalanul lődörögsz
azon az idétlen motoron. Az életcél?
ANYA: Ha szegény apád nem hal meg, elvagyunk vele ma is. Néha nagyo
kat hallgatott, ha kotyogtam neki valamiről, néha nem úgy intézte a dolgokat,
ahogy én tanácsoltam, de lenyeltük a haragot, éltünk tovább.
NÉNI: Neked megadatott, hogy magad válassz, akkor mire vársz? Ha nincs
ebben a faluban elég csinos leányzó, eredj el a szomszéd faluig. Ha ott sem akad
kedvedre való, eredj a következőig. Ha nincs ott sem, bejárhatod Topolyát, Sza
badkát, Zentát. Végeredményben voltál már Németországban, Ausztriában,
Franciaországban, Hollandiában... Sehol se akadt meg a szemed valakin?
Fölerősödik a motorzúgás, majd Béla folytatja monológját:
BÉLA: Az volt a baj, hogy nagyon könnyen lettem szerelmes. Legényko
romban nagy nőcsábász hírében álltam. Árgus szemekkel vigyázták tőlem a lá
nyaikat a mamák, mintha igazi Don Juan lennék. Képes voltam órák hosszat
tekeregni az utcán, csakhogy egyszer megpillantsam a kiszemelt lányt. Ott dürögtem a motorral az ablaka alatt, hogy észrevegyen, és kitekintsen rám. Ha
elhittem, hogy nekem valaki tetszik, egész elbódultam tőle. Egy-két napig azt
hittem, megőrülök a nagy érzelemtől, ami rám tört. A szerelem az egekbe emelt.
Összekevertem az órákat az iskolában, nem írtam be a naplóba a jegyeket, kies
tek a tányérok a kezemből, mikor segítettem mosogatni. Teljesen megváltoz
tam. Aztán amilyen hirtelen rám tört, úgy el is múlt az érzelmi vihar. Ha beszél
gettem a választottammal, rájöttem, hogy raccsol, és nevetségessé váltam a saját
szememben, éppen én bolondultam bele egy beszédhibás nőbe. Ha nem racscsolt, pöszögött. Ha nem pöszögött, azt vettem észre, hogy az arca pattanások
kal van tele. Ha nem pattanások voltak, akkor szeplős volt. Ha nem volt szeplős,
korpa hullott a hajából. Ha nem volt korpás, akkor összenőtt a szemöldöke. Ha
alig volt szemöldöke, akkor a fogai keresztbe nőttek a szájában. Ha szép egész
séges fogazata volt, himbálta a fenekét. Ha rendesen ment, akkor kényeskedett.
Ha nem kényeskedett, akkor erőszakosan vallásos volt. Ha nem volt vallásos,
akkor tudatlan volt. Ha egyetemet végzett, akkor fölvágott, és úgy éreztem, min
denkit lekicsinyel. Sokszor meg sem ismerkedtem a kiszemelt nővel. Egy-két
napig úgy éreztem, meghalok, ha nem jutok a közelébe, aztán hirtelen meg ele
gem lett az egészből. Hülyének éreztem magam, aki egy ismeretlen életébe bele
akar avatkozni minden ok nélkül. Hirtelen közömbössé váltam. Még csak azt
sem mondhatom, hogy egyik nő miatt hagytam ott a másikat. Vagy egyik álom
nyomta el bennem a másikat. Ahogy jött a bennem dúló vihar, úgy el is múlt.
Talán az az igazság, hogy sohasem voltam szerelmes. Nem a nőkben, bennem
kellett keresni a hibát. Jóska szerint féltem a nőktől. Ő állandóan pszichológu
som próbált lenni, mert azt hitte, hogy az ember barátjának kötelessége, hogy
segítsen, amiben tud. Viszont, mégis csupán könyvelő maradt a szövetkezetben,
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kielemezni a lelkivilágomat nem képes ma sem. Ott volt a példája előttem, két
szer nősült és háromszor vált el, mert a második feleségével még egyszer össze
jött. Mindkét asszony szült neki egy-egy kislányt, most minden vasárnapját a
lányokkal tölti, egyiket az idősebbel, másikat a fiatalabbal. Két asszonynak fizet
tartásdíjat, de leginkább nem fizet semmit, mert annyi pénze sincs, hogy megél
jen belőle. Az ilyen jobb, ha hallgat, lelapul, mint a fű. De nem. Nem elég nekem
a rokonság, még ő is beleszólna a személyes életembe...
Kikapcsolja a motort. Háttérből beszélgetés zaja hallatszik.
VÁMOS: Gospodine, vi ste zaobišli kolonu.
BÉLA: Da.
VÁMOS: Minden járműnek sorba kell állnia. Érti?
BÉLA: Senkit sem akadályoztam a forgalomban.
VÁMOS: Mégis sokakat megkerült.
BÉLA: Látja, senki sem szólt rám. Most különben sincs olyan tömeg, mint
mikor a benzincsempészés folyt.
VÁMOS: Addig nem kezelem az útlevelét, amíg sorra nem került.
BÉLA: Addig állok itt a vámon, amíg bele nem üti a pecsétet.
VÁMOS: Álljon félre most.
BÉLA: Hova álljak, ez a motor nem akadályoz senkit.
VÁMOS: Ne vitatkozzon, álljon oda az oszlop mellé, és várjon.
A zaj egy pillanatra fölerősödik, majd Béla monológja:
BÉLA: Ezek azt hiszik, megfogták az Isten lábát, ha egyenruhát húznak
magukra. Nem tudja ez, hogy én mennyit kibírok. Vagy éppenséggel tudja, azért
is mert pökhendiskedni velem. Megtörettünk és megaláztattunk mindahányan
az utóbbi években. Bár az oktatásunk már akkor kezdődik, mikor megszüle
tünk. A bábaasszony rögtön a hátunkra vág, hogy fölordítsunk. Ez folytatódik
aztán. Hol a hátunkra vágnak, hol a kezünkre csapnak, mint Bittér tanító bácsi
valamikor, hol a fülünket húzzák meg, mint Mariska szomszédasszony. Hol a
lelkűnkbe taposnak bele, hogy okuljunk. És mi okulunk, idomulunk, tanulunk,
megszokunk, dolgozunk, megalázkodunk. Az utóbbi években le kellett monda
ni még eddigi szokásainkról is, újakra tanítottak bennünket. Ezen a tanfolya
mon százezrek tanultak meg munka nélkül élni. Jóska mesélte, hogy most is
minden reggel megborotválkozik, nyakkendőt köt és elmegy otthonról, mert
nem tud mit válaszolni az anyjának, aki megkérdezi: „Kisfiam, ma nem dolgo
zol?” Emberek tömege tanulta meg, hogy munkába nem szabad járnia, de kapja
a fizetését. Kapják a fizetésüket, de meg kellett tanulniuk, hogy megélni nem
tudnak belőle. Alkoholisták ezrei szoktak le az italról, mert nem jutott rá egy
fitying sem. Ugyanakkor józan életű emberek ezrei szoktak rá, hogy kocsmában
üljék végig a napot, csakhogy ne üljenek tétlenül otthon. Sokan hiába kaptak
fizetési cédulát, meg kellett szokniuk, hogy a bankban nincsen pénz, nem tud
nak hozzájutni a névlegesen járó pénzükhöz. Mikor végre kézbe kapták, meg
kellett tanulniuk, hogy a felét sem éri. Az autósoknak hozzá kellett szokniuk,
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hogy hiába van szép kocsijuk, nincs benzin. Ha a csempészek hoztak benzint,
nekik nem volt rá pénzük. A kocsi a ház előtt nem ér semmit, mégis egyre többet
elloptak. A tömbházakban őrséget szerveztek a férfiak, felváltva vigyáztak éjje
lente az autókra. Hetente sorra került mindenki. Hozzá kellett szokni a sorhoz.
Sorba kellett állni az élelmiszerjegyekért, amelyek bizonyították, hogy jogosult
vagy az élelemre. Sorba kellett állni, ha érkezett élelem. Sorba állsz a pénzedért,
sorba a tejért, sorba a benzinért, sorba a kenyérért, sorba a külföldi vízumért. A
sorok kimeríthetetlenek. Csak mi vagyunk egyre kimerültebbek. Az emberi al
kalmazkodás és megaláztatás szörnyű tanfolyamát végezzük. És aki azt hiszi,
hogy véget értek kínjaink, téved. Még sok vizsga áll mindenki előtt. Nemcsak az
új ruhákról, cipőkről, tejről, húsról, borról és sörről kell lemondani. Egyedisé
günkről és egyéniségünkről szoktattak le bennünket. Le kellett mondani arról
is, hogy megválaszthassuk saját sorsunkat. A választás minden lehetőségéről le
kellett mondani...
Fölerősödik az emberi zsongás, majd a Magyar vámos hangja közelről
MAGYAR VÁMOS: Kérem az útlevelét.
BÉLA: Tessék parancsolni.
MAGYAR VÁMOS: Üdvözlöm Magyarországon. Hova tetszik utazni?
BÉLA: Budapestre megyek. De lehet, ha javul az idő, másfelé is elcsavargok.
MAGYAR VÁMOS: Amint az útleveléből látom, elég sokat tetszett csa
varogni az utóbbi időben.
BÉLA: A régi útlevelemet látta volna...
MAGYAR VÁMOS: Mi van a csomagban? Elvámolni való?
BÉLA: Személyes holmim van. Motorkerékpárra nem férne csempészáru.
MAGYAR VÁMOS: Azt bízza ide, édes uram. Ha magának annyi ezrese
lenne, amennyi kerékpáros csempészt én lefogtam, gazdag ember lenne.
BÉLA: Tessék belenézni. Hálózsák, ruhanemű...
MAGYAR VÁMOS: Alkohol? Tiszta szesz? Aranyláncok?
BÉLA: Köszönöm, nem iszom.
MAGYAR VÁMOS: Ne tessék viccelni, végzem a dolgomat, amivel az
állam megbízott.
BÉLA: Maga boldog ember.
MAGYAR VÁMOS: Honnan gondolja?
BÉLA: Akit az állam megbíz valamivel, lovon van. Legalábbis nálunk.
MAGYAR VÁMOS: Pénze van?
BÉLA: Van. Ennivalóra, benzinre.
MAGYAR VÁMOS: Úgy nézem, a motor se egy új darab...
BÉLA: Negyvenkét éves DKW. Megszoktam.
MAGYAR VÁMOS: Ezen is átgázolt a történelem kereke. Maga is vigyáz
zon a kerekeire, édes uram. Nehogy valami baj történjen velük.
BÉLA: Majd odafigyelek, bár engem nem az állam bízott meg vele.
MAGYAR VÁMOS: Maga vicces ember. De megbocsátom, mert nem ta
láltam semmit a csomagban. Jó utat kívánok!
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Béla begyújtja a motort, folytatódik a belső monológ:
BÉLA: Hol a történelem kereke? És kicsodán gázol át? Emlékszem, mikor
megjelent Milorad Pavié szerb írónak a Kazár szótár regénye, akkor olvastam a
történelem kerekéről. Egy belgrádi hetilap kritikusa természetesen a szerbek
sorsára vonatkoztatta az író jelképeit, a Nova Makedonija című szkopjei napi
lap a macedónokat intő jeleket vélt felfedezni a regényben, és Ljubljanában
arról szövegelt Tarasz Kermanuer, hogy a szlovén népnek vigyáznia kell, nehogy
úgy járjon, mint a kazárok, akik szinte nyom nélkül tűntek el az időben. Ha
kedve lett volna az embernek, nevethetett volna az egymás mellett élő kis népek
önféltésén. Mindegyik rögeszmésen magát helyezte előtérbe, és mindegyik tele
volt világvége hangulattal. De senkinek se volt kedve nevetni. Éreztük, hogy
valami szörnyű készülődik a társadalmunkban, a bőrünkön éreztük a gyűlölet
fokozódását, a kínjukban egymás ellen forduló népek gonosz haragját. A törté
nelem kereke az gurul. Minden szentimentalizmus nélkül gázol át embereken,
népcsoportokon és egész nemzeteken. De kinek jut eszébe azon gondolkodni,
hogy Kelet-Poroszországban valamikor igazi poroszok éltek, akik nem voltak
németek, egész más nyelvet beszéltek, más vallást követtek, más kultúrájuk
volt? Ha valaki ma sírna, mert a spanyolok kiirtották a karibokat, a többiek
röhögnének rajta. A vajdaságiak számára az ide-oda költözés, a szomszédok
cseréje nem történelem, nem régmúlt és nem rege, hanem valóság. A mi vidé
künk, mióta számon tartják, és ameddig az emlékezet elér, az állandó cserék, a
széles utak és nyitott térségek tája volt. Pedig mindenki, aki itt él, aki legyöke
rezett és itt maradt, tanúsíthatja, hogy igen belakható és emberi táj ez. Életre
alkalmas, életet adó, gazdag táj ez. Munkára és türelemre, emberiességre és
gyakorlatiasságra szoktató vidék. És mégis, mi magyarok is magunkra gondol
tunk, mikor nyolcvanhétben megjelent a regény magyarul. Nem is csoda, mert
úgy alakult a sorsunk, anélkül, hogy kívántuk volna, anélkül, hogy előidéztük
volna, anélkül, hogy hozzájárultunk volna, megint előgurult a történelem híres
kereke. Táncolt fölöttünk jobban, mint az én DKW-m. S hiába kérdezgettük,
hogy mit tehetünk, hogy ne járjunk mi is úgy, mint a kazárok. A szem, amely
látott, nem csukódhat be. A fül, amely hallott, nem zárulhat be. Mi éreztük, mit
tesz a történelem velünk, mit szomszédjainkkal, mit a vidékünkkel. Még nem
tudom, lesz-e erőnk rá, hogy tanúskodjunk róla, és megmaradjunk. A kazárok
regénye szóljon a kazárokról, rólunk meg írjon regényt egy közülünk való. Amíg
teremteni tudunk, addig meg is tesszük, amire születtünk. Függetlenül attól,
merre halad az a hírhedt kerék...
Egy pillanatra fölerősödik a motor zúgása, majd Béla kikapcsolja a motort.
Madarak csicsergése. Ágak reccsennek.
CSILLA: Szép ember, a kisebbet észre sem veszi?
BÉLA: Bocsánat, kisasszony... Asszonyom... Csak megálltam egy pillanatra
pihenni, vagyis...
CSILLA: Láttam, hogy miért állt meg.
BÉLA: Bocsánat. Nem gondoltam, hogy itt a cserjésben zavarok valakit.
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CSILLA: Dehogy zavar, dehogy zavar. Bár bújócskázhatunk is. Mit keres a
földön, elvesztett valamit?
BÉLA: Nem, csupán... Khm... Nem fázik, kisasszony?
CSILLA: Kedves ember maga. Humánus. Meg akar melegíteni?
BÉLA: Én fázósabb vagyok. Biztos a motor miatt, vág a szél a motoron.
CSILLA: Tetszik a lábam?
BÉLA: Mutatós. Arra gondoltam, hogy korai még ilyen lenge szoknyácskában sétálni a levegőn.
CSILLA: Igaza van. De mit tehetek, ha ez a munkaruhám.
BÉLA: Másik munkahelyet kellene választania.
CSILLA: A felelet pontos. Csak attól félek, akkor a fiúm ankétot csinálna velem.
BÉLA: Ankétot?
CSILLA: Maguk jugoszlávok nem ismerik a régi vicceket? ’An két pofont
vágna le nekem, hogy kiesnének a fogaim.
BÉLA: Sürgősen válasszon másik fiút.
CSILLA: De azért segíthetne rajtam valamivel.
BÉLA: Parancsoljon.
CSILLA: Ott beljebb hever a fűben egy suba. Ha fizet ötezer forintot, egy
kicsit megmelegszünk.
BÉLA: Nagyon megtisztelő, hogy kliensének tekintett, de én majd inkább
a Tanya csárdában melegszek meg egy forró leves mellett.
CSILLA: Nem tetszem magának?
BÉLA: Az a baj, hogy nagyon tetszik.
CSILLA: Az miért volna baj? Akkor már majdnem üzletet kötöttünk.
BÉLA: Kisasszony, az a baj, hogy ilyen életet kell élnie.
CSILLA: Engem akar lesajnálni, szép fiú? Tudja meg, nekem százszorta
jobb kocsim van, mint magának motorja.
BÉLA: Nem vitatom. Nem akartam megbántani...
CSILLA: Ha nem akart bántani, van egy jobb ajánlatom. Kétezer forintért
örömet okozok magának.
BÉLA: Kisasszony, örültem annak is, hogy láttam. Forintom meg nincsen.
CSILLA: Jó a márka is vagy a dollár.
BÉLA: Csalódni fog bennem. Egy megveszekedett vasam sincs.
CSILLA: Pedig van egy meglepetésem a maga számára.
BÉLA: Már éppen eléggé meglepett.
CSILLA: Nézze, mit rejt a blúzom.
BÉLA: Tüdőbajt kap, kisasszony.
CSILLA: És a szoknya? Azt meg se nézi. Ingyen van.
BÉLA: Szép. Tudom, hogy szép, anélkül, hogy beleütném az orromat. Vi
szontlátásra, szép kisasszony.
CSILLA: Maga vén hülye, akár a motorja. Nem tudja, mit mulasztott! Nem
tudja, milyen trükköket ismerek én. Pont az ilyen rohadt mamlaszok számára.
Kukucskáló szemét!
BÉLA: Valóban nem tudom, mit mulasztok. Lehet, hogy maga is elmulasz
tott már valamit, kisasszony!
CSILLA: Tűnj el innen, amíg hozzád nem vágok valamit!
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Béla begyújtja a motort, megindul, majd folytatja monológját:
BÉLA: Valamikor azt hittem, tudom, mi a szerelem. Stendhalt olvastam,
és hittem benne, hogy az én érzelmeim is úgy kristályosodnak ki egy nő körül,
ahogy a hegyi kristály. Freudot olvastam, aztán kianalizáltam magam. Aztán
megszerettem Füst Milánt, aki azt állította magáról, hogy pontosan tudja, mi a
szerelem. Ma kénytelen vagyok megállapítani, azt sem tudom, voltam-e szerel
mes valaha is. Annyira kénytelen voltam rájönni, hogy a szerelem egyfajta tevé
kenység. Mondjam azt, hogy munka? Nemcsak szenvedély, nemcsak fellobbanás, érzelmi vihar, nemcsak lift a mennyországba, nemcsak gondtalan lebegés a
felhőkben. Ott tévedtem, hogy mindig kapni akartam valamit a nőktől. Szépsé
get, kényelmet, csókot, érzéseket, odaadást, teljességet. Közben talán adnom
kellett volna, ha igazán szerelmes akartam volna lenni. Adni, adni, adni... Mind
azt, amit fölsoroltam. Szépséget, amennyi van egy férfiban, kényelmet, amennyit
az ember biztosítani tud, csókot és gyereket, hogy legyen folytatása az ember
nek, érzéseket, hogy megnyíljunk egymás felé, odaadást, hogy lássa, lehet akár
milyen a szemöldöke, akármilyen a haja, a foga, akárhogy raccsol, akárhogy
gondolkodik, mindig számíthat rám, és biztos legyen benne, ahányszor eszébe
jutok, hogy együtt vagyunk, lélekben, testben munkában, örömben és bánatban
is. Pedig hát a szerelem nem alkudozás és cserekapcsolat tárgya, nem lehet alap
ja mások becsapása, nem üzlet, nem dinárok és forintok, márkák és dollárok
kérdése. Persze, nem is tiszta önfeláldozás, mert akkor csak a mazochisták sze
retnének igazán, és akkor nem örömet, hanem fájdalmat okozna. Adni kell ben
ne, de talán - amire nem gondoltam soha - teremteni még inkább. Az adás
aktusa, mint a teremtés egyik formája. Az adás aktusa, mint az erő, a férfiasság
a teremtés egyik kifejezése. Az odaadás, mint a gazdagság és az életöröm foko
zása. Erről már a Biblia írt, erről vallásos értelemben Jézus beszélt a tanítványa
inak. Nem az igazán gazdag, akinek sok mindene van, hanem aki sokat ad ma
gából a többieknek. Mert adni emberi szót is lehet, megértést, elégedettséget,
örömet, részvételt, életet. Ha megosztod a gondolataidat valakivel, az is tovább
gondolkodik veled. Ha megosztod az örömödet valakivel, az örömöd megsok
szorozódik. Ha megosztod az életed valakivel, nem leszel kevesebb, hanem több
leszel. Anyám, szegény ezt akarta megértetni velem a halálos ágyán. Még akkor
is reménykedett benne, hogy egyszer megnősít.
Vízcsobogás. Ruhasusogás. Kórház.
ANYA: A nővér mosdat meg minden nap, gyönge vagyok rá, hogy magam
tartsam rendben magam.
NÉNI: Jobban leszel, Nellikém, nemsokára.
ANYA: Jobban. Főleg nyugalomban.
BÉLA: Ugyan, mama, más is feküdt már a kórházban, aztán kijött, és to
vább élte a megszokott életét.
ANYA: Csak azt sajnálom, hogy nem ismerhettem meg az unokáimat. Ha
lesznek unokáim.
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NÉNI: Béla az Oszvald lánynak udvarol, ismered, annak a hosszú szőke
hajú Ilonkának. Attól olyan szép gyerekei születnek, hogy csodájára jár a világ.
ANYA: Ilonkával jársz?
NÉNI: Nemcsak jár vele, a múltkor ő hordta föl a padlásra a lisztjüket, mert
az öreg Oszvaldnak fájt a dereka.
ANYA: Az baráti segítség is lehetett.
NÉNI: Az egész falu meséli, hogy Oszvaldék disznót vágtak és nem is hívtak
böllért, mert a fiad segített nekik.
ANYA: Igaz ez, kisfiam?
BÉLA: Ha az egész falu meséli.
NÉNI: Mindketten kék szeműek, az unokáid is kék szeműek lesznek, Nellikém.
ANYA: Nem bánom én, hogy kék szeműek lesznek vagy barna szeműek,
csak megláthatnám őket.
BÉLA: Meglátod még, mama. Addig úgyse nősülök meg, míg ki nem sza
badulsz innen. Mit szólna a falu egy olyan lakodalomhoz, amelyet nélküled tar
tanánk meg?
ANYA: Akkor legalább meglátom a menyemet. Nem emlékszem már az
arcára. Tudom, hogy szép lány az Oszvaldék lánya, de akárhogy küszködök, nem
jut eszembe az arca.
NÉNI: Ne fáraszd magad ilyesmivel. Lesz még épp elég időd nézegetni az
arcát. Még össze is veszel vele biztosan.
ANYA: Miért vesznék össze vele?
NÉNI: Minden anyós összekap néha a menyével. Ez elől nem lehet kitérni.
ANYA: Megkérted már a kezét, kisfiam?
BÉLA: Várom, hogy együtt menjünk el hozzá... Majd pár hét múlva.
ANYA: Akkor kibírom addig valahogy. Kibírom, akárhogy is.
A motor egyenletes zúgása hallatszik, majd folytatódik Béla monológja:
BÉLA: A temetésén sírtam el magam. Ő biztos hitte, amit mond. Mindig
őszinte ember volt. Fájt, hogy akaratlanul is becsaptam. Tulajdonképpen akkor
is magammal küzdöttem. Ilonkához hónapokig jártam, jóravaló, csendes terem
tés volt. Még verekedtem is érte, a falusi táncokon akkor még divatos volt a
verekedés. Igazgatóm fegyelmivel büntetett, mert rontom a tanári kar tekinté
lyét. Ilonka anyja meg fiamnak szólított, kétszer is megmutatta a lánya kelen
gyéjét, és a szép bútorokat, amiket a fiatal pár kap majd nászajándékba. Majd
elnevettem magam, mert képtelen voltam úgy gondolni magamra, mint fiatal
párra. Még most is szégyellem magam. Miért csaptam be őket. Akaratlanul?
Akkoriban vált divattá a heccelésem. Mindenki meg akart nősíteni. Az volt a
taktikám, hogy színleg minden ajánlatba belementem. Elmentem minden ne
vemben megbeszélt találkára. Süteményre, kávéra és ebédekre jártam. Udvari
asan viselkedtem, beszélgettem a lányokkal, aztán nem láttak többé, legfeljebb
a piacon vagy az utcán. így védekeztem a tréfás kedvű rokonok és ismerősök
ellen. Talán igaza lett Jóska barátomnak, akkoriban kezdtem félni a lányoktól.
Nőktől pontosabban, mert olyan korban voltam már, hogy az özvegyasszonyok,
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az elvált asszonyok is rám vetették magukat. Féltem attól a nyílt és fergeteges
rohamtól, amelyet a párt kereső nők indítottak meghódításomra. Vagyis, ha
igazat akarok mondani, saját magamtól félhettem. Nem azért hagytam ott Sári
kát, mert izzadt. Tudtam én, hogy minden nő izzad. De mikor észrevettem tánc
közben, hogy Sárika hóna alja csupa víz, akár az enyém, egyszeriben nem volt
kedvem táncolni többet. Nálamnál tökéletesebbet kerestem. Mindig nálamnál
tökéletesebbre vágytam. Talán ez volt a hiba. Talán ezért nem lehettem egy
nőbe se szerelmes huzamosabb ideig. És senkibe se lehettem teljességgel, oda
adással, halálosan szerelmes. Magamtól féltem. Saját szigoromtól. Saját ítéle
temtől.
Fölerősödik a motor berregése, majd Béla kikapcsolja. Tányércsörgés. Vendéglő.
PINCÉR: Itt a finom bográcsleves. Parancsoljon.
BÉLA: Forró?
PINCÉR: Ahogy kívánta, uram.
BÉLA: Szeretem a forró és erős levest.
PINCÉR: Törött paprika is van az asztalon, uram.
BÉLA: Köszönöm.
PINCÉR: Jó étvágyat, kívánok, uram.
BÉLA: Nem túl sok a vendég, ahogy látom.
PINCÉR: Kevés embernek jut rá pénze, sajnos. Avendéglői árak már nem
a régiek, uram.
BÉLA: Láttam az étlapon.
PINCÉR: Jugoszláviából tetszett érkezni, uram?
BÉLA: Bácskából motoroztam át.
PINCÉR: Vége van a háborúnak, uram?
BÉLA: Azt hiszem, erre nem tudom a választ Senki sem tudja. Reménykedünk.
PINCÉR: Maguknál még mindig sok a katona, uram?
BÉLA: Katona? Inkább a volt katonák száma sokszorozódott meg. A me
nekültek vannak sokan. Meg a családtagjaik.
PINCÉR: Sose értettem, hogy miért tört ki a háború, pedig sokat olvastam
róla. Féltünk itt mindnyájan, hogy erre is átterjed, mert a háborútól minden
józan ember fél. De az okát, a háború okát nem voltam képes megérteni. Maguk
olyan jól éltek azelőtt, uram.
Fölberreg a motor, majd lecsendesül, és folytatódik Béla monológja:
BÉLA: A háború elkezdődött, a vér folyt, mindenki megrettent. A terüle
tek lettek a legfontosabbak. Csalódtam az értelem erejében. Csalódtam az em
berek józan eszében. Csalódtam a politikában. Hogyan törhet ki a háború, ha
ennyi okos ember politizál, akikben megbíztak a választópolgárok? Hogy vehet
kezébe fegyvert egy közönséges cipőgyári munkás, bolti eladó, községi tisztvi
selő, tanárok? Mi készteti gyilkolásra őket? Egyesek a török megszállás ötszáz
évének a romboló hatását emlegetik. Hogy az ötszáz éves szolgaság tette ilyen
rettenetesen engedelmessé az embereket. Parancsra ölik egymást. Mások úgy
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gondolták, hogy a második világháborúban megszakított folyamatok kezdtek
ismét működni. Akkor nem fejeződött be a délszláv népek közötti konfliktus,
természetesnek kell tekintetni, hogy újrakezdték a gyilkolást. Mert fölébredtek
a szocializmus dermedt álmából. Legtöbben az értelmiséget vádolták árulással.
Az értelmiség csapta be negyvenöt évig a népet. Hazug internacionalizmust hir
detett, mikor végre nacionalistává vált, akkor túlzásba vitte, és háborúba taszí
totta az egyszerű népet. A világ hirtelen megoszlott körülöttünk. Vannak a „mi
eink” és vannak „ők”. Mi vagyunk, mondták minden oldalon, a szép, a jó, isten
kedvencei, mennyei nép, igazhitűek, amott meg „ők”, a gyűlölni való átkozott
faj, az ellenség, a gonosz, akiket sajnálni nem szabad. Velük tárgyalni sem érde
mes. Velük érintkezni sem szabad. Ők csak a fegyver szavából értenek. írók,
tudósok, akadémikusok gondolkoztak a törzsi tudat szintjén. Gondolkoztak,
írtak, tettek és tettekre buzdítottak. Erősebb volt ez, mint a civilizáció máza.
Erősebb, mint a józan ész, erősebb, mint a nevelés adta tudás, erősebb, mint az
annyit emlegetett európaiság. A törzsi tudathoz a legmodernebb fegyvereket
adták az emberek kezébe. A világ minden este nézhette az eredményt a televízi
óban. Ha ez a tudat meg nem változik, nézni is fogja még tovább. így állunk ma.
így élünk ma. így halunk esetleg holnap. Előttünk meg az a kérdés merült fel,
hogy mi vajdasági magyarok hova tartozunk. „Mi” a „mieink” vagyunk? Vagy
„mi” tulajdonképpen „ők” vagyunk? Velünk mi lesz?
Béla kikapcsolja a motort. Léptek.
RENDŐR: Az iratait kérem.
BÉLA: Tessék parancsolni.
RENDŐR: Felszerelése van?
BÉLA: Minden van, tudtommal.
RENDŐR: Tudtával van vagy valóban?
BÉLA: Húsz éve hajtom ezt a gépet, eddig még bajt nem okoztam senki
nek, engem sem ért semmi.
RENDŐR: Nem kérdeztem, hány éves vezető. Itt vannak az iratai a kezemben.
BÉLA: Kérem. Próbáltam segíteni.
RENDŐR: Tartalék égők?
BÉLA: Világítanak.
RENDŐR: Idejött Jugoszláviából viccelni.
BÉLA: Otthon nehezebb. De higgye el, otthon is néha viccelek.
RENDŐR: Az én munkám nem tréfadolog.
BÉLA: Az enyém se.
RENDŐR: Foglalkozása?
BÉLA: Tanár vagyok egy általános iskolában.
RENDŐR: Úticélja?
BÉLA: Kirándulok Budapestre.
RENDŐR: Látom, nem fog elveszni. Jól beszéli a nyelvünket.
BÉLA: Ezt utálom a legjobban. Mikor megdicsérnek, hogy tudok magyarul.
RENDŐR: Pedig valóban tud.
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BÉLA: Magának nem természetes dolog, hogy az ember ismeri a saját
anyanyelvét?
RENDŐR: Én szlovák vagyok, ha érdekli.
BÉLA: És tud szlovákul?
RENDŐR: Ano. Valamennyit.
BÉLA: Én meg tökéletesen tudok magyarul. Történetesen magyar szakos
tanár vagyok. Ezenkívül ismerem a KRESZ-t, keresztül-kasul utaztam már Ma
gyarországot, most meg Pestre megyek, hogy érezzem, nem vagyok a világon
egyedül. Bámulni fogom Pesten a könyvesboltok polcait, mert pénzem már évek
óta nincs elég, vásárolni tehát nem fogok, de engem az is megnyugtat, ha látom,
hogy még ezer új könyv megjelent.
RENDŐR: Maga egy kultúrember.
BÉLA: Én egy könyvbolond vagyok, aki abban reménykedik, hogy egyszer
ismét lesz elég pénze, és vehet megint egy kis koffer könyvet Pesten.
RENDŐR: Itt vannak az iratai. Menjen, nézze meg a kirakatokat is Pesten.
Én is főleg csak nézegetem őket.
BÉLA: Viszontlátásra.
Béla begyújtja a motort, aztán folytatja a magánbeszédet:
BÉLA: Ezek nem értik, hogy nekem fontos az az egyszerű tény, hogy ők
vannak. Hogy mikor tanítom a gyerekekkel Arany Őszikéit, elmondhassam ne
kik, létezik a Margitsziget. Léteznek a nagy tölgyfák, amelyek hűvösében üldö
gélt a költő, létezik a szellem, amelynek ő is részese volt, s amelynek mi is része
sei vagyunk. Alkotó, teremtő, tevékeny részese lehet minden kis kobak, amelyik
ott érik a szemem láttára. Ez a rendőr is csak azt nézegette, mitől olyan poros a
bukósisakom. Érdemes lenne egyszer kiszámítani, hány kiló por ragadt rám és
a motorra a húsz év alatt. Volt abban görögországi vörös, terméketlen por is,
meg Duna menti homok, holland tengeri sószemcsék, igazi porosz kemény kris
tály is. De hát kit érdekel ez rajtam kívül. Azt hiszik, lényegében mindenütt
egyforma a por. Belepi a kabátot meg a sisakot, de még a motort is, ha vörös, ha
fekete. Időnként meg kell állni, és lerázni, ilyen a por természete. De a lelkünket
is ellepheti a por. Ezek nem értik, hogy én portalanítani szeretném a lelkem.
Azért indultam el Pestre. Hogy újra legyen erőm hazamenni Bácskába, tovább
dolgozni, tovább élni. Mert megéri ez az utazás, akármilyen hosszú az út Pestig...
Fölberreg a motor; majd következik a zenés lejelentés.
VÉGE
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MOLNÁR CS. A TTILA

VARÁZSLATOS ÉLETEMRŐL (9.)

A dámákkal kapcsolatos gondolataimat a nagyvilágot megjárt, minden hájjal
megkent úri kisasszonyok jó előre megneszelhették, talán félénkségemről, szendeségemről fecseghettek össze azalatt, míg uzsonnáztunk.
Később már komolyabb témák felé terelték a szót; kérdezgették, hogy van
nak a szüleim, mondtam, hogy már nem élnek, ó, a kis árva, csicseregték, és
egyikük puszit nyomott az arcomra. Beszéltem öt testvéremről, akikről nem
tudom, hol is lehetnek. A magyar származású úriember szorgalmasan fordítgatott.
Addig-addig, hogy odáig jutottunk: fölajánlották, hogy menjek el velük,
hármuk közül válasszak magamnak feleséget, s hajójukon biztonságban leszek,
azután meg gazdag, nagyon gazdag...
Nofene! - gondoltam magamban -, és a zentai Prepok József jövőbe látó
jós szavai jutottak eszembe, hogy nagyon sok szerencsém lesz az életemben.
Előttem áll már kettő is egyszerre, de mégis... Nem leszek katonaszökevény.
A fedélzetmester is egyre biztatott-bátorított: ne féltsem az életemet, mert
akit a kisasszonyok a szárnyuk alá vesznek, az nagyon boldog lesz, sose lesznek
anyagi gondjai. Azt mondtam, nem vagyok én kalandokra vágyó ember, nem
akarom, hogy labdázzanak velem addig, amíg rám nem unnak, aztán ki tudja, mi
lesz, mi történik velem abban a pisztolyos világban... még le is puffanthatnának.
A kisasszonyok úgy viselkedtek, mintha darázsfészekbe nyúltam volna. Kezd
tem már visszaszívni a szót, hogy hallomásból tudom, sokan az idegenlégióba
kerültek, de én azt nem akarnám. Napestig győzködtek, az öreg nap már lebu
kott a magas hegyek mögé, hűvös esti szellő simogatta a testünket.
Katonásan elköszöntem, s mire fölértem a hegytetőre, a nap már elmerült
a nagy víztömegben. A bálozók már gyülekeztek a zenészekkel egyetemben. Ő
is ott volt, az engemet kiszemelt szép leány, de most az öreg férfi nélkül.
Ismét a lelkemre akart beszélni mondván, hogy nem szíveli azt a koros
embert, ne tegyem őt szerencsétlenné, meg hogy truccból tette, amit tett, de ha
szeretném, akkor virágba borulna előtte az egész világ...
Tegnap is láttalak, amint a tengerben veszélybe kerültél - bizonygatta -,
szóltam is, hogy ne merészkedj be annyira, de te mit sem hallottál a nagy nótázás
közepette. Hát nem hallottad, hogyan járt az a szerelmes pár?
Meg is ígértem, hogy többé soha nem lubickolok veszélyes helyeken, ám
pár nap múlva, megpillantván a nagy élvezettel úszó gyerekeket, nem bírtam
ellenállni. Könnyű volt beleugrani a vízbe, de annál nehezebb kievickélni,
mivel a partot jócskán alámosta a tenger. Addig kapálóztam, míg egy sün jól
megszúrta a combomat. A sok tűszúrás besózódván igencsak sajgott, de mit
tehettem?
A tengerparton találkoztunk. A lánynak most nagy könnycseppek ragyog
tak a szemében. Főzni sietett haza, de még beszélni akart velem, hátha meggon
doltam magam. Aztán elindult hegynek fölfelé, majd visszanézett. Nekem is
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gyökeret eresztett a lábam bakancsostul, mindenestül. Csak bámultam utána, s
arra gondoltam, hogy ha én volnék a helyében, biztosan nekem is fájna ez a
makacsság.
Másnap fölértünk a hegyre. Időközben több repülőbombát, gránátot, aknát
szedtünk föl. A tizedes szerint kúpba kellene raktunk, akár a szárat, s föl kellene
robbantanunk. Távol feküdt a falu, nekünk meg volt biztonságos bunkerunk,
hát nem lehet baj.
Rá is álltam, de akkora robbanás történt, hogy a négy falu népe megroha
mozta a hegytetőt, kérdezgették, hányán haltak meg, a falvakban meg sok ablak
betört, ajtó szállt ki félfástól. Belátta már a tizedes, hogy nem lett volna szabad
megtennünk. Hogyan mentsük ki hát magunkat? A sima hegy teteje úgy össze
repedezett, akár a kiszikkadt föld, mindenfelé kődarabok, szilánkok.
Split felől föltűnt egy gyors naszád. Kiugrálnak a tisztek, s kérdezik, mi a
fenét művelünk mi itten. Még Splitben is hallatszott a rettenetes detonáció.
Előbb engem vont felelősségre az ezredes, de én áthárítottam a szép szál tize
desre. így vágta ki magát:
- Mi a megszokott tempóban, normálisan dolgoztunk, egy rakásra gyűjtö
gettük a rengeteg pusztító robbanószerkezetet, de idővel a tűző nap elől beme
nekültünk a bunkerba, s ekkor következett be az óriási robbanás. Vagy egymás
ra dőltek az aknák, vagy a nap hatására történt...
- No majd a kihallgatáson minden kiderül - fenyegetett meg bennünket a
magas rangú tiszt. Ezután következett az alapos letolás, megpirongatás. Ilyes
mihez nem voltam hozzászokva, hiszen bevonulásom óta mindig csak dicséretet
kaptam, eltávozást, szabadságot, miegymást.
Ennek is vége lett, ment az élet tovább a maga medrében. A leányok,
asszonyok csacsiháton hurcolták a fát, főztek-sütöttek, a postáslány hordta széj
jel a hazulról érkezett leveleket, csomagokat, néha meg halottat temettünk.
XII.
Egy bizonyos Ördög Ferkó időközben nagyon összeszokott egy bizonyos
Milicával, aki minden délután eljött Feriért, hogy menjen véle fügefalevelet
fűzni a gyümölcsösükbe. Ezt a műveletet érés és betakarítás után végzik, lerán
gatják az avas, beteges leveleket valamilyen hosszú kampóval, hogy következhessék az új termés. Már októberben nőnek a kis fügék, a szentjánoskenyér és a
többi déli gyümölcs.
Közel volt a gyümölcsös, az emeletről könnyen beláthattam az egész terü
letet és néha órák hosszáig leselkedtem, hogyan és mikor ölelgetik egymást a
Ferkó meg a Milica. Tán még többet is láthattam volna, ha az a néhány mogyo
róbokor nem állja tekintetem útját. Mert minden délután párszor eltakarta
őket. Itt megszakadt a film, csak a levél pergett az ágakról tovább hetekig.
Nem az irigység fogott el, hanem mert olyan szépen csinálták, hogy még
nézni is kellemes volt: lám, a forrón tűző nap és a fák árnyai alatt micsoda tiszta
szép szerelem nőtt ki a gyümölcsökkel együtt.
Egy napon pityeregve jött hozzám a leány, hogy hol a Feri, mert ő nagy
bajba került, állapotos maradt, amióta meg megmondta neki, azóta kerüli.
Azért könyörgött folyton-folyvást, beszéljem rá a huncut legényt, hogy leszere
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lése után ne menjen haza, maradjon vele, mert ellenkező esetben ő mindenre
képes...
Beszéltem a Ferivel, mire megígérte, hogy nem fogja cserbenhagyni, s mi
után megjön a váltás Karlovacról, szigeti lakos válik belőle.
A nagy robbanás után is lassan lecsillapodtak a kedélyek, belőlünk, akna
szedőkből pedig már csak tizenketten maradtunk tizenhatunk közül. Az egyik
cimbora, a Stevo nevezetű, sehogy sem akart belenyugodni abba, hogy én vagyok
a parancsnok és nem ő. Avval fenyegetett, hogy egyszer lelő majd hátulról, mivel
én több zsoldot kapok. így hadakoztunk véle napokig, míg egy nap ott nem
hagyta munkahelyét és az aknamezőn át nem ment a barátjához beszélgetni.
Sípoltam, hogy lejárt a tízperces szünet, ismét munkához köll látnunk, a
Stevo azonban egyre késett, végül visszafelé jövet leütött a fal széléről néhány
kődarabot. Meghallván ezt, arra néztem. Lépni akart a falon éppen, de vissza
vette a lábát, mert meghallotta, hogy valami pottyant alatta, hát máris kiugrott
a SS-akna és robbant. Egy ilyen gyilok pár száz repeszt tartalmaz, melyet robba
nás esetén méter magasan és hatvan méter körzetben szór széjjel gyilkos erővel.
A hatalmas robbanás után mindjárt észrevettem, hogy a bal lábam kapott
vagy két repeszt, éreztem is. Az egyiket a boka fölötti csont fogta meg, a másik
meg a sarkamba, az izomba fúródott. Cipőim azonnal megteltek vérrel, én pe
dig szanitéc létemre kipiszkáltam az idegen anyagot az izomból, majd nyomó
kötést alkalmaztam a sebre.
Stevo barátom csupa roncs lett, aztán egy hajó Splitbe vitte a kórházba.
Korábban mindég mondogattam neki, hogy „Vigyázz, mert még majd a végén
otthagyod a fogadat”, de sohasem hallgatott rám.
Másnap délután még berepült a vízi repülő azzal az ürüggyel, hogy menjek
el a hajóra valami szép és rendkívüli szórakozásra, hogy emlékezetes legyen,
vagy menjek velük egyenest Amerikába. Egyre szabadkoztam kívánságuk ellen.
A három szép hölgy - igen művelt lévén - megértette, mi a szívem fájdalma.
Neki is vágtak a nagyvilágnak.
Végtére mi is megkaptuk a váltást, átadtuk a cuccot az újoncoknak. Elbú
csúztunk a mindenüket odaadó, jó lelkű szigetlakóktól, akik igencsak szaporán
kérdezgették, miért köllött őmiattuk megsebesülnöm. A fekete kisleány is, aki
azóta férjhez ment, ott volt, s patakzó szemmel mondogatta:
- Ha most elmész, ide nem jössz többé soha vissza...
- Ha rosszul menne a sorom, bizony visszatérnék - vigasztaltam a magam
módján.
Közeledtünk Split felé. Úgy rémlett, mintha a kikötő nagyon üres lenne;
igaz is volt. Síri csend honolt a két sor pálmasétányon. Én már jól sántikáltam,
mert megdagadt a lábam, de nem akartam lemaradni a csapattól. Időközben
Stevo kollégája meglátogatta a sebesülteket a kórházban. Visszatérve elmondta,
hogy a cimborának a bal lábát térdig, a jobb kezét pedig vállig levágták. Én meg
csak üldögéltem a pálmafa alatti pádon a fájós lábammal, s néztem vissza a
szigetre mondogatván magamban, hogy: „No, Péter, most aztán elvesztetted a
szerencsédet, nem is egyet: a hölgyeket elnyelte a kék ég, a Zorica meg másé lett,
s lehet, hogy mire leszerelsz, otthoni szerelmed se vár rád. így aztán három
kisszék közül a földre ülhetsz!”
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Délután megindult vonatunk a Kašteloknak. Felhőkig érő mészkőhegyeket
láttam oldalukban fügefabokrokkal, majd az alagutakba fúródva döcögött tova
velünk a szerelvény.
Egyre csak a gazdag lányok jártak az eszemben, majd a becsei lovas koldus
históriájára gondoltam. Vak volt az öreg, egy gyerek hajtotta a lovat, és minden
áldott héten egy kocsi száj rét vittek haza. Három év múltán már hat lánc földet
szerzett magának, s mivel a kereset jónak bizonyult, hát tovább folytatta a szakmát.
Az egyik tanyán valami nagyon szép kismenyecske adta az alamizsnát, majd
- miután eltette a rózsafüzért - így szólt a gyerekhez:
Ej te, de rég nem láttam már ilyen szép teremtést; nézzük, ugyan mit
kaptunk tőle. Mert nagyon kolbászszaga van az adománynak...
Nem egyszer, nem kétszer, de nagyon sokszor megtörtént, hogy a gyerek
megette a kapott kolbászt, az öreg meg furtonfurt macerálta. No, a minden
hájjal megkent gyereknek se köllött több, megelégelvén a folytonos piszkálódást, egyszer valami fal elé állította az öreget és biztatta: „No, most ugorjon
kend!” Ugrott, aztán kemény szidalmak közt kiabálta, hogy ez meg a fal volt. A
gyerek erre így válaszolt: „Hejnye a kend orrának istenit, hát nem érezte a fal
szagát? Csak énrajtam mindég a kóbászszagot?”
Knin felé jártunk már, a lábam egyre jobban dagadt, de nem akartam lema
radni a többiektől, együtt akartam odaérni velük Karlovacra. Megérkezvén már
járni se bírtam. A rezesbanda fogadott bennünket nagyon nagy csinnadrattával,
de engem vinni köllött. Odatódult az egész ezred kíváncsiságból. Sokan örültek,
hogy ennyien megúsztuk, sokan meg a szemüket törölgették az elesett cimborák
miatt.
Engem azonnal föltettek az asztalra, leszíjaztak, majd egy jókora késsel a
doktor belekanyarintott a daganatba, kivette azt az átkozott vasdarabot. Egész
idő alatt bámultam a műveletet.
Aztán Splitből a Stevo halálhírét közölte a telefon. Mondtam is az orvo
somnak: látja, látja, ez volt az az ember, aki nem hallgatott az okos szóra. Majd
mindent megírtam haza a Marikának, ő meg nagyon elkeseredett ezen, sűrűb
ben írt levelet. Kiéreztem azt is a soraiból, hogy bármi történjen is velem, ő
mindenképpen hazavár.
Nem sokkal ezután két hét szabadságot kaptam az operáció miatt. Posta
galambként repültem haza. Végre megpillanthattam azt a zöld ablakos házat a
Vasút utcában, amely előtt elhalad a vonat. Kipillantván az ablakon üresnek
tűnt a ház, senkit sem láttam az udvarban. Marika másnap már fölkeresett. Nem
is jött, hanem egész utcahosszakat futott, hogy mielőbb odaérjen. Úgy kipirult,
mint a jonatánalma, a csókomtól még pirosabb lett. No, volt mit mesélni neki!
így morzsolgattuk a napokat, de végtére is letelt a szabadság, ami oly rövid
volt, mint az egér farka. A búcsúzkodás után a majd hétszáz kilométeres út újból
a nyakamba szakadt. Az újoncok is megérkeztek, folytak a kiképzések. Egy hét
múltán én is kaptam egy szakaszt, mert ezekkel már mások nemigen boldogul
tak. Tapasztalatból tudtam már, hogyan köll bánni az emberekkel. Hallgattak is
rám, jó katona lett belőlük.
Megjött a tél is. Rohammunkára indultunk, a Samac-szarajevói vasútvonal
kiépítésére. Szlavónbródban gyülekeztünk; jöttek az egész ország területéről. A
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kapitány azzal bízott meg, hogy keressek két szakácsot, én meg mindjárt arra
gondoltam, hogy de jó lenne már amúgy istenigazából megtömni a hasikómat,
mert kicsi korom óta mindig éhes voltam. Sikerült is találnom egy verbicai
cimborát, másodikként meg én magam vállaltam el a szakácsságot. Hajnali há
romkor rázza az őr a lábam ujját, hogy menjünk a raktárba vételezni. Térdig ért
a hó, korán volt, hát a raktárban - mit ád Isten - földimmel, a zentai Sok László
ékszerésszel találkozók. Még a leventeoktatásról ismertük egymást, hát úgy sutytyomban odanyomott nekem egy amerikai kilós konzervet, amire aztán napokig
rájárogattam.
Egy hét múltán megszoktuk a korán kelést. Szakács cimborámmal elles
tünk mindent a tágas konyhán. Meg is voltak elégedve a főztjeinkkel mind
annyian.
Egy alkalommal alkonyaikor lejött egy legény azzal, hogy minket hívat
azonnal a tisztikar. Meg is rökönyödtem, hogy vajon mit akarnak tőlem. El
mondták, hogy a főszakácsot éppen a koszt miatt dutyiba zárták és ezután ne
kem köll a helyébe állnom. Még a vasútépítéstől is fölszabadítanának, ha válla
lom. Ezenkívül naponta kimenőt kapok.
Irigykedtek is a többiek emiatt. Eszembe jutott fiatalon eltávozott jó
anyám, aki annak idején főzni tanított. így minden este a korzón csatangoltam,
mert jobb volt kint, mint a kaszárnyában, hiszen a madár se szeret a kalickában.
Aztán meg eljárogattunk a bálba is, de nekem ez se volt túlságosan érdekes,
mivel táncolni nemigen tudtam, a dámák meg folyton azt kérdezgették tőlünk,
hogy van-e pénzünk.
Szívesebben maradtam a szakácsmesterségnél, oktattam a többieket, s én
adtam meg az ízeket. A vasútvonal haladt, fúrták a sziklatömböket, mi pedig
lejárogattunk a Szávára bámészkodni. Máskor megbámultuk a piacot, ahol bugyogós leányokat is árultak, sőt nekünk is kínálgatták őket. Mondogattuk is,
hogy minek vennénk pénzért, amikor odahaza ingyen is kapunk. A firhangon
kívül mást nem is láthattunk az „árukból”, aztán az egyik cimborámat megkér
tem arra, hogy meséljen nekem valamit az asszonyvásárról. Szívesen megtette,
én meg csak ámultam-bámultam ennyi újdonság hallatán.
Az asszonyvásárnak az a mibenléte - magyarázta cimborám -, hogy minél
több pénzt köll összegyűjteni; megveszi az első asszonyt valaki, aztán tovább
gürcöl, hogy még vegyen hatot-hetet. Időközben szaporítania köll a kecskéket,
birkákat, teheneket is.
Az asszonyvásárlás a legnehezebb, mert a nőnek csak a járásáról meg a
kezéről lehet megállapítani az életkorát. Ha szép, fiatalos, ápolt a kéz, akkor
fiatalról van szó, ha pedig ráncos, eres, akkor idősebbről. Mindehhez nagyon
köll érteni, mert könnyen becsapják az embert, akkor aztán nehéz túladni a
„portékán”. Amikor már sok asszony van otthon, akkor könnyebb, mert minden
munkára jut szorgos kéz. A házon belül fátyol nélkül járnak, ám az utcán senki
nek sem szabad látnia az arcukat. Elmesélt egy másik szokást is, hogy ha meg
látja az asszony arcát valaki, akkor az asszonynak bűnhődnie köll, mégpedig az
életével fizetni...
Egy vasárnap, este felé, vacsora és takarodó után lóhalálában jő a napos
tiszt, riadót fúj, majd száraz kosztot és töltényt, azaz muníciót osztogatnak. Haj
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nali háromkor teljes harci készültségben álltunk. Mondogattam én a napos
tisztnek, hogy mi szakácsok vagyunk, nekünk főznünk köll. Erre azt kérdezte
vissza, ugyan kinek, hiszen az is megeshet, hogy nem lesz, aki megegye...
Leszerelés helyett tehát ismét a front következik, gondoltam, hátha majd
megint megúszom. Édes jó istenkém, ugye megsegítesz még most az egyszer,
hogy ne harapjak a fűbe, illetve hóba. Megint csak a zentai Prepok Jóska bácsi
jós szavai jutottak eszembe, aki erősen biztatott, hogy ne féljek, fiatalon a front
ra kerülök és meg is maradok, mivel burokban születtem... Újra csak az otthon
hagyott kicsi Marika járt az eszemben a nagy veszély közeledtével.
Páncélosok törték a nagy havat a teherkocsik előtt; azt kaptuk föladatul,
hogy semmisítsük meg Rasa vezér banditáit, mert ölnek, rabolnak, erőszakoskodnak. Figyelmeztettek bennünket, hogy legyünk nagyon éberek, mert ők les
ben állnak; át kell kutatnunk alaposan a falvakat. Zágráb felé indultunk a főútra. Pár kilométer után az első kocsi leállt, mi jobbra fordultunk, elhagytunk egy
falut, a nép az ablakokba meg az utcákra tódult.
Vacogtak a fogaink a kegyetlen hidegben, de átfésültünk egy erdős-bokros
vidéket. Én főleg a nyomokra figyeltem, mindhiába. A falubéliek nem szántak
meg bennünket, csak bámultak a kora hajnali fényben. A következő faluban már
elénk jöttek az emberek, ki sírva, ki káromkodva; szidták erősen a banditákat.
Fölajánlották a segítségüket is, öleltek, csókoltak bennünket, mintha csak mi
szabadítottuk volna föl őket igazán. Megmutatták a kirabolt boltokat, meséltek
a garázdálkodásról és az áldozatokról.
Erdős, dombos, hegyes vidéken kezdtük átfésülni a terepet, láncot alkotva
kutattunk a banditák után, mígnem a balszárny felől elkezdett kelepelni a gép
fegyver, puskalövések, gránátrobbanások hallatszottak.
Erős front alakult ki, de csak törtettünk előre a nagy hóban; szárkúpok közt
bolyongtam és kezdett melegem lenni a nagy hideg ellenére: mi lesz, ha egyszer
csak megszólalnak a szárkúpok? Nem találtam azonban egyetlen nyomot sem.
A következő falu előtt már tűz alá vettek bennünket, de látván, hogy sokan
vagyunk, elmenekültek a banditák a közeli erdőségbe. Mi ezalatt a kerteken át
behatoltunk az udvarokba meg az épületekbe. Nagyon óvatosan nyitogattuk az
ajtókat. Egy házban az asztal alatti rejtekhelyen beolajozott géppuskát, mellette
meg egyéb gyilkos eszközöket találtunk. A gazda ebédjét megszakítottuk, kér
dezgettük, de semmit se felelt.
Eléggé jól sikerült ez a hajnali akció, ez a kora reggeli rajtaütés, mivel sok
foglyot ejtettünk, a lovas rendőrök a lovak farkához kötözték a foglyokat, a
másik csoport pedig egészen a Száváig kutatta a nagy erdőt. Néhányan megse
besültek, meghaltak sorainkból, de a vezért nem leltük, mert - mint később
kiderült - a főkolomposok áteveztek a folyón egy-egy szál deszkán; Boszniába
menekültek. Hiába lőttünk utánuk, eltűntek a sziklák mögött.
Időközben be is sötétedett már. Mit volt mit tenni, visszafordultunk a falu
ba, ott azonban a kamionoknak csak a hűlt helyét találtuk. Didergő hidegben
toporogtunk tanácstalanul. Végtére is visszajött értünk pár kocsi, de nem fér
tünk föl mindnyájan. Végtére is a második fordulóra kapaszkodhattam föl.
Megfázva, megéhezve értünk a kaszárnyába, ahol meleg teával fogadtak.
Az volt a legnagyobb baj, hogy alig feküdtünk le, alig aludhattunk valamit, máris
rázták a lábamat: fölkelni, reggelit készíteni!
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Nagyon nehezen múltak a napok, míg ki nem hirdették, hogy a 44-ben
berukkoltak hamarosan leszerelhetnek. Talán soha nem ért akkora öröm az
életemben, mint akkor, de másnap este fölhívattak a tisztek, hogy ne menjek
haza, hanem tartsak velük a vasútra, mert nem tudnak nélkülözni. Lesz leány is,
koszt is bőven, a jó szakács mindig nagyon kell. Én azonban hajthatatlan marad
tam. Elmagyaráztam, hogy nem is annyira a leányok hiányoznak, hanem inkább
a polgári élet. Nyugalomra vágyódok végre-valahára, bejártam az országot, sok
rosszon mentem át. Úgy láttam, hogy rossznéven vették makacsságomat, de ki
tartottam elhatározásom mellett.
Pár nap múlva összeírtak bennünket, majd visszaküldték Karlovacra. Eljött
tehát a búcsúzkodás ideje a kaszárnyától, a cimboráktól, majd hosszú várakozás
után vonatra szálltunk. A masiniszta nemigen hajtotta a vén, kimustrált gebét.
Át is kiabáltunk az első kocsiból, hogy legyezze már meg jobban a paripát, csap
jon jól a hasa alá. A vonatvezető nevetve kiabálta vissza, hogy nem csikó ez már,
nem is telivér, hanem vén kanca, akibe már hiába rakjuk elölről-hátulról, nem
igen veszi észre... No azért mégse egészen hiába rakták belé hátulról, mert be
pöfékelt a tetthelyre.
A kaszárnyában találtunk menedéket. Halljuk ám hogy udvarhosszat han
gosan szól a nóta: „Ez a vonat most van indulóban, benne van a zsoldkönyvem
meg a leszerelőlevelem...” és hogy „Barna kislány a kedvesem...”
Igazán jól fogadtak bennünket, öreg bakákat, meleg káposztát kaptunk da
rab hússal, majd jelentkeztünk az irodákban, hogy megkaphassuk a leszerelőle
veleket. Ugyancsak meglepődtünk, amikor azzal hűtöttek le bennünket, hogy
majd csak április tizedikén szabadulhatunk.
Mit tehettünk mást, mint várakoztunk, majd csak eljön az a nap is. Időköz
ben rendezgették a leszerelőleveleket. Az én papírjaim is a kezükbe kerültek.
Hívattak az irodába, hogy beszélni akarnak velem a leszereléssel kapcsolatban.
Hát már megint törik a fejüket valamiben - gondoltam magamban szorong
va. Kíváncsiságom azonban nem tartott sokáig, mert közölték velem: mivel nin
csenek szüleim, nem vár senki se odahaza, úgy döntöttek, hogy maradjak a had
seregben. Tovább képezhetem magam, ezredes, sőt tábornok is válhat belőlem.
Két hónap szabadságot ígértek nősülésre.
Mindez szépen hangzott, de nekem már nagyon hiányzott az a fekete rónaság tanyavilágával, délibábjával együtt, meg a pacsirtaszó, a hajnali harmat, a
kövér, száradó széna illata, hiányoztak az integető búzakalászok, a városok, ben
nük az ismerős, ismeretlen néppel. A tisztek azonban tovább győzködtek, hogy
az az öt esztendő nem a világ. Ázzál bújtam ki, hogy majd megkérdezem a kis
lánytól, beleegyezik-e vagy se. Egy hét múlva majd választ adok.
Vagy két hét múlva jött meg a válasz Marikától: erről még nem gondolko
dott, ha tetszik is nekem, ez még nem elegendő ahhoz, hogy a feleségem legyen,
meg hogy még nem is ismer eléggé. Azt is megírta, hogy ha haza is térek, akkor
is legalább két esztendőre van szüksége ahhoz, hogy jól megismerjen, mert csak
akkor lesz nagykorú. Egyes lány létére nem akar senki Isten fiának prédájául
esni. A jövő hosszú útját nagyon meg köll gondolni, ha valaki rendes, szép életre
vágyik. Azután a korhely életű apjára panaszkodott, aki őt soha nem szerette,
mert nem fiúnak született, állandóan bosszantotta, a büdös bagó füstjét az arcá
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ba fújta, hogy megkönnyezett a szeme. Elhatározta, hogy csak olyan legényhez
megy feleségül, aki nem füstöl, nem kuglizik, nem csavarog. Ezek az emberek
soha nincsenek odahaza. Állandóan veszekedtek náluk, tanulni se igen hagyták,
pedig már a polgári iskola negyedik osztályába járt.
Alaposan áttanulmányoztam a levelet. No, hát ha én tudok ilyen legény
lenni, akkor az enyém lesz, mivel egyetlen káros szenvedélyem se volt. Meg
mondtam a tiszt uraknak: a kislány nem hajlandó elhagyni a szülőföldjét, meg
hát azt is tudja, hogy csendőr, rendőr, katona ott lép félre, ahol csak lehet.
Tudtam, hogy mielőbb le kell szerelnem, hogy a közelébe férkőzhessek, a
tiszt urak meg azt tanácsolták, hogy keressek másikat, csak nem adom föl a
karrieremet egy lány miatt. Hajthatatlan maradtam. Megcsinálták a szabadságos levelemet, s április tizedike se volt messze. Már nemigen törődtek azzal,
hogy mit csinálunk. A zsolddal a zsebünkben ki-kijártunk a városba őgyelegni.
Mindannyian vettünk valamilyen ajándékot emlékbe. Én egy szép öltönyt vet
tem magamnak, az angyalbőrt meg a kufferembe zártam. Ekkor már igen boldog
embereknek éreztük magunkat, mert nekünk nem szólt a trombita, de azért a
napi koszt kijárt. Csak az újoncoknak voltunk terhére. Irigykedtek is ránk.
Csúnya, esős, szomorú napok következtek, ilyenkor bennrekedtünk a szo
bákban, de eljött az április is. Bepakoltuk holmijainkat a bőröndünkbe, s irány
az állomás! Az ottmaradottaknak csurgóit a könnyük a búcsúzáskor.
Zágráb után mindenütt meglátszottak a háború nyomai, de a határban síri
csend honolt, csak itt-ott fújta a pacsirta nótáját éppen úgy, mint gyerekkorom
ban. Egyre csak arra gondoltam, hogy odahaza az a valamikori kisleány már
nagylánnyá serdülhetett.
Otthoni tájakra érvén szívem-lelkem megkönnyebbült. Az utcákban villa
nyok pislogtak sápadtan. Korábban, elhagyva a harcmezőket, rá-rágyújtottunk
egy-egy katonanótára. Végül hazai földre tehettem a lábamat.
Ángyom úgy mutatta, hogy örül a leszerelésemnek, de az unokabácsi nem
igen örvendezett. Míg én katonáskodtam, addig az előbbi nevelt fiuk hazaszö
kött a magyar hadseregből, elbújtatták, hogy el ne vigyék, aztán pedig
megnősült. Szép, kedves menyecske került a házhoz, az öregnek meg más nem
is köllött, ajándékozott nekik mindenfélét: csikót, fejős tehenet bornyústól, föl
deket, miegymást.
Számomra a konyhában vetették meg az ágyat, de bácsikám a szomszéd
szobában úgy horkolt, hogy nem bírtam aludni. Az ángyi elmosogatott, elrako
dott, majd kihúzta a nagy teknyőt az ágy alól, megtöltötte vízzel, majd vetkőzni
kezdett. Alig maradt rajta valami, amikor rám lesett, hogy látom-e. Én meg
alvást színlelve a szempilláim közül nézegettem. Fürdés után egyszer csak átnyalábolt, hogy majd megfulladtam. Csókolgatni kezdett, gügyörészni, hogy alszole, Petyikém. Engem meg a kórság majd kitört, hogy most ugyan mit csináljak.
Az öreg csak tovább horkolt, mint minden éjszaka, én meg tovább színleltem az
alvást. Az ángyi meg csak nyalt-falt erősen. Nem tudtam, hogy ugyan mi baja
lehet, mert nagyon gyorsan szuszogott meg nyikorgatta a rozoga nyoszolyát,
hogy majd szétesett. Ha most kijön az öreg, akkor jaj lesz a menyecskének,
gondoltam, kikergeti a széles udvarba. Ám ez a fürdési jelenet minden héten
megismétlődött egyszer-kétszer, de hamarosan rájöttem, hogy a másik nevelt
gyerekkel miért zárkóztak be az első szobába.
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Az ángyinak mégis a másik maradt a kedvesebb; pénzelte, etette, fáradt
borokkal traktálta, könnyű munkát bízott rá. Ugyanakkor nekem meg nyalábszámra jutott ez utóbbiból, rossz kosztot adott, mindig sárgarépa-főzelékei
akart fölvitaminozni. Nem hiányzott nekem semmi más, csak a rokoni szeretet,
a becsület, a tisztesség. Már hétéves koromtól sok szégyen esett meg vélem;
mindig a pirulás jutott ki. Előbb a Cépó kisasszonyokon legeltettem meg a sze
mem, hogy majd kidülledtek, azután az Ilonka, Mariska, Erzsiké, Esztike meg a
Katica következett.
Mindez álomnak tűnt, de nem szólhat egy se, hogy tönkretettem a szerel
mét, hogy gyereket várt volna tőlem. A kiskoromban választott egyenes utam
megóvott mindentől.
Marika nem jött el, én se mentem. Volt körülöttünk néhány gazdalány,
akik közül akartak nekem jövendőbelit választani. Javasolgattak is szorgalma
san, erőltettek-noszogattak, de kereken kimondtam, hogy van már nekem kivá
lasztottam, a kis Macám. Kavarták a pletykát, hogy ő nem az apjáé, hanem a
szomszédé. Marika engem várt haza, de ők csak rágalmazták.
Eljött az első vasárnap. Már az első kerülőnél találkoztunk. Ő a barátnőjé
vel sétált, én pedig három cimborámmal. Kedvesen köszönt, de idő előtt eltűnt,
én meg utánasomfordáltam. A Jézus Szíve-templomnál értem utol őket, közé
jük szőr köztem, s úgy láttam, hogy szívvel fogadnak. Egyre nézegettem-figyelgettem, hogy milyen szép nagylány lett belőle, mire leszereltem, s azt is megéreztem azonnal, hogy minden tekintetben nekem nőtt nagyra, nekem vált széppé.
Csevegtünk hármasban erről is, arról is, majd jóízűeket kacagtak a viccei
men. A Rózsika, Marika barátnője hazaért, mi meg kettesben ballagtunk to
vább. Buzgón udvarolgatni kezdtem, mert emlékeztem még: az volt korábban a
panasza, hogy hallgatag vagyok. Végül a háromszíves kiskapujuk is előttünk állt.
Csöndben voltunk, én meg egyre csak ezt a gyönyörű teremtést bámultam. Arra
kért, hogy menjek be, üdvözöljem a szüleit. Ráálltam, beköszöntem, láttam,
hogy készül az ebéd, el akartam menni rövid beszélgetés után, de nem akartak
elengedni, egyre hívtak, maradjak ebédre. Ezt nem fogadhattam el. A folyosón
Marika elém állt és azt mondta, hogy estefelé majd a korzón találkozunk.
Jó korán megjelentem a sétatéren. Jött a szívem szerelme, s elmondta, hogy
náluk járt a barátnője, majd össze is kaptak miattam. Erre kicsit meghatódtam,
sőt azt is éreztem-láttam már, hogy semmi sem igaz a rokoni pletykákból.
Más alkalommal a nagynénikéjét látogatta meg, aztán megvárt engem. Sö
tét volt már, elindultunk, hogy hazakísérjem. A sötétben nem voltam már szé
gyenlős: megkérdeztem, megengedi-e, hogy udvaroljak neki. Azt felelte, hogy ő
még kisleány, de majd meglátjuk a jövőben... Ekkor hirtelen szájon csókoltam
és azt suttogtam:
- Nagyon szeretlek.
Itt zárul hát le életemnek e viharos szakasza, viszontagságos ifjúkorom, itt
értek véget azok a keserű évek, amelyekben kevés örömben, de annál több szen
vedésben, sorsüldözésben volt részem. Az ifjú, kemény lelkű ember azonban
nagyon sok mindent elvisel, s ahányszor csak lecsapják, ismét és ismét talpra áll.
(Vége)
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KÉZFOGÁSOK
PASZKÁL GILEVSZKI (Szkopje)

A HANTOSI ANGYALOK

- Elmegyek Hantosra - mondtam a barátaimnak, Lucának és Ivánnak.
- Hantosra? Az hol van? - kérdezte Iván.
- Nem tudom.
- Akkor hogy akarsz odamenni? Mivel? Várj, megkérdezzük a Tudakozót
- mondta Iván és már tárcsázott is. Egy női hang jelentkezett és Iván megkér
dezte, merre van Hantos, és hogyan lehet eljutni oda. - Tessék? Hogy nincs a
térképen?... Rendben, várok... (Tenyerével lefogta a kagylót: Fogalmuk sincs
róla, merre lehet.) Igen, igen - mondta most már a kagylóba. - Köszönöm szé
pen. - És letette. - Hát, elég bonyolult - fordult aztán hozzám. - Először is
elmégy Dunaújvárosba, busszal, ott átszállsz Sárbogárd felé, aztán Sárbogárdon
megtudakolod, hogy jutsz el Hantosra. Elég bonyolult, mondom.
- Szóval mégiscsak létezik - mondta Luca. - És kid van neked ott?
- Titok - válaszoltam mosolyogva.
- Nekünk nyugodtan megmondhatod - unszolt Iván.
- Majd ha megjövök, elmesélem.
- Sajnos nem tudom odaadni a szolgálati kocsit. Valami külföldi delegáció
jött, azt furikázza már két napja János bácsi. Esetleg szombaton...
- Nem, köszönöm. Még ma elmegyek. Mindjárt.
Újvidéki útitársaim, Nándor és Ottó is csodálkozva fogadták hirtelen ötle
temet, hogy Hantosra utazom. Nekik is azt mondtam, hogy mindent megtudnak
majd ha visszajövök.
- Hát... ahogy akarod. Szerencsés utat. Aztán vigyázz magadra - mondták
fejcsóválva.
Elvillamosoztam az egyik budapesti buszállomásra és megváltottam a je
gyem Dunaújvárosig, melyet nem is olyan régen még Sztálinvárosnak hívtak.
Megindult velünk a zsúfolásig telt busz. Körülbelül egyórányi utazás után kez
dett ismerőssé válni a táj. Ivancse, Beloiannisz... görög és macedón emigránsok
kal betelepített falvak. Itt élt 1954 és 1956 között édesanyám is egy unokahú
gommal, amikor átkerültek Csehszlovákiából.
Ivancsen meg is álltunk egy-két percre, s engem megrohantak az emlékek.
1956... ugyanez az állomás... fehérvári gimnazista voltam, anyámat és unokahú
gomat jöttem meglátogatni... egy esős estén ide kísértük ki a budapesti macedón
és görög táncegyüttest, mely Belcianniszban vendégszerepeit az este, a görögor
szági menekülteknek mutatta be műsorát. A vonatuk jó sokat késett, aminek
jómagam csak örülni tudtam, hisz a táncosok közt ott volt Fanni is, a szépséges
Fanni. Amint megláttam a színpadon, a pompás macedón népviseletben, mi
sem természetesebb, mint hogy rögtön belészerettem. Ezt a lányt az Isten is
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nekem teremtette, szögeztem le magamban egy gimnazista lélek szent eltökélt
ségével. Megesküdtem volna rá, hogy villanó tekintete és igéző mosolya egyedül
és kizárólag nekem szól. Micsoda tekintet, s micsoda mosoly! Az előadás után
megismerkedtünk. Megígértem, hogy fölkeresem Budapesten. Gyönyörű lány
volt. Dús, fekete haj, remek ívű koromfekete szemöldök, hamvas fehér homlok
és könnyű rózsás pírban égő orca. Ha nevetett, fogai gyön^yfüzérként csillogtak,
s arcán két pici gödröcske jelent meg. Hát még a szeme! Éjfekete volt és szelíd,
ragyogó és lélegzetállító. Micsoda különös szenvedély lobbant fel bennem az
este! Bár sose jönne meg az a vonat, fohászkodtam magamban, bár örökké tar
tana ez a nyüzsgés a cigarettafüstös váróteremben, örökké zuhogna odakint az
cső! Sose érne véget ez a várakozás, vágyakozás, reménykedés! Csak álltunk ott
Fannival, egymásba feledkezett tekintettel. Köröttünk mindenki macedón nép
dalokat énekelt. Ott messze, magyar földön. Aztán eljött a búcsú szomorú pil
lanata, ifjúságom első elválásáé. Fanni fölszállt a vonatra a társasággal együtt,
én meg ott maradtam a sínek mellett a zuhogó esőben, mely apró patakokban
folyt végig hajamon és arcomon. Késő este volt már, amikor visszaértem a falu
ba, s most történt meg velem először, hogy olyan üresnek, értelmetlennek lát
tam, hogy a legszívesebben visszamentem volna az állomásra, hogy megvárjam
a legközelebbi budapesti vonatot.
Közben, amíg én az első szerelmem emlékén tűnődtem, s azon, vajon hol
lehet most, húsz vagy annál is több év múltán a szépséges Fanni, a buszunk
befutott Dunaújvárosba. Kiszálltam, s minthogy bőven volt időm a sárbogárdi
busz indulásáig, körülnéztem egy kicsit a városban. Valóban új volt, új, szocia
lista város, tömény munkahangulat, gépdohogás, kéményfüst, távoli traktorok
porfelhője. Ez a porfelhő újabb emléket idézett föl bennem: csapatnyi suttyó
kölyök, a dégi gyermekotthon lakói, munkaakcióra megyünk a közeli szövetke
zet hatalmas, végeláthatatlan földjeire, itt dolgoztunk egész nyáron át, pörkölődtünk a napon, vedlettünk, s egy pusztai gémeskútra jártunk inni, mint
Petőfi verseinek alakjai. Merthogy igencsak szomjasok voltunk mindig az ebéd
re és uzsonnára kapott szalonnától. Gyomláltuk a sárgarépával, borsóval, bab
bal beültetett jókora táblákat, görög, macedón és magyar tanárok felügyeltek
ránk, szerte ne szökjünk, mert a munkát azt rühelltük erősen, azt hittük, sosem
érünk a sor végére, hej, mennyivel jobb lett volna játszani ehelyett, sehol egy kis
árnyék, amerre nézel végenics búza- és kukoricatenger, csak messze, a nyári út
szegélyén árválkodik itt-ott egy-egy eper- vagy szilvafa, azt is vastagon lepi a por,
mert errefelé a porfelhők helyettesítették az igaziakat, az esőhozókat, amelyek
nagy ritkán tévedtek csak ide. Alkonyattájt ócska, zajos pótkocsis traktorok jöt
tek értünk s szállítottak bennünket vissza az otthonba, hogy másnap hajnalhasadtával elölről kezdődjék ismét az egész.
Megváltottam a jegyem Sárbogárdig. Péntek volt. Utolsó tanítási nap. Igye
keznem kellett, ha együtt akartam érni még a tanítókat a hantosi iskolában, ha
ott akartam érni Ibolykát, valójában az egyetlen tanítónőt, aki e pillanatban
érdekelt. Ibolyka eszes, gyönyörű teremtés volt, buzgott benne a fiatalos lelke
sedés, csillapíthatatlan ismeretvágy. Különösen a nyelvek vonzották. És címe
csak ennyi volt: Hantos.
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A vonatban ismerkedtem meg vele, együtt utaztunk egyszer Budapesttől
Belgrádig. Törökországi barátaikhoz tartott édesanyjával, egy tipikusan magyar,
víg kedélyű, beszédes, nótás kedvű asszonykával együtt. Belgrádban szétváltak
útjaink, de megadta a címét, hogy látogassam meg, ha arra járok. Mikor járok
én arra, az isten háta mögötti falu felé, gondoltam akkor magamban. Azóta
eltelt két év, Ibolykából tanítónő lett, Hantosban, egy pici kis faluban, amelyet
még a térképbe sem rajzoltak be - biztosan nem tudták azok a máié térképészek,
micsoda gyönyörű tanítónő hinti itt a tudomány magvait.
Dél felé járt az idő. Az ég beborult, szürkületi sötétség telepedett a tájra.
Minél mélyebbre hatolt a buszunk a rónába, annál hidegebb lett. Végre megér
keztünk Sárbogárdra. Megérdeklődtem, mikor indul busz Hantos felé, azt
mondták, délután öt körül. Késő, gondoltam magamban, addigra Ibolyka befe
jezi a tanítást és hazautazik valamelyik környékbeli kisvárosba. Akkor pedig
tartoztam az ördögnek egy úttal. Egyelőre mindenesetre az is valami, hogy
meggyőződtem róla, Hantos valóban létezik, méghozzá itt van valahol a közelben,
alig tíz-egynéhány kilométerre innen. Biztatónak biztató, de hogy jutok el oda?
A főutcán őgyelegve aztán megpillantottam egy tojással megrakott kis Fiatot. Gondoltam egyet és megszólítottam a gazdáját, nem vezet-e véletlenül
Hantos felé az útja. Hantosig nem, felelte, vagy öt kilométernyire a falu előtt
van egy szövetkezet, annak a tojásátvevőjébe igyekszik. Sebaj, mondom, elvinne-e legalább addig, ott majd csak feltalálom magam valahogy. Beültünk a dugig
megrakott Fiatba, és pár perc múlva ott voltunk a szövetkezetnél. Emberem
bement, jómagam meg lehorgonyoztam az útkereszteződésnél. Elmúlt vagy tíz
perc, de egy fia jármű nem mutatkozott, se személykocsi, se teherautó. Nekivá
gok gyalog, gondoltam magamban. Két-háromszáz méternyit mehettem, ami
kor hirtelen különös érzés kerített hatalmába: egyedül a pusztában, egyedül,
mint régen, gyermekkoromban, amikor megszöktem az otthonból, s egy kölyök
kutya talált rám végül a vasútállomáson. Az aszott, csupasz fákról (akác volt
vagy eper?), melyek komor sziluettként meredeztek elő az ég ólomszürke hát
teréből, apró vízcseppek hullottak alá, valami furcsa, esőjós nyirkosság gyöngy
szemei. Fázni kezdtem. Felhúztam a kesztyűmet. Az ágak szánalmas bogából,
mint száraz mellből a riadt sóhaj, időnként testes fekete madarak, varjak, hollók
röppentek elő, hátborzongató károgással. Szomorú ricsajjal köröztek az ala
csony égbolt alatt. Különös félelem ragadott torkon. Ősi, elemi, megfoghatatlan
félelem. így érezhette magát vagy száz évvel ezelőtt Petőfi, amikor gyalogszerrel
indult neki Debrecenből Pestre.
Ekkor váratlanul motorzakatolást hallottam a hátam mögött. Pár perc
múlva utolért egy teherautó, de nem vett föl. Hatalmas porfelhő támadt a nyo
mában. Behunytam a szemem. Ismét egyedül voltam, egyedül a magyar ugar
szívében.
Elvesztettem a tájékozódási képességem, azt sem tudtam már, merre bak
tatok, keletnek-e vagy nyugatnak, északnak-e vagy délnek. A sötétedéssel meg
eredt valami apró, egészen apró szemű eső vagy ónos eső. Egyik-másik száraz
ágon megdermedt néhány csepp: könnyező csomók, fakadó éjszakai rügyek.
Láthatatlan tűcskék szúrását éreztem az arcomon, orromon, számon, államon.
Még jó, hogy csomagom nem volt, csak egy táskám, benne néhány könyvvel.
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Sehol egy teremtett lélek a környéken, sehol egy ház, emberi hang. Egy-egy
váratlan zörrenés, surrogás hallatszott csupán, riadt varjak, verebek rebbentek
tova a hívatlan vándor elől. December tizediké, péntek, délután két óra körül.
Ebben a korai, téli esteledésben egyetlen gondolat melengette csak a szívem,
hogy nemsokára találkozom Ibolykával, ezzel a kedves teremtéssel, akit több
mint két éve nem láttam már. Felidézgettem magamban a leveleit, szemérmes,
de jelentőségteljes sorait, amelyekből nem volt nehéz kiolvasnom, hogy szívesen
kötné a sorsát az enyémhez. Jómagam is nem egyszer szögeztem le magamban,
pláne a szerelemvágy, a magány sivár óráiban, amikor minden ember megértő
lélek után sóvárog, hogy igazán szívesen elvenném. Most is határozottan ezt
éreztem. Már meg is rendeztem magamban a találkozás jelenetét: megpillantjuk
egymást, valahol az iskola előtt, nagyot néz, aztán a karjaimba veti magát,
összeölelkezünk, és akkor a fülébe súgom látogatásom okát, hogy mi szél hozott
ide a pusztába, az isten háta mögé, ahogy mondani szokták, elsuttogom neki,
félig hetykén, félig komolyan, ahogy ilyenkor szokás, eljöttem, mondom majd,
hogy kiragadjalak ebből a sártengerből, neked nagyvárosban a helyed, európai
metropolisokban, Párizsba, Rómában, a színpompás, tüzes Spanyolhonban, az
égéi szigeteken. Mert a szépség olyan, mint a virág, elhervad, ha nemszeretem
helyre kerül. És mondom, mondom majd nekihevülve, ő meg hallgat, és néz rám
pihegve, azzal a gyönyörű, hitetlenkedő tekintetével, ahogy csak a nők tudnak
nézni, amikor fontos lépésre kell elszánniuk magukat, aztán csak ennyit mond
komolyan, várj egy kicsit, és tíz perc múlva apró bőrönddel a kezében kerül elő
a szerény tanítólakásból, kész vagyok, mondja majd, mehetünk, ha úgy akarod,
vezess a nagyvilágba, de hát apád, anyád, kérdem megindultan, majd értesítjük
őket, küldünk nekik egy levelezőlapot, most nincs időnk, sietünk, meg fognak
érteni, ne félj, tudják, hogy ilyen alkalom egyszer adódik az ember életében, és
egy szülő sosem áll útjába a gyermeke boldogságának, pláne ha ilyen nagy, életre
szóló szerelemről van szó, és akkor megindulunk a buszmegálló felé, s a gyere
kek, a tanítványai, elkísérnek bennünket, elénekelnek, ahogy szokás, néhány
megható nótát, mondjuk azt, amelyik úgy kezdődik, hogy Vecsernyére szól a ha
rang, amit mi is oly sokszor dalolgattunk a nevelőotthonban, esténként a zöld
pázsiton üldögélve. Igen, ki kell innen ragadnom ezt a gyönyörű teremtést, nem
hagyhatom elsorvadni ebben az elhagyatott zugban, ebben az istenverte kis fa
luban, ami még a térképről is lemaradt, ahol jószerével még udvarlója sincs,
gondoltam magamban, legfeljebb valami távoli hódolója, egy falusi legényke,
aki titkon ki-kilesi fürdés közbe, a bepárásodott ablak foltján vagy a függöny
hasadékán át, és szinte elnyeli sóvár tekintetével, amíg a mosdótálból a meleg
víz végigpatakzik pompás mellén, combján, farán és lábszárán csodálatos
sellőket vetve. El kell vinnem innen, el valami pazar hvari, portoroži vagy Saint
Tropez-i strandra, ahol kedvére süttetheti a nappal csodaszép fiatal testét.
Ilyen gondolatokkal biztatgattam magam Hantos felé baktatva, már vagy
másfél kilométer mögöttem lehetett, ha végig gyalogolnom kell, másfél óra alatt
akkor is ott vagyok, ha fölvesz valami kocsi vagy teherautó, akár tíz-egynéhány
perc alatt is, s mindenképp ott érem az iskolában Ibolykát, vagy ahogy ő maga
mondta magát, ha franciául beszélt, Violát.
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E pillanatban újra motorzúgás ütötte meg a fülem. Megálltam, hátrafor
dultam, személykocsi volt, Skoda vagy Lada, még nem tudtam pontosan kivenni,
egyrészt mert messze volt még, másrészt mert közben igencsak megsűrűsödött
az esthomály a fagyos tájon. Igen, egy fehér Skoda, s a vezető egymaga ül benne.
Intettem neki, de elsüvített mellettem, pedig nem hiszem, hogy ne látott volna,
még ha hosszú szürke köpenyemmel beleolvadtam is a tájba, de hát az is lehet,
hogy félt, ördög tudja, kiféle vagyok, ismeretlen vándor vagy kísértet, mi a fenét
keresek itt a pusztában, a helyében nyilván én sem állok meg, igazat kellett
adnom neki, ha szitkozódva is, mi mást tehetett, ismerni nem ismer, sötétedik
is már, róttam hát tovább az utam magamban.
Elkeseredetten, fáradtan gyalogoltam tovább még vagy fél órát, miközben
a nyirkos hideg lassan a csontomig hatolt, sehol egy teremtett lélek, csak időről
időre röppen fel egy-egy ijedt madár, hogy aztán újra mély csend telepedjék a
tájra. Egyszerre szinte temetőinek éreztem a csendet, vihar vagy természeti csa
pás előtt szokott ilyen lenni. Ismeretlen félelem markolt a szívembe, s már-már
bántam, hogy egyáltalán nekivágtam ennek az értelmetlen útnak, az is lehet,
hogy ott sem találom Ibolykát, nem volt tanítása vagy elutazott a szüleihez Sárbogárdra, esetleg valami más környékbeli városkába, végül is, ki tudja, tán már
nem is itt tanít, ebben a névtelen faluban, bekerült valamelyik városi iskolába,
csinos, vonzó lány, az ilyen könnyen föltalálja magát. Hogy lehettem ilyen
könnyelmű, szidtam magam, így nekivágni egy ismeretlen tájnak, egy lány miatt.
Jó, jó, szép és okos lány miatt, az igaz, de az egy szál életem csak többet ér egy
lány bájainál! Ilyen gondolatok kavarogtak a fejemben, de azért csak mentem
előre, most már nem lett volna értelme visszafordulni, egy órán belül a leg
rosszabb esetben is ott leszek Hantoson.
S akkor, a síri csendben váratlanul ismét motorzúgásra lettem figyelmes.
Megálltam, hátranéztem, de nem láttam semmit. Pedig világosan hallottam,
nem is egy, legalább négy teherautó zúgását. Na, mondom magamban, ezek kö
zül csak fölvesz az egyik. Két-három perc elmúltával meg is pillantottam őket.
Lassan araszoltak előre, mintha valami rettentő terhet cipeltek volna. Zakato
lásuk egyre erősödött, nyilván egész menetoszlop közeledik, szögeztem le ma
gamban. Ennek igencsak megörültem, jóllehet a zúgás meglehetősen félelme
tes, erőszakos és fenyegető volt.
Az első jármű már ott volt alig néhány méternyire tőlem, már a vezető és a
mellette ülő körvonalait is jól láttam. Intettem nekik, álljanak már meg, vegye
nek föl, de csak néztek maguk elé mereven, mintha nem is láttak volna. Egy
percre rá jött a másik, annak is intettem, de ez is elzúgott mellettem anélkül,
hogy egy kicsit is csökkentette volna a sebességét. így jártam a harmadikkal is.
Intettem, most már szinte kétségbeesetten a negyediknek is, de az is elhúzott
mellettem szörnyű dübörgéssel. Amikor a következő mellém ért, jobban meg
néztem, akkor láttam csak a hatalmas betűs feliratot az oldalán. Orosz felirat,
hajdani, szaloniki őseim kitalálta cirill betűk, értettem már mindent, persze,
katonai járművek, páncélosok, robbanószerrel, fegyverekkel megrakva nyilván,
az ötödikben, hatodikban, hetedikben már láttam a katonákat is, állig fegyver
ben, összezsúfolódva, egy-két szláv, de érthetetlen, hűvös szófoszlányt is elkap
tam. Bármily hátborzongató látvány volt is ez a komor katonai felvonulás - hisz
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bennem ezek a teherautók és fegyveres katonák életem legszörnyűbb szakaszát
idézték föl, a monarchofasiszták gaztetteit szülőföldemen -, maga a tény, hogy
embereket látok, hús-vér embereket, még ha katonák is, meg az, hogy szláv szót
hallok, cirill betűket olvasok, ismét lelket öntött belém. A menetoszlopnak nem
látszott a vége, lehetett tán száz teherautó is, aztán jött, még szörnyűbb zakato
lással vagy húsz harckocsi, majd újra katonákkal teli teherautók következtek.
Félreálltam, lehúzódtam a szántó szélére, el ne tapossanak, az út ugyanis meg
lehetősen keskeny volt, nem ezekhez a behemót szörnyetegekhez méretezték,
melyek csak jönnek, jönnek, feltartóztathatatlanul, még a föld is remeg alattuk.
Beletelt vagy fél óra, mire elhaladtak mellettem, óriási porfelhőt kavarva, mire
visszatérhettem az országúira és folytathattam a gyaloglást. Dübörgésük is el
halt lassan, s az én hirtelen félelmem is fölengedett. Vajon hova mehetnek eb
ben a kietlen pusztaságban? Hadgyakorlatra tán? Vagy onnan jönnek, s a lakta
nyájukba igyekeznek, amely nyilván itt van valahol láthatatlanul a közelben?
És amikor már föladtam minden reményt, egyszer csak utolért egy újabb
Skoda. Intettem neki. Ez is elment mellettem, de tíz-egynéhány méter után még
iscsak megállt. Odafutottam hozzá, csak a vezető ült benne.
- Hova igyekszik? - kérdezte. Fiatal ember volt, valamiféle munkásruha
lötyögött rajta.
- Hantosra - nyögtem ki nagy nehezen.
- Hantosra? - kérdezte kissé csodálkozva. - Üljön be, én is oda megyek.
Beültem.
- Ismerőshöz, rokonhoz?
- Tudja - mondtam hebegve, miközben agyam lázasan kutatott valami el
fogadható válasz után -, tudja, én szociográfus vagyok - hazudtam -, írni akarok
a faluról.
- Miért éppen a mi falunkról? - kérdezte csodálkozva. - Nincs itt semmi, amit
érdemes volna megírni. Isten háta mögötti kis falu ez. Még a térképről is hiányzik.
- Hát... - vallottam be - az a helyzet, hogy van itt egy barátnőm ... tanítónő...
- Melyik? Hogy hívják? Az Ibolyka?
- Az. Ismeri?
- Azt hiszem. Két tanítónőnk van. Az Ibolyka meg a Jutka. Elviszem magát
a házukig. Ott laknak az iskola mellett.
Rátaposott a gázpedálra és rám sandított.
- Szép lány az Ibolyka.
- Szép - mondtam, s nem hiszem, hogy sikerült elleplezni a féltékenysége
met. Ahogy elnézem ezt a fickót, rokonszenves, egészséges, életrevaló, az sincs
kizárva, hogy van valami közte és Ibolyka közt. - Azok a teherautók az előbb,
mifélék voltak?
- Hol? Nem tudom. Én nem láttam semmiféle teherautót.
Megérkeztünk a faluba. Emberem készségesen elvitt az iskolához.
- Ez az iskola - mondta. - És itt laknak a tanítónők. Ibolyka, Jutka! kiáltott be.
Semmi válasz. A lakásuk ajtaja nyitva volt. Megálltunk a küszöbön. A zöld
re festett ajtószárnyra kis cédula volt kitűzve, rajta kézzel írott felirat: „Ki itt
belépsz, hagyj fel minden reménnyel!” Úgy látszik, gondoltam magamban, a két
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csinos tanítónő a híres Dante-idézettel akarja elriasztani a hátsó szándékkal
érkezőket.
- Menjen csak be, Ibolyka mindjárt itt lesz - mondta a fiatalember, majd
elbúcsúzott és eltűnt.
Beléptem a szobába. Szinte nem akartam hinni a szememnek. Itt vagyok
hát Ibolyka szobájában? Sikerült mégis? Valóban megtaláltam?
Aszóba elég rendetlennek hatott, mindenféle holmi szertedobálva, mintha
betörők jártak volna előttem. A földön ócska lemezjátszó, rajta egy lemez.
Beethoven-szonáta. Kissé odébb mosdótál, kancsó. Meg mertem volna rá es
küdni, hogy Ibolyka is ott van valahol a közelben. Elkiáltottam magam:
- Ibolyka! Ibolyka!
Semmi. Elrejtőzött volna? Kitelik tőle, amilyen pajkos kedvűnek ismerem.
A zene még itt visszhangzik a szobában. A falon nagyított fénykép. Ő az,
klasszikus póz, szép arc, hódító tekintet, lágy mosoly, pompás ívű nyak, szőke
haja hosszú hullámokban omlik meztelen vállára, akár a Madonnáé a közked
velt képeslapokon. Most már igazán semmi kétség: az ő otthonában vagyok.
Leültem a feldúlt heverőre. Jól éreztem magam ebben a lányos rendetlen
ségben. Vártam, boldogan. Minden percben itt lehet! Micsoda érzés: sürgetném
a beteljesülést, de ugyanakkor halogatnám is, olyan jó ez a kéjes várakozás! És
igen, két-három perc ha eltelt - gyöngyöző nevetés a folyosón, könnyű futólép
tek, aztán, mint a tavaszi szellő: Ibolyka, egyenest ölelő karomba. Nyomában egy
rokonszenves lány.
- A kolleganőm, Jutka.
- Ibolyka sokat mesélt rólad - mondta Jutka azonnal tegezve.
- Hát te hogy kerülsz ide az isten háta mögé? - kérdezte lelkendezve Iboly
ka. - Miért nem írtad meg, hogy jössz? Ó, istenem, ha elmesélem anyának, el
sem hiszi majd. Éhes vagy-e? Jutka - fordult a fiatal lányhoz, aki úgy nézett rám,
mintha életében először látna férfit -, ugorj el a boltba, hozzál valamit vacsorá
ra. Megvacsorázta tjük a kedves vendéget - mondta, s látszott rajta, hogy nagyon
megörült nekem.
Jutka fogott egy szatyrot meg egy üres borosflaskót és elrohant.
Magunkra maradtunk Ibolykával. Hány éve is, hogy nem láttam? Kettő?
Három? Egy kissé mintha megváltozott volna, természetesebb, a sportos öltö
zéke, a melegítő pompásan kiemeli remek alakját, megkomolyodott, s talán
egy-két kilót is magára szedett. Hogy vágytam rá, s most, íme, itt vagyok ebben
az eldugott faluban, Ibolyka szobájában, pontosabban a fészkében, itt ülök a
vetetlen ágya szélén, szinte látom az álma körvonalait a gyűrött lepedőn. A
lemezjátszó lejárt, Ibolyka egyetlen szökelléssel ott termett a polc mellett és
leemelt egy újabb lemezt.
- Beethoven - mondta -, tudom, hogy szereted a zenéjét.
Föltette. A szobát hamarosan betöltötték Beethoven C-dúr, úgynevezett
Waldstein-szonátájának első futamai. Lám, nem felejtette el. Akkor, ott a vo
natban megkérdeztem tőle, mit jelent ez a Waldstein név. Hogy is mondta?
Erdei kő? Én, emlékszem, azt mondtam, hogy számomra ez a szonáta olyan,
mintha sűrű erdőben rohannék, amilyen a dégi volt, óriási bükkfák között, nyir
kos árnyakon, harmatos tisztásokon át, galagonyák, vadgyümölcsfák mellett,
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páfrányok és bodzabokrok közt. Gyermekkorom szép emlékének felvillanása.
Kéz a kézben ültünk, és arra gondoltam, hogy milyen mindent betöltő tud a zene
lenni, még itt, ebben a sivár faluban is, ebben a takarítatlan leányszobában is.
- Mikor utazol vissza Pestre? - kérdezte.
- Holnap.
- És hol szállsz meg?
- I tt.
- Megőrültél? És Jutka? Meg a tanítványaink? Reggelre az egész falu meg
tudná. Most is tudja már mindenki, hogy egy idegen férfi jár nálam. Az ilyesmi
nek hamar híre megy ilyen kis faluban. (Ó, milyen szomorú a második tétel! Fáj
minden szó! Hallgatni volna most jó! Könnyed érintés, aztán rohanni az erdőn
át! Ó, ha szavakba tudnám foglalni ezt a piano dallamot a második tételből!
Megragadni az értelmét! Vajon mi munkálhatott Beethovenben? Vágy, vigasz
keresés, örömhír, gyengéd szó? Micsoda varázslatos párbeszéde az érintések
nek, micsoda páratlan összhangja az érzelmeknek!)
Hogy tudott így megváltozni? Ő, aki maga volt a szabadelvűség, most meg
hátrál, és aláveti magát a köz megkövesedett szabályainak! A jó hírét félti, itt,
ebben a világvégi, isten háta mögötti porfészekben? Hát létezik, hogy ennyire a
mások kiszolgáltatottjai lennénk? Hol itt az érzelmek szabadsága? Ennyire
szárnyaszegettek lennének nagy akarásaink és forró érzelmeink?
- Na, de elszontyolodtál - szólalt meg ismét Ibolyka. - Értsd már meg, nem
alhatsz itt! Ez más világ. Ennek más szabályai vannak, itt más viszonyok ural
kodnak! - és nevetett hozzá vidáman, boldogan.
- De hát a szerelem olyan, mint a zene! Nem te mondtad-e, ott a vonatban?
És nem ugyanaz-e a zene itt, mint valahol egy pesti vagy párizsi szobácskábán?
Megalszom én a padlón is.
Volt nálam egy üveg konyak. A felét ugyan már kiszopogattam útközben,
különben tán meg is vert volna az isten hidege. Most dühömben ittam. Hogy
viselkedhet így ez a lány? Kerek perec tudtul adta, hogy ne is várjak semmit tőle,
semmi olyant, ami meghaladná az értelem és az illendőség határát.
- Tán van itt valakid?
- Itt? Megőrültél? Kim volna?
- Udvarolni csak megpróbált valaki?
- Hát - mosolyodott el -, van itt egy fiatal traktorista, Pálnak hívják, az
eljön néha. De csak úgy, beszélgetni. Egyszer, igaz, megpróbálkozott mással is,
de tudtára adtam... Nem láttad a feliratot az ajtón?
- Rám is vonatkozik?
Magasba emelte a két ujját és megesküdött:
- Minden férfire.
Vége a szonátának. Keringő! Láthatatlan lelkek csevegése tánc közben! A
Waldstein-szonáta folytatásaként a G-dúr szonáta következett a lemezen, az
opus 79, Beethoven legrövidebb és legszomorúbb szonátája. Hányszor dúdolgattuk a dallamát a hideg belgrádi éjszakákban egyetemista társaimmal, Ratkóval és Duákóval! Bolyongtunk a sötét utcákon, fejünk fölött pajkos hópelyhek
kergetőztek, összekapaszkodtunk, akár a részegek és halkan dalikáztunk: Tatatata-tata-tata-ta-ta.

524

- Hé - bökött meg játékosan Ibolyka itt vagy még? Hová merült el szép
szemed világa? Ne légy már ilyen! Én olyan boldog vagyok, hogy eljöttél meglá
togatni. Sosem fogom elfelejteni, ebből élek majd egész télen át. Tudod - foly
tatta aztán rövidke szünet után -, azért nem könnyű itt az ilyen magamfajta fiatal
lánynak. Minden örömöm a gyerekekben van... érzem, hogy szeretnek. A többi...
lelki élet, testi örömök, szerelem... nem könnyű kibírni... Ezért is engedem meg
Pálnak, hogy néha meglátogasson, bár ezt is megbánom később és dühös vagyok
magamra. De hát mit tegyek? Te messze vagy, Belgrádban élsz. Három-négy
évente látjuk egymást. Az utóbbi néhány levelemre még csak nem is válaszoltál.
Mit vársz tőlem? Hát nem érzed, hogy örül a szívem, hogy láthatlak? De ti
férfiak, tudjátok is ti, hogy mit érez egy nő! Örökké csak azon jár az eszetek...
Jutka toppant be a szobába, lihegve, megrakodva. Pillanatok alatt tele lett
az asztal, volt ott kolbász, szalámi, vaj, kenősajt, olajbogyó, narancs és bor.
- Kisütöm a kolbászt - mondta Jutka.
Amíg ő a konyhában buzgólkodott, mi Beethovent hallgattunk és halkan
beszélgettünk.
- No, ne szomorkodj már - mondta Ibolyka. - Megrontod az én örömömet
is, pedig az egész télre szól.
Tánczenét tett föl a lemezjátszóra.
- Gyere, táncoljunk egyet!
- Nincs kedvem.
- Jutka! - kiáltott ki a konyhába. - Gyere táncolni!
- Odaég a kolbász!
- Akkor egymagamban táncolok.
És elkezdett ringani, hajlongani, csábosán tekerőzni. Én meg néztem. Tes
te különféle táncfigurákat írt le a zene ütemére. Egészen elbűvölt. Elnézném így
ítéletnapig. Milyen jó volna itt maradni, ebben a kis faluban, örökre, otthagyni
az egyetemet, a városi nyüzsgést. Ez a csodálatos teremtés bőven kárpótol min
denért. Hát van ennél szebb? Eldugott falu, két tanítónő, széles látóhatár, ma
gas ég, nyugodalmas élet.
- És ha itt maradnék örökre? - mondtam ki hangosan a gondolatom.
- Örökre? - kérdezte és kihívóan meglengette magát előttem. - Maradj.
Felugrottam, hogy magamhoz öleljem. Felforrt a vérem a táncától.
- Nem! - kiáltott fel. - Segítségért kiáltok. Maradjunk inkább barátok.
Dühített ez a határozott elutasítás. Meg talán egy kicsit többet is ittam a
kelleténél. Egyszerre úgy éreztem, a legjobb volna szedni a sátorfám...
- Hát akkor én megyek is - mondtam ingerülten.
Ibolyka abbahagyta a táncot.
- Mi lelt? Ne légy már ilyen! Miért akarsz mindent elrontani?
Jutka is előkerült a konyhából.
- Hát nem vacsorázunk?
- Nem - mondtam.
Ibolyka úgy nézett rám, hogy azt hittem, minden pillanatban menten sírva
fakad. Összeszorította az ajkát, úgy fojtotta magába a feltörő zokogást. Aztán
haragos villám villant a szemében.
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- Rendben van - mondta nyugalmat erőltetve magára. - Kikísérünk a busz
megállóig. Negyed kilenckor megy egy busz Pusztaszabolcsra, onnan kilenckor
indul egy vonat Pestre.
Fölszedelőzködtünk és kiléptünk a téli éjszakába. Mély falusi csend foga
dott bennünket, csak itt-ott hallottam valami riadt neszezést. A levegő friss volt,
de nem túl hideg. Az égen csillagok ragyogtak. A sötétség beálltával mintha
kiderült volna az ég egy kicsit.
A lányok belém karoltak és megindultunk a buszmegálló felé. Egyszer csak
váratlanul elnevette magát mind a kettő.
- Mit nevettek? - kérdeztem, de ők csak nevettek, vihogtak, kacagtak válasz
helyett. A végén már én is velük nevettem.
- Hagyjuk abba, gyerekek - mondta végül Ibolyka -, föllármázzuk az egész
falut.
Megérkeztünk a buszmegállóhoz. Az egész egy széllelbélelt kis tákolmány
volt, akár egy újságosbódé, műanyag vagy bádogfalakkal, vékonyka tetővel. Be
húzódtunk a szél elől. A hidegtől meg úgy védekeztünk, hogy szinte összebúj
tunk mindhárman.
- Tíz perc múlva itt a busz - mondta Jutka.
- Tudod mit, énekeljünk neki valamit - javasolta Ibolyka.
- Melyiket? - kérdezte Jutka és ismét elnevette magát, hangos, ragályos
nevetésének egyszerűen nem lehetett ellenállni. Öntisztító, léleksalaktalanító
nevetés ragadott bennünket magával. Mintha valami nyomasztó nagy tehertől
szabadultunk volna meg. Nagy sokára csillapodtunk csak le.
- Figyelj, eléneklünk neked egy régi-régi népdalt.
És belekezdtek egy dalba. Uram Istenem, hát lehetséges ez, hogy ez a két
lány egyszeriben angyallá vált? A lelkem is beleremegett a dalukba. Lehet, hogy
ezzel a dallal búcsúztatták valamikor a lányok a bevonuló legényeket, akik sok
sok évre mentek el, s ki tudja, visszajönnek-e valaha is, s ha igen, nem megnyomorodva-e. Végbúcsú volt ez, szomorú istenhozzád. Ám ha mégoly szomorú
volt is a dal, volt benne valami derűsebb felhang is (mint valami másodlagos,
rejtőző dallamvonulat), amiből némi vigasz, remény, viszontlátási lehetőség is
áradt, csendes bizakodás és hit, hogy történjék bármi, boldogoknak kell len
nünk, hogy itt jártunk, ezen a földön, éltük ezt az életet, belekóstoltunk a tiltott
gyümölcsbe, s most ütött az óra, indulnunk kell vissza, az égi messzeségbe, a
csillagok közé, az örök fényességbe.
Soha életemben nem hallottam ilyen gyönyörű éneket. A kis buszmegálló
egyszerre kápolnává változott, szentéllyé, a két lány meg kórussá, akár Pierro de
la Francesko Nativite c. kedves festményén. S egy csodálatos érzés ébredt ben
nem abban a pillanatban, hogy milyen jó kis barátok közt lenni, akik megvédenek a gonosztól, és hogy nincs annál nagyobb dolog a világon, mint ha beéred
azzal, amit az élet ad, ne siránkozz, ne követelőzz, ha egyszer úgysem kaphatsz
többet. A baráti érzés a legnemesebb bátorság. Elcsitítja bennünk a gonosz in
dulatokat és a veszélyes szenvedélyt.
A lányok elhallgattak. Vége volt a dalnak. Álltunk ott némán mindhárman,
és szinte lélegezni is elfelejtettünk. Szerettem volna megkérni a lányokat, éne
keljék el még egyszer, ne hagyják, hogy újra alá kelljen ereszkednem a földre,
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hadd maradjak még egy kicsit a csillagok közt, de e pillanatban motorzúgás
ütötte meg a fülem, rekedt, kehes, csikorgó motorzúgás, mint amikor kavics
reccsen a fog alatt. Megjött a busz. Fölszálltam. És már indult is velem a rozoga
jármű. Integettem a lányoknak. Ott álltak a vékony tető alatt, s nem mozdultak,
míg csak el nem nyelt bennünket az esti sötétség. Milyen boldogok, gondoltam
magamban, milyen boldog ez a két lány, hogy ilyen gyönyörű dallamok töltik ki
az életüket. És hogy továbbadhatják őket a tanítványaiknak, legyen mivel kikí
sérniük majdan azoknak is a nagyvilágba induló szeretteiket.
A busz elvitt Pusztaszabolcsba, ott elértem a pesti vonatot, öreg este volt,
mire hazaértem. Dőltem be az ágyamba mindjárt, vacsora nélkül, anélkül, hogy
belefogtam volna még valami kései munkába. Kár lett volna bármivel is meg
bolygatni ennek a megható elválásnak boldog emlékét.
Az a dallam most is itt cseng a fülemben, átjárja lelkem mélyrétegeit. S
mindig eszembe juttatja, hogy ebben a mi zaklatott világunkban nemcsak go
noszság van, nemcsak zaj és harckocsidübörgés, emlékeztet, hogy angyalok is
élnek köztünk. És hogy Hantos, ez az eldugott kis falu is tartogathat valakinek
annyi boldogságot, mint akármelyik világváros. A zene, a harmónia mindenütt
egyforma, nem igaz?
Másnap reggel kíváncsian faggattak a barátaim, Nándor, Ottó, Luca és
Iván:
- Na, voltál Hantosban?
- Voltam.
- És kit találtál ott?
- Két angyalt.
Nevettek. Nem értették. Hogyan is értené meg egyetlen urbánus lélek is,
hogy mi a falu, hogy hová lett rohanó világunk elveszett boldogsága.
így aztán Hantos a térképekről lemaradt ugyan, de az én szívembe örökre
belopta magát.
SZILAGYI Károly fordítása

Kézdi-Kovács László: Á lm odozás (olaj, 1900)
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GUSTA VKRKLEC (1899-1977)

A KÓBOR KANDÚR

FECSKE, ÚTRA KÉSZEN

Szarajevói a kandúr;
ki most hosszú útra indul:
csacskán Čačakćrt bolondul
Ott egér tán lenne is, de
szívesebben száll le Nísbe,
Ám megázik számos ízbe.
Csuromvíz, de nézd a selmát:
innen is úgy iszkol el, hát
újabb úti célja Belgrád.
Szárnyast ott nem fog a cica,
ezért már ahova visz a
lába: Sremska Mitrovica.
Arra ahány szörnyű vásott
kölyök akad, parittyáz: ott
mind csak macskára vadászott.
Mondja: - Mindig baj, mi vár rád. Jól felgyűrte a nadrágját,
s uccu neki, uzsgyi Zágráb!
Ottan kandúrtársa várta:
- Azt ajánlom, fordulj hátra,
mert bekötnek itt a zsákba.
Fut tovább a sete-suta.
Hol talán majd tanya jut a
kóborlónak: Banja Luka.
Sorsa itt is ismerős lett:
messze innen űzte bősz eb,
megmutatva, ki erősebb.
Végül haza eltalál már,
pihen kályha oldalánál
Á m ha holnap arra járnál,
úton lesz már valahol ő,
kóborlásba belejövő,
kinek hóna Szarajevó...

Ősz van... Fönn telefon drótja.
Fecske gubbaszt napok óta.
- Tél jő, s te itt? Van-e rá ok? - Hogyne - szól - Vízumra várok!

TALÁLKOZÁSA TENGEREN
Kecses Boka. Hímes Herceg-NovL
A víz fölött lepke száll, itthoni
Engem haza hévvel húz a motor,
őt, a gondtalant meg várja Kotor.
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CSAK SEMMI IJEDSÉG...
Ifjú sas szól az öreghez: - Ó jaj,
apám, odanézz, ez bombázóraj!
- Csigavér, fiú, légy büszke, bátor!
Csak ember fél az ilyen madártól..

ZORD IDŐK
Ágon ült a vén (s egy ifjú) holló,
s amit mondott, ehhez volt hasonló:
- Ismét olyan ronda világjárja,
holló szemét hogy holló kivájja.

EGYOLDALÚ BÉKEKÖTÉS
Farkasnak - mi ritka látvány békejobbot nyújt a bárány.
Vele én nemparoláznék...
Am it sejtek: csúnya gyászvég.

A TÖRVÉNY SZAVA
Nyugdíjkérvényt írt a csiga,
át is adta - nem volt hiba.
„Nyugdíj nem jár - végzést hoztak ingatlantulajdonosnak. ”

HOL A Z IGAZ BOLDOGSÁG?
Csöppnyi halpanaszkodott, hallgatta a rák:
- Itt, folyóban élnem mily nyomorúság!
Nővéremet nézd, az bezzeg rá nem un,
annak otthona egy szép - akvárium...
TÚRI Gábor fordításai

ÖRÖKSÉG
BORI IMRE

MLADEN LESKOVAC ADY-FORDÍTÁSAI
TANULMÁNYRÉSZLET

Az 1920-as években Mladen Leskovac valójában az Ady-fordító a szerb iroda
lomban. Todor Manojlovié, aki 1913-ban a Letopisban mutatta be Ady Endre
költészetét, az ezerkilencszázhúszas években a modern szerb irodalom egyik
vezéregyéniségeként, az új és pezsgő belgrádi irodalmi élet tevékeny részese
ként akkor nem folytatta azt, amit az I. világháború előestéjén elkezdett, s bizo
nyára nem voltak meg politikai-érdeklődésbeli előfeltételi sem annak, hogy Ady
Endre költészete megszólaljon szerb nyelven. Nyilván nem mondható más el
Veljko Petroviéról sem, aki ugyancsak Ady-fordító volt, de a háború után a
szerb irodalmi-művészeti élet szervezésében és képviseletében nem ért rá fog
lalkozni egykori mestere verseinek lefordításával, s ha nem ismernénk Miroslav
Krleža, Miloš Crnjanski, Dušan Vasiljev példáit, akár azt is állíthatnánk, hogy
Ady nem volt időszerű költő az 1920-as évek első felében Belgrádban, általában
az akkori és ottani irodalmi életben. Ami azonban kétségtelen tény, hogy Ady
Endre „ifjú szívekben élt” a szerb irodalomban is: Mladen Leskovac éppen 22
éves, amikor fordítani kezdi Ady Endre költeményeit - előbb olvasmányél
ményként és a maga művészeti szükségleteinek ösztönzésére, később a szülőfa
lujában élő és dolgozó orvos, Szenteleky Kornél lelkes biztatásának a befolyása
alatt, és mintegy a szeme előtt játszódott le.
Szenteleky Kornél irodalmi levelei nem adnak kellő fogódzót arra nézve,
hogyan került mind szorosabb kapcsolatba egymással a sziváci születésű Mladen
Leskovac és a Szivácon dolgozó Szenteleky Kornél, és arra sincs megbízható
adatunk, hogy mikor és milyen alkalom kínálta az Ady-fordítások szóbahozatalát, hogyan és mikor tudta meg Szenteleky Kornél, hogy Mladen Leskovac for
dítja Ady Endre verseit, mikor kapta a fordítótól az első fordítások kéziratát,
mert nyilvánvalóan az 1926-os Leskovac-fordítás-publikációt a Život i rečben
nem ismerte, hiszen 1928. október 9-én keltezett levelében éppen ezt a folyó
iratszámot kéri Leskovactól: „Nagyon érdekelnek a Život i Rečben megjelent
Ady-fordítások, ezekről okvetlenül meg fogunk emlékezni a V. I. (Vajdasági
írás) hírei között, ezért kérem, küldje el azt a számot, alkalomadtán vissza fo
gom adni.” Talán nem járunk messze az igazságtól, ha az első megismert fordí
tások azok voltak, amelyek majd a Bácsmegyei Naplóban jelennek meg, méghoz
zá Szenteleky Kornél hathatós segédlete mellett. Érthető, ha arra gondolunk,
hogy Szenteleky két okból is kapott a frissen megismert Ady-fordító munkája
után: kultúrpolitikai meggondolások éppen úgy ösztönözték, mint az a tény,
hogy tetszettek neki Leskovac fordításai. „Úgy találom, hogy Ön komoly meg
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értője Ady hatalmas, de homályos nagyságának. Ezt tulajdonképpen nagyon
kevés Ady-olvasóról lehet elmondani.” Bizonyos az is, hogy éppen a Leskovacfordítások nyomát kell látnunk a Bazsalikom Elöljáró jegyzeteinek ama kitéte
lében, hogy „Újévié szimbólumokban borongó finomságait éppoly nehéz át
menteni a fordításba, mint Rimbaud viharos rejtelmeit, vagy Ady váteszi szép
ségeit”.
Leskovac a várt embere volt Szenteleky Kornélnak, és szinte kézenfekvő,
mennyire lelkesedik a sziváci kultúrpolitikus, amikor az első Leskovac-fordításokat kézhez kapja. Nyomban egy szerb nyelvű Ady-kötet kiadására gondol, és
egyfelől munkára serkenti, biztatja és támogatja a fordítót, másrészt a kiadás
eszmei-anyagi feltételeinek biztosításán töri a fejét. Az 1927-es esztendő c te
kintetben az Ady-fordítások jegyében telt el Szenteleky és Leskovac szempont
jából is. Görögországi telelésre Szenteleky már az Ady-fordítások élményével
utazott, így azután 1927. január 17-én Thesszalonikiből már bókoló levelet ír
Leskovacnak: „Tudom jól, hogy Ady igazi ismertetése nem tőlem, hanem egye
dül Öntől függ, akinek ez művészi hivatására válik. Nagyon, nagyon boldog len
nék, ha megérném azt, hogy egy kötetnyi Ady-fordítás jelenik meg az Ön finom,
megértő átültetésében. Talán nem oly sápadt s olyan távoli ez az álom.” S hogy
ne legyen, közel-keleti utazása során terveket kovácsol. Leskovac biztatására
Jovan Dučić véleményét közli, aki akkor Kairóban képviseli Jugoszláviát: „Adyt
az Ön átültetésében ismeri, és nagyon szeretne még több fordítást olvasni. Mon
dottam, hogy nem tartom lehetetlennek egy szerb Ady-kötet megjelenését.
Többszörösen megkért, hogyha ez a kötet valóban megjelenne, úgy ne feledkez
zem meg róla, mert komolyan, őszintén és sok kíváncsisággal érdeklődik Ady
iránt már régebb idő óta, s eddig csak német fordításból ismerte.” (Kairó, 1927.
II. 9.) Ugyanebben a levélben konkrétabb lehetőségeket is felvillant, amikor a
szerb Ady-kötet megjelenésének gondolatát melengeti. A tervkovács Szent
eleky nem nyugszik tehát: „Először is Adyról, illetve az Ady-fordításokról szeret
nék írni. Jól tudom, hogy a könyvkiadás ma mindenütt szomorú válságban van,
s hogy egy Ady-könyv Belgrádban nem jelenhetne meg, mert senki sem vállalná
a kiadását. Én úgy hiszem, hogy Ady szerb ismertetése nem lehet az Ön magán
ügye, hanem egy magyar kiadó vagy kultúregyesület kötelessége. Kérdés persze
csak az, hogy Ön hajlandó lenne-e fordításait átengedni nagyon szerény hono
rárium fejében egy ilyen könyvkiadó társaságnak, mondjuk a szuboticai Miner
vának. Ha igen, úgy hiszem, hogy a dolog menni fog és a sápadt álomból valóság
is lehet.” Továbbra is kétfrontosan gondolkodik. Leskovacnak Adyról szóló
könyveket kínál fel 1927 júliusában (révész Béláét, Ady Lajos művét, majd Ma
kai Sándorét), ám előbb, még 1927 tavaszán kedvcsinálóként a vajdasági magyar
kultúra támogatását megnyerendő, kieszközli, hogy ne más, hanem éppen a
Bácsmegyei Napló publikáljon Leskovac-fordításokat, s hogy reményei tovább
éltek, bizonyítja 1927. november 9-én kelt levele, amelyben többek között ezt
írta: „Mellékelek egy csomó Ady-vers címet, melyet sietve kiválogattam a fordí
tás céljaira. Véleményem szerint 30-nál több verset nem kellene összegyűjteni a
szerb Ady-kötetbe, mert az már fárasztó és felesleges dolog lenne. Úgy hát Ön
nek is válogatni kell az én válogatottaim közül, sőt a kívülállók közül is, egyéni
ségéhez és hajlandóságához mérten.” Ekkor merül fel Todor Manojlovié neve
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is, holott a NaplóbeXi közlés jegyzetírója (minden bizonnyal Szenteleky) nem
tudta, hogy éppen Manojlovié volt az első Ady-fordítók egyike. Tudjuk, a szerb
Ady-kötet nem jelent meg a két világháború közötti húsz esztendőben, s magyar
nyelvű is csak egy füzet készült a Híd kiadásában.
Egyelőre nem tudni, Mladen Lcskovac mikor kezdett érdeklődni Ady End
re versei iránt, az egyetemista azonban már a Reč i slika szerkesztőségébe versfordításokkal jelentkezik. Képes folyóirat volt ez a két évfolyamot megélt, tulaj
donképpen értékes munkatársakat angazsáló kiadvány, s éppen ezért méltó he
lye is volt Ady verseinek bemutatására. A fordító gondosan készült, amit nem
csupán a versválogatás, hanem a verseket bevezető kis esszé megfogalmazása is
bizonyít, és a mellékletként közölt Ady-kép is nyomósít. Az esszé az Ady-irodalom hatását tükrözi, s mutatja azt is, hogy olyan Ady-tanulmányokat forgatott
Leskovac, amelyek Ady úgynevezett magyarságát hangsúlyozták és mitologizálták. Ady Endre, mondja ez a kis esszé, Erdélynek azon a részén született, amely
hazájának és népének legősibb vonásait őrizte meg, köztük lázadást minden
kötöttség ellen, egy már-már vad temperamentumot, amely egyben hirtelen és
heves is, egy másik végletként pedig érzelmes, ha a szülőföld kultuszáról, a csa
lád szentségéről és a nemzeti hagyományokról van szó, de nem utolsósorban a
kalandozásokra való hajlamról, a rövid megállásokról és a rendezetlen életmód
ról. Hangsúlyozza Ady kálvinizmusának jelentőségét, politikai nézeteinek ere
detét pedig Vázsonyi Vilmos nézeteiben jelöli ki (nem pontos információ alap
ján). Ugyanolyan adalék ez, mint annak közlése, hogy Ady Baudelaire „tökéle
tes fordítója” volt. Pontos ellenben, amikor a Nyugat köré csoportosult írók
legmarkánsabb egyéniségének mondja Ady Endrét. Temperamentumának he
vével és szélsőségeivel magyarázza korai halálát is: a soha meg nem szűnő csaták
hőse és áldozata volt Ady Endre. Sokat írt - mondta Leskovac - nem csupán
verset, hanem újságcikket is, amelyekben látnok volt, s tud novelláiról, amelyek
rendkívüli módon újak és eredetiek - mondja. Hét verseskönyvét cím szerint
említi, majd közli, hogy sok nyelvre, még kínaira is, lefordították, románra Ady
személyes barátja, Octavian Goga volt a fordítója. „Csupán nálunk - írja Les
kovac - fordították fragmentárisan, Todor Manojlovié informatív cikkében a
Letopis 1913-as évfolyamában, ahol dr. Marko Maletin úr érdekes... cikke is
megjelent Ady Endréről.” Éppen ezért a Reč i slika mostani közlése, a Sze
retném, ha szeretnének című kötetének öt verse, az első Ady-versek szerb
nyelven.
Mladen Leskovac választásának szerencsés voltát mutatja, hogy egyetlen
kötet öt versét szólaltatta meg szerb nyelven - az 1909-es kötetet, amely Ady
Endre egyik legfontosabb verseskönyve, túl immár a fellépését jellemző heves
periódusán, s egészen közel azokhoz a modern rezignációkhoz, amelyek egyete
mes érvényűeknek bizonyultak azóta. Leskovac a kötet prológusát és záróversét
(Most pedig elnémulunk) lefordítva mintegy keretét adta a másik három költe
ménynek, amelyek egyéni affinitást tükröznek, hiszen egyik sem a sokat emle
getett, úgynevezett nagy versek közül való. Ezek a Két szent vitorlás; A vén ko
mornyik és az Égő tűzben dideregve című versek. Ám amilyen biztos volt a fiatal
Leskovac versválasztása, annyira bizonytalan, amikor a versek megszólaltatásá
ról volt szó. Látszik, hogy a fordító mintegy munka közben próbálja tisztázni
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fordítási szempontjait, és kikísérletezni gyakorlatát, megállapítani, milyen mér
tékben tud hű lenni az eredeti versekhez, és a hűtlenségnek is hogy megtalálja
mértékét és határát.
A Szeretném, ha szeretnének című kötet prológusa, a Sem utódja, sem boldog
őse kezdetű vers mintegy előlegezi Mladen Leskovac fordítói praxisának mind
pozitív, mind negatív előjelű ismérveit. A biztos szövegválasztást és az eredeti
hez való hűtlenség változatainak jellemző jelentését. E vers tolmácsolása köz
ben nem tiszteli sem Ady rímeit, sem a sorainak a ritmusát. Már most rögzíthet
jük azt a megfigyelésünket, hogy e két verselem iránti közömbössége oda hatott,
hogy Ady költészetének lényeges elemei sikkadtak el azok szeme elől, akik szerb
nyelven akarták megismerni a magyar költő művét, hiszen az Ady-rím éppen
olyan jelentést hordozó elem, mint a verssorok ritmusa, szótagszáma. Legeklatánsabb a második szakasz a fentiek szempontjából:
Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.
Leskovac tolmácsolásában:
Jesam, ko svaki čovek: veličanstvo,
severni pol, tajna i daljina,
fantomski, daleki sjaj,
fantomski, daleki sjaj.
Vizsgálni lehet az értelmi beleélés fokát, ezzel kapcsolatban a tolmácsolás
erejét, illetve erőtlenségét, és a fordítás technikai ismérveit a rím és a ritmus
szempontjából. A Sem utódja, sem boldog őse a fordítás szempontjából a jelleg
zetes Ady-versek közé tartozik, s ebben is él egyik kedves versszaképítő fogásá
val, méghozzá a hosszabb és rövidebb, a több és kevesebb szótagszámú sorok
egybekapcsolásának, s az ezeket rímeltető technikájának hatásaival. Ady a 9 +
9 + 6 + 6 sorképletet használja, amit Leskovac nem tud követni, mert a 11 +
10 + 7 + 7 szótagszámú sorokat alakította ki, s e tekintetben semmiféle törvényt
nem látszik követni, mintha fordítás közben a szótagszám egyáltalában nem
érdekelné. E tekintetben annyira megy, hogy még a versszakok harmadik-negyedik sorában sem ügyel a szó tagszámra, holott az, lévén szó sorismétlésről,
könnyen megvalósítható lett volna. A vers négy szakaszának tehát igen vál
tozatos a sorképlete a szótagszám szempontjából Leskovac tolmácsolásában.
9 + 8 + 6 + 6 /1 1 + 10 + 7 + 7 /1 1 + 9 + 4 + 4 /1 1 + 10 + 7 + 6. A szerb
változat a költői szeszélyt mutatja fel tehát, a ritmusbeli következetlenségek
pedig a verset prózaivá minősítik át. Pedig amikor Leskovac ezeket az első
fordításokat készíti, az Ady-vers már beépült a szerb költészetbe, mint tud
juk, Miloš Crnjanski versei révén. Valódi fogalmat a Sem utódja, sem boldog
őse kezdetű Ady-versről tehát majd csak Danilo Kiš tolmácsolása kínálja fel
1961-ben:
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Ko svaki sam čovek: uzvišenost trajna,
Severni pol, stranac i tajna,
Ponoćna svetlost daleka,
Ponoćna svetlost daleka.
Ha mással nem, a vers építőelemeinek belső összhangját megőrző törekvé
se segítségével.
Még szélsőségesebb hűtlenségi eset az Égő tűzben dideregve fordítása Cvokočući krajplamena cím alatt. Itt a félreértések nagyobb száma a feltűnő, s velük
a leegyszerűsítések. Itt az első versszak második sorában az orv galy a suho granje
kifejezéssé szelídül, akárcsak a harmadik szakasz második sora (Engem nem olt
ki semmi, semmi...”), amely hangzik a fordításban a következőképpen: „I neéu,
neéu stati...” A fordítói gyengeség azonban a második szakasz első sorában tetőz,
nevezetesen amikor a jég-hazák, jég-házakká minősül át: „Mlaz duvaju ledene
kuée...” De ilyen a folytatás is:
És én meleget kacagok
Dideregve.
I s jezom ja se toplo smésim
U vejavicu plavu.
A „meleget kacagva” kifejezés elveszett ebben a fordításban, ellenben
előjött a „szőke vagy kék hófúvás” kép a „dideregve” kifejezés pótlására, mert a
„s jezom” kifejezést a fordító, úgy látszik, nem tartotta elég kifejezőnek. Ellen
ben következetesnek látszik, amikor az annyira jellegzetesnek tudott Ady-megoldást, nevezetesen, hogy hosszabb sorokat rímeket rövidebb sorokkal, igyek
szik hűen reprodukálni, s emiatt itt a rím-tiszteletnek némi jelét is megfigyel
hetjük.^ vén komornyik fordításával kapcsolatban ugyanakkor joggal merül fel
a kérdés: miért szemelt ki olyan Ady-verset tolmácsolni, amellyel megbirkózni
nem mindig sikerül neki. A felelet csak az lehet, hogy nem verstani szempon
tok vezérelték, hanem elsőrendűen tartalmi-poétikai tünetek. Mert A vén
komornyik például az önstilizáció Adynál oly eleven szándékának egyik bi
zonysága, s nyilván Leskovacot éppen az ilyen költői szándék ragadta meg.
így tehát eltekinthetett attól, hogy hosszasan kutasson a „fürge sorok” jelzős
szerkezet találó szerb megfelelője után, ugyanis könnyedén írta le a „vitki
redovi” szerkezetet, amely - láthatóan - sokkal egyszerűbb, mint az eredeti.
Az önstilizáció költői jelenségének körében helyezhető el a negyedik lefor
dított a vers, a Két szent vitorlás című is, a jelentések gazdag bokrával, hiszen
az éjszaka, a szerelem, az öregség motívumai fonódnak össze benne. E vers
ben, érzékelhetni, nyelvileg marad alul a fordító, mint például a következő
két sorban is:
Nagy tengerek vándor lakója,
Két szilaj lakója...
Velikih mora lutalice lade,
Obesne dve lade...
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Vagy:
Vérünk régi kedve
Krv nam síara žud
A sorképlet azonban itt is szeszélyesen alakul. Adynál törvény a szakasz
képlet: 9 + 6 + 9 + 6. Leskovacnál ugyanez a következő képet mutatja: 11 + 9
+ 11 + 6.

A Reč i slika kis Ady-vers kompozíciójában a Most pedig elnémulunk az
utolsó, az ötödik vers. E vers lefordítása is azt mutatja, hogy Leskovac biztos
esztétikai-ideológiai érzékkel tájékozódott Ady 1909-es verseskönyve költemé
nyei között. Belső kohéziója egységes tehát az öt versnek, hiszen mindegyiken
az önstilizáció, abban pedig az én-felfogás a jellemzője. Itt is az éj-motívum
szólal meg, s azzal a kivonulás, a magánosság, a titok-motívuma jár együtt. Ady
hosszabb verseinek egyike ez, egyben esztétizáló szándékának is terméke, mert
versmegoldásában ott van az a sajátosság, hogy minden versszak első sora is
métlődik meg az utolsó, a nyolcadik sorban, s ha még számba vesszük a rímelés
sajátos bravúrját is, akkor a fordítói feladat nagyságát is érzékelhetjük:
Bús vétók és víg vallomások,
Nótás nyögések, mély sebek,
Miattatok zengő kutat
Lelkembe már többé nem ások.
Minden vér-forrás betemetve
S a szent mindent-elhallgatás
Sírján ülnek, némán, keresztbe
Bús vétók és víg vallomások.
A költemény második, jól láthatóan nyelvileg és képileg legnehezebb sza
kaszát idéztük, s hogy szemünk előtt legyen Leskovac fordítása, ugyanezt a sza
kaszt írjuk ide, hogy lássuk a tolmácsolás erényeit és hibáit is. Ezek ugyanis
akadnak nagy számmal: a kifejezés erejével a fordító nem tudott megbirkózni,
hiszen az Ady nyelvi-képi megoldásai jelentést hordozó tényezők nagyon-nagy
mértékben:
Setna odricanja i vesela priznanja,
Pevajuá ropd, duboke rane,
Zbog vas sada ved bunar bola
U duši neću kopati vise.
Zakopan je svaki izvor krvi
I na grobu sveopsteg ćutanja
Sede sad nemo, s prekrštenim rukama,
Setna odricanja i vesela priznanja.
Mindenképpen kritikus szakasza a versnek - fordítói szempontból kétség
telenül. Itt van nyomban a szakasz első sora, amelyet a fordító jelentésben sem
tudott pontosan reprodukálni: a „bús vétók” nem „setna odricanja”, a „víg val
lomások” pedig nem azonos a „vesela priznanja” kifejezéssel, de a „nótás nyögések”-et is csak halványan, szerb nyelven fölöttébb nehézkesen, határozói igenév
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be torzultan fejezi ki a „pevajući ropci” szerkezet. Érthetően maga a fordító sem
volt megelégedve a Most pedig elhallgatunk tolmácsolásával, mert amikor a Život i rád című folyóiratban újból megjelenteti 1931-ben, a fordítás egy újabb
változatát készíti el, s abban elsősorban a most elemzett második versszakot
olvasta figyelemmel és korrigálta a megoldásokat - a szövegnek kétségtelen
előnyére:
Setna odricanja i vesela priznanja,
pevajuá ropci, duboke rane,
zbog vas već sada duboki bunar
u duši svojoj kopati neću više.
Svi izvori krvi su zatrpani
i na grobu Prećutanoga
sede nemo, sa prekrštenim rukama,
setna odricanja i vesela priznanja.
A felületes összevetés is kimutathatja, hogy az 1931-es változat „adysabb”,
mint az 1927-es, noha ebben is sok hűtlenségen kaphatjuk rajta a fordítót. Van
nak sorok, amelyekben a fordító konkretizálja a szimbolista sejtelmet. A „lel
kemben már többé nem ások” mondat fordításában a kút-képzetet is bevonja:
„duboki bunar u duši svojoj kopati neću više”, a „szent mindent-elhallgatás”
képet pedig egyszerű szimbólummá változtatja, egyben a látószöget ki is széle
síti, s lesz a gyönyörű és megismételhetetlen Ady-képből ez: „grob Prećutnoga”.
Tanulságosak az apró módosulások is, így az 1. szakasz második sorában a
„Stišaj me i raznesi vest” lett a „raznesi glas” helyett a hír megjelelőjeként.
E sorok írója 1977-ben figyelte meg, hogy Mladen Leskovac fordításai zö
mükben kis ciklusokban jelentek meg. Határozott ciklusjellege van a Reč i slika
közölte fordításoknak, de ezt mutatja az az öt vers is, amelyet Szenteleky Kornél
közvetít a Bácsmegyei Napló hoz.

Balázs G. Árpád: Nagybánya (ceruza, 1916)
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M ILOVAN MIKOVIĆ

„RÉGI TANÍTVÁNYOK, ELMÚLT ÉLETÜKRE
EMLÉKEZVE”*

Furcsa viszony uralkodott apa és fia között, ez nyilvánvaló volt már az ifjú évek
ben, amikor az apa-Kosztolányi már nemcsak sejti, hanem bizonyossággal tudja,
hogy kígyót melengetett a kebelén, elfajzott szellemet: a sors nem volt oly ke
gyes hozzá, hogy méltó örökössel ajándékozza meg, aki majd beilleszkedik az
akkori szabadkai életvitelbe, nem pedig egy íróval. Akkor még senki sem sejti:
nagy íróval, azaz nagy lázadóval is. Pedig nem mondhatnánk, hogy nem szerette
őt. Ó, de még mennyire szerette őt a szabadkai szülők módján. Amint egyébként
a fiú is apját. A Tanár az én apám c. versben írja majd róla:
Tanár az én apám. Ha jár a vidéki
városban, gyermekek köszöntik ősz fejét,
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok,
elmúlt életükre emlékezve, lassan
leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók,
kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek,
írnokok, katonák s olykor egy országos
képviselő is. Mert nagy az én családom.
Nagy az én családom. Kelettől nyugatig,
nyugattól keletig Nagy a mi családunk.
Mikor vele megyek, fogva öreg karját,
vezetve az úton, a szívem kitágul
s szívek közt énekel elhagyatott szívem.
A z én édesapám az emberek apja
s én az embereknek testvére vagyok.
Ez a költemény 1925-ben keletkezett, amikor Kosztolányi már érett író, és
úgy tűnik, hogy réges-rég összecsukta gyermekkorának színes kifestőkönyveit.
Mögötte van az első világháború és annak a forradalomnak az évei, amelyet
kezdettől rokonszenwel övezett. A háború előtt és után megjelent összes művét
a legtekintélyesebb írók és kritikusok dicsérete fogadja. Maga is tudatában van
annak, hogy befutott és elismert író, akinek alkotói pályája állandóan és nyil
vánvalóan fölfelé ível. Eközben az a vágy fűti, hogy följegyezze minden változá
sát a világnak, amelyben felnőtt, nyitott szemmel figyelve maga körül az esemé
nyeket, méregetve és összehasonlítva az elmúltat azzal, ami kortársaival törté
nik. Az érzelmeknek egész skálája forrong benne, de az önmérséklethez is ért,
úrrá tud lenni a verssoron és a mondaton. A kisgyermek keserűsége, aki szeretné
úgy istenigazából kipanaszkodni magát, de a szégyen visszatartja, olykor mégis
iróniába fordul, mint a Tanár az én apámban.
* Elhangzott az 1995. szeptember 7. és 9. között megrendezett 43. Kanizsai írótáborban.
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Ez a verset átható, előbb finom és tartózkodó, majd leplezetlenül keserű
irónia arról tanúskodik, hogy apa és fia közt örökre szakadék támadt még 1902ben, amikor a gimnáziumigazgató Kosztolányi kizárta az iskolából a diák Kosz
tolányit, amiért az a gimnáziumi önképzőkörben összeszólalkozott tanárával,
Révfy Zoltánnal.
Kosztolányi versgyűjteményének, A szegény kisgyermek panaszainak 1910es megjelenése alkalmával Karinthy Frigyes megállapítja: ”
„Kosztolányi Dezső a vidéki, jómódú középosztály gyermekének a lelkét
szólaltatja meg a saját lelkén keresztül - ezt a gyöngéd és bús, ámolygó lelket,
mely tompított szobák, függönyök és porcellánok, apró kis kegyeletek, nénik és
rokonok és nagymamák, napos udvarok és Andersen-mesék, az egész »swect
home« levegőjéből tevődött össze - mely végtelenül ismerős és végtelenül meg
ható nekünk. Csodálkozva és mélységes gyönyörrel emlékezünk régelfelejtett
illatokra, fakult színekre - el tudtuk feledni? Hiszen e z volt az igazi, szebb és
jobb, mint az, amit most élünk - szebb és vigasztalóbb, mint az, ami előttünk áll
még.”
Hogy mennyire igaza volt Karinthynak, már az első háborús év megmutat
ja, s igazolni fogja a forradalom. A kíváncsi, érzékeny, okos és vitathatatlanul
irodalmi tehetséggel megáldott ifjú Kosztolányi már a gimnáziumban megsej
tette, hogy a világ, amelyhez apja tartozik, végzetesen megrendült, és összeomlani készül, s jóllehet tudta, hogy maga is maradandóan ehhez a világhoz tarto
zik, hozzá van láncolva, mert szereti mégis annak engesztelhetetlen kritikusává
válik.
Három évvel a Tanár az én apám keletkezése előtt, 1922-ben tette közzé
Nero, a véres költő c. regényét. Ennek német fordításához Thomas Mann 1923.
május 23-án levél formájában írt előszót. Itt olvashatjuk egyebek között: „Ked
ves Kosztolányi Ú r,... Ön nyugodt-hagyományos formában szabad és szilaj, va
lahogyan nem sejtett könyvet írt. Kétségtelenül alaposan áttanulmányozott,
korszerű köntösbe öltöztette az emberi tulajdonságokat, s e köntös egy pillanat
ra sem hat jelmezszerűen, színpadiasan vagy régészetien, mert az Ön hősei könynyen és természetesen viselik; e - mondom - történelmi nevek mögé bújtatott
emberi tulajdonságok bensőséges volta a tudat legmélyéből fakad. Kaján és sze
mérmes tudását a művészetről és a művészéletről beleömlesztette a véresen-fájdalmas dilettantizmus regényébe, s ezáltal az élet teljes mélységével és mélabú
jával, borzalmával és komikumával gazdagította könyvét. Irónia és lelkiismerct:
a kettő egy, együtt alkotják a költészet alapját.”
A költő apja 1926. december 3-án halt meg Szabadkán.
KOSZTOLÁNYI UTCALÁNYAI ÉS AZ ENYÉIM
1992 telén, miközben Rajkó Ljubié kamerájától kísérve a várost járjuk,
Pcro Zubac a verseskönyveimben lapozgatva kérdéseket tesz föl nekem. En a
verseimből olvasok föl, majd válaszolgatok, vagy fölidézem egyes szabadkai írók
könyveit, a sorsukat és más polgártársainkét. Ennek a Petar Latinovié rendezte
műsornak később Zubac azt a címet adja: Televíziós esszé egy városról. Előze
tesen csak annyiban egyeztünk meg Latinoviétyal, hogy az egész beszélgetést
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egyvégtében vesszük föl! Utóbb kiderült, hogy az egészből állítólag az Újvidéki
Televízió számára fölvett eddigi leghosszabb jelenet sikeredett.
Miközben a Centar áruház előtt haladunk el, Zubac, éppen azon a helyen,
ahol valaha a Mali mir kávéház állt, váratlanul megáll, és fölolvassa a „Levelező
tagja leszek az állatkertnek” versrészletet (Iza ne. Szabadka, 1990,39. o.), ame
lyet a legrégibb mesterség űzésére kényszerült nőknek szenteltem. Igen, az ő
tiszteletükre írtam: a maguk módján ők is elősegítették a város fejlődését, vá
laszolom, s hozzáteszem még, hogy a városatyák 1886-ban rendeletet hoztak a
prostitúciós ténykedés szabályairól. Ezek értelmében nyilvánosházat negyven
évesnél idősebb nő nyithat, olyan házban, ahol saját rokonságán kívül más nem
lakik. Az engedélyt a városi rendőrkapitány adta ki. A nyilvánosház kizárólag
csak valamelyik mellékutcában lehetett, s ehhez szintén szükség volt a Városi
Tanács engedélyére. A nyilvánosházak leányai egyfajta hallgatólagos és egyet
értő türelmet élveztek. Állandó rendőrségi megfigyelés és havonkénti orvosi
felügyelet alatt álltak, az őket vizsgáló körzeti orvosok kéthetente cserélődtek.
Mindezek fölött a tiszti főorvos őrködött, aki havonta vagy kéthavonta köte
lezően megvizsgálta az újonnan érkezetteket és azokat, akik elhagyták a nyilvá
nosházat.
Ezekre az adatokra egyebek között idősb Franki István könyvében buk
kantam, az pedig a magyar orvosok és természetvizsgálók 1899-ben Szabadkán
tartott XXX. vándorgyűlése alkalmából jelent meg. Jelenleg, teszi hozzá Franki
István, a főgimnázium nyugdíjas igazgatója és „a Ferenc József rend lovagja” e
szabályzat értelmében tíz nyilvánosháznak van engedélye, azok pedig 38-40
hallgatólagos haladékkal, azaz türelmi engedéllyel bírnak, még egyszerűbben: a
legősibb mesterség űzését engedélyező jogosítvánnyal. A szigorú rendelet és a
részletes ellenőrzések ellenére azonban a tiltott prostitúció miatt szinte lehetet
len leküzdeni a nemi betegségeket, ez pedig károsan befolyásolja a közegészségügyi helyzetet. (Id. Franki István: Szabadka királyi város ismertetése. 74. o.)
Miközben erről beszéltem, egyre csak azon bosszankodtam, hogy sehogy
sem sikerült abban a pillanatban fölidéznem, amit valójában akartam: Koszto
lányi Negyven pillanatképéből ezeket a sorokat:
A z utcanők fényes ruhában
akárcsak az olcsó selyemcukorkák
s fülembe súgnak, a szélnél puhábban.
(5. Utcanők rekkenő délben)
Ezt az első pillanatban megmagyarázhatatlan bénultságot, emlékezetkie
sést (vagy minek is nevezzem?) valójában az afölötti megdöbbenésem idézte elő,
hogy Zubac éppen azon a bizonyos helyen tartotta fontosnak megállni, én pedig
meg szerettem volna kérdezni, tudja-e, hogy éppen az egykori Mali mir előtt
álltunk meg, de nem emlékeztem már, hogy én beszéltem-e neki korábban az
egészről, vagy más valakitől hallotta a sztorit, ugyanakkor tisztában voltam az
zal, hogy nem szakíthatom meg a felvételt, mivel egyvégtében forgatunk, ki
térőre pedig nincs idő, mert az idő szalad, ezért aztán takarékoskodni kell vele
stb. stb. Ez volt tehát az oka, hogy miközben a Franki-történetet daráltam,
elszalasztottam az alkalmat, hogy beszámoljak az éjszakai hölgyekkel kapcsola
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tos első élményemről, arról a megmagyarázhatatlan légkörről, amely belengte
őket és a háború előtti molyos öltönyben vagy átszabott egyenruhában velük
tartó lovagokat; amely belengte ezt a (később még bölcselkedni fogunk róla)
fellinis korzózást abból a korból, amikor még mint gyerek egy-egy órányit vagy
többet is eltöltöttem várakozva a sorban a kenyérbolt előtt, két üzletnyire a Mali
mirtől, tudniillik mindennapi feladatom volt, hogy reggel vagy késő délután be
szerezzek legalább egy kenyeret, a kenyérre pedig akkoriban várni kellett.
Ezek a várakozások lettek észrevétlenül az én első szemlélődési gyakorla
taim. A figyelmemet az egész utca lekötötte, mégpedig egyszerre, egészében, és
külön-külön is minden részlet; szomjasan ittam magamba minden látványt,
igyekeztem megjegyezni minden járókelő arcát, és az emberekét, akikkel gyak
rabban találkoztam; úgy hittem, hamarosan ismerni fogom az egész várost. Kü
lönösen a Mali mirből tüneményesen előlibbenő teremtések érdekeltek, s bizo
nyos hölgyek átszellemült arca, akiknek feltűnő megjelenésére mozgolódás tá
madt, fojtott megjegyzések hangzottak el, különösen asszonyok szájából, akik
kel a sorban álltam. S mindez annál inkább érdekelt, mivel akkoriban többnyire
hasztalan igyekeztem megérteni a felnőttek viselkedését és cselekedeteit, nem
győzve csodálkozni rajtuk: mi lelte őket? Akkor még nem sejtettem, hogy a
nyomor, ha nem is látjuk vagy nem vagyunk tisztában vele, belesüti izzó bélye
gét mindenkibe, akit hatalmába tud keríteni.
Fölvétel után, este, miközben újraolvasom az 1926 és 1935 között keletke
zett Negyven pillanatkép töredékeit Lazar Merkovié fordításában, először ve
szem észre, hogy ezt a Kosztolányi-féle költői képmozaikot a semmi, a semmi
ség, a nincs, a nemlét, az üresség fogja közre: ugyanaz, amely éberen ott virrasz
tón a kenyérre várakozók sora fölött, s fölöttem is abban a sorban (pedig alkal
masint nem is ott lett volna a helyem), és mind afölött, amit ott láttam. S ki
tudja: ha akkor nem ácsorogtam volna annyit azokban a sorokban, ha nem ha
józtam volna be az életbe arról a partról is, éreztem volna-e egyáltalán készte
tést az írásra? Talán emiatt mondja Kosztolányi már az első töredékben a vers
keletkezésének titkáról:
Sár és virág, kavargó semmiség,
de hirtelen, mint villám, hogyha lobban két sor között - kinyíl nekünk az Ég.
(1. Vers)
Hogy aztán az utolsó töredékben, csöppet sem véletlenül, anyjára emlékez
ve, aki az élettel megajándékozta őt, a költő leküzdve mindent, ami nem élet,
„a Semmi partján a kemény halált köszöntve” így is fejezze be:
Ki a halált legyőzted hajdanán,
te életet adó, legtitkosabb nő,
a Semmi partján majd erős neveddel
köszöntöm a kemény halált, anyám.
(40. Anyám)
Ha elhanyagoljuk azoknak az eseményeknek kusza és banális egybeszövődését, amelyekből az emberek többségének mindennapi élete összeáll, így
539

a belőle kivált nőké is, akik kiléptek a közönségességből, hogy kiszolgálják azt,
akkor egyszeriben lemeztelenedik előttünk tragikus cselekedetük lényege, a vá
lasztás, amelyet általában nem is kerülhettek el. Klienseik ezen természetesen
nem gondolkoznak, de miért is tennék?
Azokat, akik fizetnek az éjszakai hölgyeknek, hogy karjaikban röpke öröm
re leljenek, egyáltalán nem a múltjuk érdekli, hanem hogy minél kedvezőbb
üzletet kössenek. Azoknak, akik fizetnek, legkevésbé az a gondjuk, hogy hol a
kezdete ennek az ok-okozati történetsornak, melynek végén találkozni fognak,
sokkal inkább az, hogy minél kevésbé kelljen kinyitniuk a pénztárcájukat. De ha
általában láthatatlanul és említetlenül is, ez a távoli kezdet mégis szakadatlanul
jelen van és része közös, bármennyire rövid életű jelenüknek. S hangozzék bár
ostobán, de ennek megvan a bevett ára, hol magasabb, hol alacsonyabb, ami
nemcsak alku kérdése. A kliens által nem látott múlt, amint kifizetik, hatalmába
keríti mindkettőjüket, akár egy klasszikus, görög vagy ibseni drámában, miköz
ben pénzt és talán örömöt cserélve együtt veszítenek.
Furcsa, hogy ezeknek a hölgyeknek a cselekedetében és csak az övékben
egyúttal a transzcendenciából és a szabadságból is fölismerhetünk valamit; jól
lehet tisztában vannak vele, hogy megvetésnek és lenézésnek lesznek kitéve a
rokonság, a szomszédok és a városbeliek részéről, e nők, akárcsak a költők,
abban reménykednek, hogy egy szép napon, ha majd sikerül kitépniük magukat
az örök jelen karmai közül, melynek szorítása annál erősebb, minél inkább
eltávolodnak visszavonhatatlan cselekedetük kiindulópontjától, talán még má
sokká lehetnek.
Az éjszakai hölgyeknek ez a láthatatlan, jelen-nem-levőnek tűnő múltja
mindig társul szegődik valamennyi látogatóhoz, aki bekopogtat az ajtajukon; s
ez a múlt arra készteti őket, hogy elvéve-adva továbbra is veszítsenek valami rég
elmúltnak a javára. Miközben hasztalan remélik, hogy veszítve és a veszteség
árán visszaszerezhetik az elveszítettet.
Valami hasonló történik minden verssel, amelyet az elnyeléssel fenyegető
ürességből, a nemlét és a semmi delejköréből kell elragadni, ahol nemcsak a
költő múltjának érverése lüktet, hanem olyan emberek életének szétforgácsolódott részletei is, akiket a költő soha nem is ismert, akikről mit sem tud. Ezek
néha kiragadják magukat a semmi öleléséből, meglátogatják őt, megveszik és
kibérelik, ő pedig átadja magát nekik valami rég történt esemény miatt, ami
többé-kevésbé már feledésbe merült, átengedi magát, hogy tanúskodhasson
erről az egyetemes felejtésről, elvetve a megállapodott világismeretet, hogy
megénekelhesse az ürességet, magát adva oda érte cserébe, jóllehet tisztában
van vele, hogy előbb vagy utóbb, oly mindegy, a részévé fog válni, és az marad
mindörökre. No de akkor minek is írunk egyáltalán? Nem szörnyű, megfogha
tatlan, értelmetlen-e már csak ezért is minden egyes lejegyzett verssor?
AZ ÍRÁS KÉNYSZERÉRŐL
Az írás a boldogtalanság és a magárahagyatottság mennyiségével arányos.
Az írás kísérlet arra, hogy emberileg elfogadott formában úrrá legyünk tulajdon
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boldogtalanságunk és magányunk energiáján, és azt puskacső helyett tollon át
irányítsuk papírra.
Eddig nem ismertem boldog embert, aki író lett volna, és nincs tudomásom
róla, hogy ilyet számon tartana az irodalomtörténet. Boldog emberek, olyanok,
akik boldognak hiszik magukat, vagy olyanok, akik nincsenek tudatában bol
dogtalanságuknak, sohasem ragadnak tollat, kivéve, ha levelezőlapot küldenek
nyaralásról, telelésről, utazásról...
Az írás másik fontos oka a magárahagyatottság, különösen ha idültté, gyó
gyíthatatlanná válik. Rám a magány a gyermek- és a kamaszkor közötti átmenet
idején tört. Azóta váltakozó eredménnyel birkózunk, viaskodunk, gyürkőzünk
egymással.
Azt mondhatnánk, hogy az írás a kellemetlenkedő, sőt összeférhetetlen
személyiségek sorsa, akik az írással szelídítik magukat: mindenesetre olyan sze
mélyiségek, akik nincsenek megelégedve magukkal és a világgal, s akik annál
inkább elégedetlenek, minél többet írnak, ami nem jelenti azt, hogy annál job
ban is. Meglehet egyébként, hogy a boldog, azaz halálos magánybetegségben nem
szenvedő emberek körében viszonylag több tehetség terem, mint azok között, aki
ket az élet írásra kényszerített. Minden lényegeset, amit korábban nem értettem, az
írás folyamán tanultam meg. Az írás tárta fel előttem a teljes fölszabadulás útját,
amitől kezdettől féltem. Most már világosan látom, hogy nincs visszatérés.
Tolsztoj, minden írók legoroszabbja nyugalommal várhatta be a hajlott
öregkort a békés, gazdag és harmonikus családi körben, amit mindennél többre
tartott. Az a másik Tolsztoj azonban, aki nem gróf volt, hanem író, ki nem
állhatta az álmatag ernyedtséget, a fényt és gazdagságot: tágra nyitott szemmel
figyelte a világot, föltartóztathatatlanul írva egyik oldalt a másik után. Minél
többet alkotott, annál világosabb lett számára és az olvasók számára is, hogy
valójában nincs mentség annak az Oroszországnak, amelyet szeretett s meg
akart őrizni, újítani és erősíteni. Az orosz forradalmárok minden válfaja nem ok
nélkül dicsérte Tolsztojt, mert minél inkább azon iparkodott, hogy aládúcolja
Oroszország-anyácskát, az Tolsztoj tollának sercegésében annál inkább mállott
szét és omlott össze. Természetesen nem Tolsztoj a felelős Oroszország buká
sáért, még azt sem mondhatjuk, hogy azt hívta vagy sürgette volna, csupán
annyit, hogy anticipálta azt, miközben híven jegyezte a végelgyöngülés számára
látható folyamatát, ezzel is fokozva tulajdon szenvedését és boldogtalanságát.
Andrié, Crnjanski és Krleža, a XX. század legszerbebb és leghorvátabb írói
gondolkodásmódjukban, a maguk és alakjaik mentalitásában és opusuk túlnyo
mó részében mégis mindenekelőtt osztrák-magyar írók. Ezt az állítást nem kí
vánom óvatosan és burkoltan közölni, mert ami engem illet, nem azért mondom
ki, hogy haragot, dühöt vagy delíriumot váltsak ki mindkét fél örökké veszélyez
tetett nacionalistáiból, különösen mivel közömbös vagyok a fájdalmaik és a ba
jaik iránt, s mert világosan látom, hogy még sok évtizednek el kell múlnia a
heves ökölváltásaikkal, az éberségük hasztalan gyakorlásával, a népük fennmara
dásáért való meddő aggódásukkal, mindaddig, amíg a gyógyító entrópia nem küldi
őket a ring nekik fenntartott sarkába, a mindenre képes ürességnek átadva őket.
Meglehet, hogy Andrié, Crnjanski és Krleža nem is kívánta valójában az
összeomlását annak a világnak, amelyhez igazából tartozott, amelyben legjobb
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műveik megfogantak és részben megszülettek, még ha ostorozták is, ha heves
szavakat szórtak rá és gránátokkal dobálták, ha kardot suhogtattak és lövöldöz
tek is, hol az egyik, hol a másik oldal felé. Egyszer talán érdekes lenne kimutatni,
hogy majd csak legjobb tanítványuk,/! dervis és a halált író Meša Selimović fogja
igazából megálmodni annak a világnak az eltűnését, amelybe őt a sors helyezte,
s ehhez irodalmi példaképeitől is kapott segítséget.
Szellemi őse, Andrié, aki a század iróniája folytán egyszerre Nobel-díjasa
mind a szerb, mind a horvát irodalomnak, ezzel pedig a maguk módján tisztában
kell lenniük azoknak is ott a ringben - mellesleg tőlük irtózott leginkább, amúgy
csöndben és méltósággal - egész valóját a közös délszláv állam megteremtési
kísérletének szentelte, leküzdve a boszniai katolikus provincia különleges men
talitását, amely évszázadok során alakult ki két haldokló birodalomban: a török
ben és az osztrák-magyarban.
Tolsztoj sem nézhette ölbe tett kézzel annak a világnak az összeomlását,
amelyből vétetett, de eszébe sem jutott karddal megvédeni és megváltoztatni:
ehelyett nyúlt toll után. Andrié, Crnjanski és Krleža - részint saját akaratából,
részint a körülmények hatására - egyszeriben gránátot, kardot és puskát ragadott,
de ezt keserűen kellett megbánniuk, mihelyt belátták, hogy az újonnan megterem
tett világ ugyanazon gyógyíthatatlan betegségben szenved, mint egyébként az is,
amelyből egy pillanatban kilépni vágytak egy újnak és jobbnak a javára.
Tolsztoj, Andrié, Crnjanski és Krleža egyidejűleg támadták és védték a vi
lágot, amelyhez tartoztak, hasztalan igyekezvén az egészét átlátni és segíteni
rajta. Egyiküknek sem sikerült, ugyanakkor a balszerencse, a nyomor és a bűn
éppen eme égalj alatt, ahol ők felnőttek, rémisztő méreteket ölt majd, örök
csúfságára igyekezetüknek és művüknek.
Az ember mindig a lehetőségek lénye volt, azt a boldogtalan és magányos
egyént is beleértve, aki nem célgömbön és irányzékon át akarja szemlélni em
bertársait. Az igazat megvallva, ezek közül azok, akik meg voltak győződve ar
ról, hogy akkor cselekszenek legkevésbé rosszul, ha hagyják, hogy az élet kény
szere az írás kényszerébe taszítsa őket, még idejekorán más útra is térhettek
volna, ha Hemingway, Camus stb. példáját követik, s ha már örökre letettük a
tollat, a kéz sem reszket tovább.
KORAI, KÉSEI ÉS ÖRÖK BÁNATOK
Danilo Kiš 1935. február 22-én Szabadkán született. De nem sok időt töl
tött itt, ha leszámítjuk a legérzékenyebb éveit. Hivatalosan 1979. június 14-én
járt utoljára a városban a Nyitott könyv rendezvény vendégeként. Ázt követően
alkalmasint átutazott még rajta néhányszor, egyszerűen azért, mert erre vezetett
az útja, de azt hiszem, nemigen érdekelte őt a város. Nehéz és hálátlan dolog
Szabadkához kötődésének bizonyítékai után kutatni. Talán pontosabb, ha azt
mondjuk: igyekezett elfelejteni. Amennyire lehetett. Az igazat megvallva Sza
badka is így viselkedett vele szemben, elkerülve a vonzalom bármilyen könnyel
mű jelét. Azt mondhatnám: megengedhetetlenül figyelmetlen és szándékosan
nemtörődöm volt a város. Eme törékeny látszat mögött természetesen mindkét
részről sokféle ok rejlik. Ezek közül egyről-másról közvetlenül KiStől tudok, a
többit csak sejthetem. És szeretném, ha nem lenne igazam. Úgy lehet, hogy a
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túlérzékeny Danilo Kiš korán felismerte, hogy Szabadka nehezen és nem szíve
sen bocsát meg bármilyen különcséget, legkivált a tehetséget, amellyel szemben
riadtan óvatos lesz, csak ritka pillanatokban tanúsít tartózkodó kíváncsiságot,
de kötelezően hűvös marad. A legkülönbözőbb alkotók sorsa lehet a példa:
Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, Gál László, Sinkó Ervin, Hangya András, Gyelmis Lukács, Stipan Kopilović, Iván Antunovié, Iván Sarić, Matija Poljaković,
Balint Vujkov, Torna Vereš, Duško Radović, Stevan Raičković, Radomir Konstantinović, Milivoje Knežević, újabban Kinka Rita és még sokan mások, akik
életükkel illusztrálják ezt a meg nem értettséget. Azért-e csupán, mert a fölso
roltak sok mindent nem tudtak megbocsátani a műveikben (és mások sem),
tulajdon alkotói, tehát egyúttal lázadói individualitásuk küszöbén, azonosság
megőrző elszántságukban, még ha a tartós távozás és az összes kapocs eltépése
is annak az ára. Szabadka ezért is sebezhető minden oldalról. Ilyen volt és úgy
látszik, ilyen is marad. Megvannak persze az okok. Törvényszerűek, pontosak,
gyakran fájdalmasak is. Minősíthetjük őket politikaiaknak, szociálisaknak,
nemzetieknek, kulturológiaiaknak, szubjektiveknek, s végül bármilyeneknek.
Még ha nagy ritkán szemlélhetők is a dolgok totalitásukban és folyamatukban,
akkor is tény marad, hogy különféle korszakok, rendszerek, hatalmak és min
dennemű szeszélyek váltakoztak, de ez a Szabadka csöppet sem változtatott a
magával és mostohán kezelt alkotó gyermekeivel szembeni viszonyán, akik per
sze másokat ajándékoztak meg tehetségükkel. És műveikkel. És hagyatékukkal.
Danilo Kiš ennek az érzelmileg hűvös, igencsak fáradt matrónának mégis né
hány gyönyörű oldalt szentelt a Kert, hamu és a Korai bánat című regényeiben.
Kevés? Elegendő? Túl sok? Azt mondhatnánk, hogy most már mindegy. Sza
badkát és Danilo Kišt most már a megfoghatatlan Halálbirodalom választja el
egymástól, ez pedig azt jelenti, hogy immár lehetséges lenne egy utcát elnevezni
róla a városban vagy a mellszobrát fölállítani egy parkban. Ki tudja, mi minden
lehetséges? De nem ez a legrosszabb. Talán rendjén is van így. Bensőleg leginkább
azoktól tartok, akik az alkotót halála után megpróbálják kibékíteni a szülővárosá
val, amely életében nem volt képes többé válni egy száraz életrajzi ténynél.
TÚRI Gábor fordítása

Eisenhut Ferenc: Keleti motívum (olaj, 1895)
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JUHÁSZ GÉZA

„NEM PANASZKODOTT, CSAK BELEHALT’
76 ÉVES VOLNA, DE MÁR 33 ÉVE ELHUNYT B. SZABÓ GYÖRGY

Élt tehát 43 ćvet. Szegény családban született Nagybecskereken; képzőművész
csodagyerekként jutott el a zágrábi, 1941 után pedig a budapesti egyetemre; a
háború után elhalmozták közéleti és művelődéspolitikai funkciókkal: tagja lett
az AVNOJ-nak (Jugoszláviai Antifasiszta Népfclszabadító Tanácsa), s részt vett
a III. ülésszakán, melyen kimondták a második Jugoszlávia (Demokratikus Fö
deratív Jugoszlávia) megalapítását; tagja lett a petrovgradi (később Zrenjanin)
kerületi egységfront intézőbizottságának, titkára a felső-bánáti egységes nép
front magyar tagozatának; mindenes magyar kulturális-művészeti tanácsadó,
főiskolai professzor (egyetemi oklevél nélkül!); ígéretesnek látszó) egyetemi
tanári pályájának és családi életének zsákutcájából, (talán) gyógyíthatatlan be
tegségéből - a halálba menekült.
A fenti gondolatokat Bosnyák István Becskereki Szabó György (JMMT,
1996) című monográfiája ébresztette bennem, egyszersmind ez késztetett arra,
hogy meghitt barátomról, életútjáról, sors tragédiájáról elmondjam, amit tudok,
s néhány vonással gazdagítsam, pontosítsam a könyvben megrajzolt személyi
ségképet.
ISMERKEDÉS, MAJD BARÁTKOZÁS A TANÁR ÚRRAL
Amikor az 1945-46-os tanévben megtartott egyéves (!) tanári tanfolyam
után, 1946 őszén megkezdődtek az előadások az immár kétéves Pedagógiai
Főiskolán, a magyart (nem volt külön nyelv és irodalom!) Nyúl József tanár úr
tanította, akárcsak a már említett tanári tanfolyamon. Igen kedves üregúr volt.
A Horthy-érában latint tanított Újvidéken a szerb gimnáziumban, s mivel ”a
fasiszta megszállás” éveiben korrekt és jóindulatú volt szerb tanulói iránt, főis
kolai katedrával jutalmazták. A Magyar Nyelv és Irodalom és Szerbhorvát Nyelv
Tanszakon hárman kezdtük meg tanulmányainkat: Szeli István, Nagy Mária (a
székelykevei tanító leánya, később Vajdaság sakkbajnoknője) és e sorok írója.
Pista barátom ugyan szintén rendes hallgató volt, de nem látogathatta rendsze
resen az előadásokat, mert óradíjasként az újvidéki magyar tannyelvű (!) taní
tóképzőben tanított, persze, magyart.
Kezdetben tehát csak egy magyartanárunk volt, de aztán hírét vettük, hogy
hamarosan külön magyar irodalomtanárt kapunk, méghozzá olyan fiatalt, aki
már „korszerű”, marxista szellemben fog tanítani. Nyúl tanár úr már csak nyelvtörténetet tanított, s igen kedélyes órákat tartott: elmondta, hogy „húgy” sza
vunk valamikor csillagot jelentett, de volt „emik” igént is, s ebből származik az
emlő és a csecsemő szavunk is. Egyszer Ady Endréről kérdeztem, s készséggel
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válaszolt: ismerte, hisz ugyanabba a gimnáziumba jártak Zilahon, de Ady már
nagydiák volt ćs cigarettázott!
Tehát jóval a tanévkezdés után megérkezett irodalomtanárunk, Szabó
György, de alig ismertük meg, alig kezdtük ízlelgetni azt az újat, amit ő az iro
dalomtanításban jelentett, máris elhagyott bennünket: behívták sorkatonának.
A főiskola vezetőségében (akkor még létezett Egyetemista Szövetség - Savez
studenata, amely még nem olvadt be az egységes ifjúsági szövetségbe, az
USAOJ-ba, s volt valamilyen testület, melyben professzorok és hallgatók együtt
voltunk, s ennek egyetlen magyar tagja voltam) megtudtam, hogy Szabó György
csak addig fog hiányozni, amíg az alapkiképzés tart. így is lett. Tanárunkat az
alapkiképzés után áthelyezték - könyvtárosnak? - a III. hadsereg állományába
Újvidékre, s katonai egyenruhában járt a főiskolára órákat tartani. Időközben a
fenti testületben mindhármunk nevében elmondtam, hogy minden tiszteletünk
Nyúl tanár úrnak, de a tudása magyar nyelvészetből nemcsak csekély - hisz latin
szakos volt! -, de elavult is. Jött tehát Penavin tanárnő.
Közben Szabó tanár úr leszerelt, s a magyar irodalomtanítás igencsak in
tenzív lett. Közös megegyezéssel Mária kolléganőm meg én lemondtunk a kü
lönben nagyon csábító és olcsó tengerparti kirándulásról a téli szemeszterszü
netben, s nap mint nap órákat tartottunk az én tágas albérleti szobámban, hogy
pótoljuk a tanár úr kései érkezése, majd katonáskodása miatti mulasztást. Még
arra is emlékezni vélek, hogy a többhetes „pótórák” tárgya Csokonai Vitéz Mi
hály költői munkássága volt.
♦
Barátkozásunk a tanár úrral (soha egymás közt az elvtárs szót nem használ
tuk!) a második, az 1947-48-as tanévben alakult ki, hogy aztán eltartson a halá
láig. Nap mint nap együtt ebédeltünk Horváth bácsi kisvendéglőjében a báni
palotával szemben. (Ez az a Horváth bácsi, aki később a Fórum klubját beindí
totta és évekig vezette.) Ebéd után rendszeresen találkoztunk Keszégh Jóska
bácsival, az újvidéki magyar tanítóképző igazgatójával, Gyurka (immár nemcsak
tanárom, hanem) barátom lakótársával. Az ő barátságuk még bánáti eredetű.
Jóska bácsi Pádén volt tanító, s tőle hallottam, hogyan rendezte meg ugyancsak
Pádén Kristály István a királyi Jugoszlávia temetését (koporsó, gyászmenet
stb.), s ezért végezték ki 1944-ben. Jóska bácsi és Gyurka a későbbi Pap Pál
Gimnázium első emeletének egy kicsiny helyiségében laktak (itteni tanárkodá
som idején itt volt a magyar könyvtár), majd innen is kiköltöztették őket, s
egyetlen fekvőalkalmatosságukat a vállukon vitték az új szobájukba, a Ribnikar
fivérek utcájába. Erről írta 1948. november 11-én kelt levelében már Szabadká
ra: „A lakásból nem lett semmi. Poverenik költözött oda. Most folytatom a
»nomád« életmódot. Jóska bácsi vigasztalója, sorstársa, kenyérpusztítója és
ágyrajárója maradtam.”
GYURKA, A CSALÁD BARÁTJA
Barátságunk igazán azután mélyült el, hogy friss főiskolai diplomával a sza
badkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőbe kerültem magyart tanítani - 1948
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őszén. Sokszor dicsekedett vele, hogy Szabadkán neki szállásgondja nincs, mert
mindig a mi vendégünk. Egyszer például Majtényi Mihály bácsival, a Híd főszer
kesztőjével toppant be, s hozták az Élő víz című regényt, hogy írjak róla a folyó
iratba. írtam is. Máskor Bodrits Istvánnal, a Testvériség-Egység kiadó szer
kesztőjével jött, s előszót rendeltek Mikszáth Kálmán Különös házasság című
regényéhez; megírtam. A sok közül egyik hajnalig tartó beszélgetésünk, poharazgatásunk során állapodtunk meg abban, hogy pályázzak a Hídban Tolnai La
josról készült tanulmányommal. Pályáztam és első díjat nyertem 1951-ben.
Már idézett 1948. novemberi levelében így „fenyegetődzött”: „...jó lesz ala
posan tanítani azt a magyart, mert a hónap vége felé átjövök egy kis terepszem
lére. Hivatalosan! A vajdasági középiskolák magyar szakinspektora lettem hi
vatalosan, komoly dekrétummal ellátva.” Hogy ez a „terepszemle” hogyan zaj
lott le és mivel zárult, bizony nem tudom már, de hogy 1952-ben ő volt a tanító
képző érettségi biztosa - három év után először végre ekkor nem érettségiztet
tem -, arra van, ami emlékeztessen. Gyurkának ez a többhetes szabadkai tartóz
kodása egybeesett a Palicsi Magyar Ünnepi Játékok előkészületeivel. Érettségi
biztosi megbízatása mellett ugyanis feladatul kapta a Játékok keretében rende
zendő és rendezett képzőművészeti kiállítás anyagának válogatását is a jugoszlá
viai magyar alkotók munkáiból. Ekkor ugyan a tanítóképző diákotthonában
lakott, de naponta találkoztunk az iskolában vagy a lakásunkon. Egy napon, úgy
a déli órákban betoppant az iskola könyvtárába, az én „rezidenciámba”, ahol
Sáfrány Imre közös barátunk már csaknem készen volt a rólam készített portré
val. Gyurka akkurátusán, közelről, távolról megvizsgálta, adott a festőnek né
hány tanácsot, itt meg ott még fejezze be, s aztán mehet a kiállításra. így történt,
ott is volt, szerepelt a katalógusban is, a kiállítás és a Játékok végeztével pedig
a Mestró nekem ajándékozta. Gyurka ebből az alkalomból írt egy magvas, jó
húszoldalas tanulmányt a vajdasági magyar képzőművészetről Festők, szobrá
szok címen. Az írás meg is j e l e n ti magyar ünnepi játékok, Palics, 1952 című
kiadványban (Testvériség-Egység, Noviszád, 1952). A tanulmány tárgyáról elég
sokat elárul a bevezető mondat: „Feladatunk bemutatni a vajdasági képzőmű
vészet fejlődési útját, feltárni képzőműszetünkben a művészeti törekvések és
irányok harcát, és jellemezni néhány kiemelkedőbb vajdasági magyar művész
munkásságát.”
Hogy mi mindennel kellett foglalkoznia s olykor milyen embert próbáló
tempóban, hajszában, arról szóljon egy korábbi, Becskerekről keltezett levele.
Azt panaszolja, hogy milyen „kemény és nehéz hónap” volt számára a március.
(A levél kelte: 1949. április 17.) S így folytatja: „Az első- és másodéves rendkí
vüli hallgatók szaktanfolyama teljesen lefoglalt, közben még a másodéves törté
nészek számára művészettörténetet is tanítanom kellett - gondolhatod, micso
da hajsza a heti 28 óra előadás... No, de a kínszenvedésnek nem lett vége. A
Minisztérium a szerb nyelv és irodalom programját követelte a magyar gimná
ziumok részére - és hála az átkozott szerencsének - ezt is én készítettem el.
Most azután a magyar nyelv és irodalom programja következett - ezzel is bir
kóztam eleget; elkészült a három első osztály teljesen, a felső osztályokból a VII.
és VIII. osztályoké, a többin most dolgozom.” (Megjegyzés: heti 28 óra még
középiskolában is jóval „normán” felüli óraszám!)
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Van azonban e levélnek egy még érdekesebb, felsőoktatás-történetünk
szempontjából fontosabb részlete is: „Sokat mászkálok most Beográdba - a
Minisztériumban már úgy ismernek, mint a »rosszpénzt«, de még nem sikerült
a Saveznoban felfedeznem Lórik inspektort, mert örökké valami konferencián
van - úgy tudom, hogy ő szorgalmazza a magyar katedra felállításának kérdését,
különösen a »Savremena Skolá«-ban megjelent cikk óta. Olvastad-e? Kissé ki
herélték, de a lényege, amiért íródott, benne van! Az újvidékiek módfelett cso
dálkoztak, mert egy kissé ellenzéki hangú, követelődző, és »amazok« malmára
hajtja a vizet. Pedig csak az igazságot, a valóságot írtam meg...” („Amazok”-on
természetesen a párton-hatalmon kívüliek értendők.)
Szögezzük le mindjárt hangsúlyosan, hogy a magyar katedrának, azaz a ma
gyar nyelv és irodalom tanszékének kérdését elsőként „kissé ellenzéki” és „kö
vetelődző” fogalmazásban B. Szabó György vetette föl még 1949-ben, s nem is
akárhol, hanem az akkor országos befolyású pedagógiai szakfolyóiratban. Hogy
pedig tíz évvel később, amikor a jogos követelése teljesült, s neki az általa meg
álmodott tanszéken nem jutott (méltó) hely, az sorstragédiájának egyik legfőbb
eleme, az aligha szorul bizonyításra.
De ki is volt Lórik Iván, aki Gyurka barátom szerint már 1949-ben szorgal
mazta a magyar tanszék létrehozását? Az egész AVNOJ-i Jugoszlávia kisebbsé
gi iskoláinak főfelügyelője, azaz inspektora. Persze, Belgrádban székelt, s ezért
kereste Gyurka (hasztalan) a „Saveznó”-ban, azaz a szövetségi minisztérium
ban. Egy villámlátogatásra 1949 júniusában betoppant a szabadkai magyar
tannyelvű tanítóképzőbe is a diplomavizsgák elején. Pályám kezdetén ekkor
érettségiztettem-diplomáztattam először magyar nyelvből és irodalomból. Ez
úttal először azonban - mivel eltörölték a külön írásbelit neveléstanból - olyan
írásbeli tételt kellett adni, amelynek neveléstani vonatkozása is van. A cím így
valahogy hangzott: haladó szellemű nevelés Kölcsey művei alapján. A három
végzős osztály tanulóinak 96 (!) dolgozatát kellett javítanom határidőre, mert
utánam még öten nézték át (miniszteri kiküldött, igazgató és három osz
tályfőnök). Lőrik Iván csodálkozva kapta föl a fejét: hogyan lehet mai, korszerű
szellemben nevelni a Himnusz szerzőjének művei alapján? Elmondtam neki,
hogyan tanítottam Kölcseyt, milyen nagy hangsúlyt helyeztem „haza és haladás”
jelmondatára, és Lőrik Iván nemcsak elfogadta a magyarázatomat, hanem kiváló
minősítést is írt rólam, melyet a vizsgák végeztével mindnyájunk előtt fel is olvasott
a miniszteri küldött, Jánosi Gábor. Merem állítani, hogy személyében a magyar
tanszék Gyurka fölvetette eszméje lelkes és igen befolyásos támogatóra talált.
Egyszer, talán 1951-ben Gyurka egy fényképpel állított be hozzánk Szabad
kára. O, a képzőművész aprólékosan elmagyarázta, mennyire „szoborba kíván
kozó” az arc. így jelentette be, hogy szerelmes, és nősülni készül. Megjegyzem,
ez az édesanyja halála után volt. Nem élt ugyan együtt az anyjával, de annak
életében eszébe nem jutott saját családot alapítani.
Legyen szabad egy példán szemléltetni Gyurka barátomnak egy sokak szá
mára ismeretlen vonását: a humor és szatíra iránti érzékét.
1951. április 11-ei levelében előbb a Híd említett pályázatára benyújtott
Tolnai-tanulmányomról írja: „...örülök, éspedig szívből, hogy komoly, nagy ha
ladást érzek ezekből a tanulmány-sorokból, és némi büszkeséget is, hogy az én
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»fiam« vagy. Nagykorú, érett, megfontolt fiam”, majd így folytatja: „De harag
szom rád, és utolsó gazembernek nevezlek, rablónak, haramiának, aljas disznó
nak, piszoknak, szemétnek, hogy ennyire megfeledkeztél rólam, és még csak egy
»szaros« levelet sem írsz! Hát hogy gondolod ezt, drága gyermekem? Ez a rend?
Az idősebb kullogjon és könyörögjön egy-két jó szóért? A fene a bőrödet!
Azonnal szedd össze magad, és íziben menessz egy levelet, vagy még jobb, ha
asszonyostul együtt leruccansz hozzám - feleségemmel szívesen látunk benne
teket. Kétszobás lakásom van - négy fekvőhelyem -, majd csak elszorongunk
valahogy... Mindaddig, amíg nem válaszol - Önnel nem állok szóba - nem isme
rem Önt és Önökhöz semmi közöm. Alászolgája. B. Szabó György Viša pedagoška škola T IB E T !”
„A KÜLFÖLDRE VALÓ KIKÜLDETÉSIRŐL
Amint a magyar tanszék létrehozását már annak valóra válása előtt tíz esz
tendővel szorgalmazta, a koncepcióját megfogalmazta, létfontosságát politikai,
kulturális és tudományos érvekkel megokolta, hasonlóképpen jóval korábban,
már 1953-ban azon fáradozott, hogy a tanszék megnyitását a majdani tanárok
magyarországi tanulmányútra küldésével, ottani képzésével készítsék elő. Zentán 1953. június 15-én kelt levelében írta: „A külföldre való kiküldés most me
legszik, lehet, hogy még az ősszel történik valami ezen a téren is. Annyit tudok,
hogy pályázat formájában adnák ki az ösztöndíjat, tehát főleg eddigi munkássá
gát, eddigi eredményeit vennék figyelembe az ösztöndíjak kiadásánál. Semmi
konkrétum ezen a téren nincs. A beiratkozás a filozófiára szerencsés ötlet, csi
nálni kell, az még nem kisebbíti az esélyedet a pályázatnál most sem, de később
se.” (Mivel magyar szakon nem folytathattam a tanulmányaimat, beiratkoztam
a belgrádi bölcsészkarra tiszta filozófiára - sikeres felvételi vizsga után.)
Közbevetőleg: 1952 októberében Ljubljanából küldött levelezőlapot, mert
vajdasági küldött volt a történelminek mondható jugoszláv írókongresszuson,
amelyen Miroslav Krleža, a rá jellemző hévvel és erudícióval az akkori Jugoszlá
viában örökre eltemette a szocreált. (Az emlékezetes megnyitó beszéd megje
lent a Hrvatska književna kritika - A horvát irodalomkritika című könyvben
1960-ban, majd magyarul a Korok, nézetek, alkotások. Esszék, kritikák. Fórum,
1968 című kötetben e sorok írójának fordításában.) A levelezőlapot aláírta még
Herceg János és Majtényi Mihály, tehát ők hárman képviselték ott a jugoszláviai
magyar írókat.
A következő (megőrzött) levelét már Eszékre, közelebbről Rétfaluba (re
formátus papiak) küldte 1955. március 26-án. E levelében többek között afelől
érdeklődik, hogy „érdekelne-e még mindig a szótárügy... Ez nem kis munka.
Nagyon kellene a segítség. Ez tipikus filoszmunka; minden anyagot biztosítunk
hozzá”. Lám, ebben a kivételesen nagy vállalkozásban is tevőleges szerepet vál
lalt. Különben a munka „érdekelt”, s még Rétfaluban elkezdtem: az i kezdőbetűs
szócikkeket dolgoztam fel. (Ott is van a nevem az „Obrađivači - Értelmezők”
sorában.) Arról is kérdez e levélben, hogy nem volna-e kedvem „elemezni a
rádióiskola eddigi anyagát”, vállalnék-e „néhány magyar nyelv és irodalom
előadást elemzésre”, s „a Rádió költségére” akár át is ruccanhatnék Újvidékre.
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Erre akkor aligha vállalkoztam, de amikor nem sokkal ezután Újvidékre kerül
tem, ki kellett találnom a „Pontos Feri” nyelvművelő iskolarádió-műsort, s éve
kig írtam. Ennek is Gyurka barátom „volt az oka”. S van e levélben még egy
mondat, amely Gyurka és a családom közötti barátság egyféle dokumentuma:
„Szabadkán nem jártam már majd egy esztendeje, nem is érdekes nélkületek.”
1955 tavaszán meg is látogatott bennünket Gyurka komán Rétfaluban. A
Tanárképző Főiskola másodéves hallgatóit vezették Penavin tanárnővel Kórógyra, tanulmányi kirándulásra. Az egy-két napos eszéki megállót Gyurka ter
mészetesen nálunk töltötte, Rétfaluban. (A kirándulócsoportból Mezei Évára
emlékszem, aki távozásom után az eszéki tanítóképzőben átvette a munkahe
lyemet, majd a Fórum zentai könyvesboltjának vezetője lett, és Szalkay Kanyó
Leonára, akinek később több verseskönyve jelent meg.)
Szokásunkhoz híven, Gyurkával egy vagy két éjszakát átbeszélgettünk, s
ennek eredményét ő így summázta: „Ha ezt én elmesélem Bandinak! ” (E hármas
baráti kapcsolatról még lesz szó a következőkben.) Mit is szándékozott elmesél
ni? Hogy Horvátországban szárazra vetett halnak éreztem magam. A tanító
képzőben jól, korrektül fogadtak mint egyetlen magyar kollégát, a HMSZ el
nöksége tagjává fogadott, s rendelkezésünkre bocsátotta az éppen lakatlan re
formátus paplakot Rétfaluban (mivel az elnökségnek tagja volt Görbe bácsi, a
szlavóniai-baranyai református egyházkerület főgondnoka), részt vettem mint
elnökségi tag az ottani magyar műkedvelők, táncegyüttesek stb. találkozóin
mindenfelé Kórógytól Velika Pisanicáig; kreáltak tanítói állást a feleségemnek
is a szomszédos iskolaépületben. Csakhogy Rétfaluban már az egyetlen magyar
tanítónőnek, Rodié(né) Máriának is alig volt tanítványa (mondta is ijedtében a
horvátoknak, hogy mi csak olyan jugoszláviai magyarok vagyunk, ő viszont igazi,
magyarországi!). A férje, persze, horvát volt, tanfelügyelő, s a gyermekei nem
igen beszéltek magyarul; a haraszti református pap, aki bejárt az udvarunkban
levő - csodálatosan szép! - templomba igét hirdetni, a konyhánk melletti lel
készhivatalba hittant tanítani, attól félt, hogy be akarjuk oda fészkelni magun
kat, holott az ő fiai már középiskolába készültek, s mindenáron a városba akart
költözni. Szóval, betolakodóknak tekintettek bennünket. Azért is szárazra ve
tett halnak éreztem magam, mert a Magyar Képes Újságban nemigen találtam a
helyem, a rádióban meg akármilyen ötlettel álltunk elő Neubauer János meg én,
azt a választ kaptuk, hogy olyan műsor már van horvátul, fordítsuk le. Ez már
azért is elkeserített, mert Szabadkán már a 7Napban rendszeresen írtam könyv
kritikákat, ism ertetőd, a Híd munkatársának tekinthettem magam, M. Mihály
bácsi szavaival már „kezdtem beszüremleni az irodalomba”, s ezek a szálak kezd
tek elszakadozni.
Nem sokkal Gyurka látogatása után végigporolt Rétfalu Petőfi utcájának
kocsiútján egy fekete Mercedes Bandi barátommal, azaz Kovács Andrással, a
Tartományi Pártbizottság tagjával, gyermekkori pajtásommal és „Bogneráj”-beli lakótársammal. Abban állapodtunk meg, hogy visszajövök Horvátországból;
a többit ő elintézi. Az én egyetlen kikötésem az volt, hogy „főállásban” minden
képpen tanár akarok maradni. Ekkor ugyanis már Bogdánfi Sándor szerkesztet
te a Dolgozókai, Gyurka szerkesztette az irodalmi és művelődési rovatot. A Ban
di igazgatta Progres kiadónál jelent meg ekkor az Ifjúság és a Sportújság is, de
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könyvkiadást is terveztek. A Testvértiség-Egység ekkor építette le a magyar
könyvkiadást, a Fórum pedig még nem létezett. így a Progres kiadásában jelent
meg Gyurkának egyetlen könyve az életében, a Tér és idő (1958), de itt jelent
meg Fehér Ferenc második verseskönyve, az Álmok a dűlőutak szélén is (1956).
Réltfaluban tett látogatása után nem sokkal, 1955. május 4-i keltezésű le
velezőlapján egyebek közt ezt jelentette Bandi: „Minden rendben van, és most
már csak tőled függ, hova akarsz menni. Annyit mondhatok, hogy Zaga és sokan
mások, közöttük a barátaid (velem együtt) azt szeretnénk, ha Noviszádra jön
nél. A gimnáziumnak őszre nem lesz egy magyartanára sem... Ezért gyere le
sürgősen Noviszádra. Legjobb lenne, ha legkésőbb szombat reggel itt lennél. Az
útiköltséget a Dolgozók szerkesztősége viseli. Keress fel engem, de ha véletlenül
nem találsz, akkor Gyurkát - ő tudni fog mindent.” Tudott is mindent. De talál
koztam Bandival, Bogdánfi Sándorral is, négyesben vacsoráztunk, Gyurkáéknál
aludtam, s másnap ővele mentünk a városi oktatásügyi főnökhöz a részletek
megtárgyalására, ideértve a feleségem tanítói állását is. A talaj, persze, jól elő
volt készítve, mert odatelefonált Zaga, a tartományi oktatási főnök és Bandi is.
Talán mondanom sem kell, hogy mind ennek Gyurka volt az értelmi szerzője,
Bandi pedig, majd Bogdánfi is a végrehajtója. Itt kell elmondanom, hogy ők
együttesen a „bűnösök” abban az embertelen hajszában, ami áthelyeztetésem
után itt várt rám. Gyurka egyszerűen rám kényszerítette a maga munkatempó
ját: nyelvi lektora voltam a Dolgozóknak (12 újságoldal, jó része fordítás!), he
tenként „kellett” könyvismertetőt írnom - ha nem volt magyar mű, mert nem
igen volt, akkor szerbről, magyar vagy vajdasági vonatkozásúról olykor irodal
mi szöveget fordítanom, egy egész évig szerkesztettem az Ifjúság irodalmi rova
tát, bedolgoznom a rádióiskolába („Pontos Feri”) és a//tába, sőt fokozatosan a
könyvkiadóba is. Emellett hét gimnáziumi osztályban tanítottam magyart
összesen heti 28 órában!
Emlékezetem szerint Gyurka és Bandi ismeretsége, majdani barátsága ép
pen Szabadkán, a Palicsi Magyar Ünnepi Játékok előkészületei idején
kezdődött. Mint említettem, Gyurka a képzőművészeti kiállítást készítette elő
és rendezte, Bandi meg a párt tartományi bizottsága (titkársága?) tagjaként af
féle politikai felelőse, komisszárja volt. E feladattal volt úgy, hogy egy héten
többször is megfordult Szabadkán, s mindannyiszor fölkeresett. Már jóval
később hallottam, miután Újvidékre kerültem, hogy politikai pályáján ekkor
állt be törés, mert a magyar ünnepi játékok túlságosan magyarra sikerültek.
Ezután lett a Progres kiadóvállalat igazgatója, a labdarúgó-szövetség egyik ve
zetője, majd a Naftagas vezérigazgatója, s végül Jugoszlávia képviselője a
KGST-ben, Moszkvában. E tisztségen érte a halál, alig negyvenévesen.
GONDOK, BAJOK, KUDARCOK. A VÉG KEZDETE
Miután 1955-től már újra egy városban, Újvidéken éltünk, tovább mélyült
a barátságunk, ideértve a családok közötti kapcsolatot is. És most már nem
diákjaként, közelebbről láttam a tevékenységét, sikereit és kudarcait is. Helyze
téből, pályája alakulásából azt a következtetést lehetett levonni, hogy olykor
meglökik előre, fölfelé, hogy aztán visszalökjék. Sosem volt iránta teljes a
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(párt)hatalom bizalma. Gyurka pedig úgy próbált taktizálni, hogy marxista fra
zeológiába csomagolva látszólag a pártvonalon harcolt a tudomány és művészet
szabadságáért. 1958-ban például így írt A művészetet akarjuk című cikkében: „A
következetesebb szocialista társadalmi viszonyok és a szocialista demokrácia
fejlődése hazánkban megköveteli, hogy a Kommunista Szövetség eszmei szerepe
ne legyen a dogmatikus ítélőbíró szerepe a tudományos és művészeti irányok, isko
lák és stílusok tekintetében.fy (Bosnyák István: I. m. 25.)
Lássuk, hogy mi történt a filológussal és irodalomtörténésszel. 1952-ben a
Testvériség-Egység Könyvkiadó megbízásából sajtó alá rendezte a József Attila
összes versei és műfordításai című könyvet, s természetesen bevezető tanulmányt
is írt hozzá József Attila életműve címen, és gazdag jegyzetanyaggal, bibliog
ráfiával egészítette ki. Itt pontosan megjelöli, hogy mely kiadásokat használta
fel, s milyen elvek alapján döntött a közlésre szánt szövegváltozatok között.
Tette pedig mindezt akkor, amikor a magyar könyv- és folyóirat-behozatal teljes
zárlat alatt volt. Nem kétséges, hogy B. Szabó az akkor és itt lehetséges legjobb,
tudományosan legigényesebb József Attila-kiadványt adta az olvasó, tanár, diák,
költő kezébe. A kiadványnak ma is helye van az 1955-ben megjelent JózsefAttila
összes művei /-///. (Akadémia Kiadó) mellett.
Magától értetődő, hogy ő kapott megbízást ugyanattól a kiadó tói Ady End
re összes költeményeinek sajtó alá rendezésére is. El is készült vele, a könyv meg
is jelent 1956-ban a Testvériség-Egység kiadásában. Erről idézi Bosnyák István
Péter László „fél évtizeddel ezelőtti” (1991!) méltatását: „Jelentősége abban áll,
hogy B. Szabó György (...) a Földessy-féle Ady-összesekhez eredeti leleménnyel
hozzácsatolta az Ady-múzeum 2. kötetében (1925) található, szintén Földessytől származó Ady-verskronológiát. Jelentős ez azért, mert B. Szabó ezzel
annak a felismerésnek adta tanújelét, hogy Ady verseinek addigi kiadásai, ami
kor a versek, a szerzői szándéknak megfelelően, zártan komponált ciklusrend
ben tárulnak azt olvasó elé, akaratlanul is elfödnek egy másik, az utókor számá
ra nem kevésbé fontos értelmező szempontot: az időrendét. (...) Ezt B. Szabó
már korán észrevette, s dicséretes kezdeményezéssel meg is valósította.(Idézi
Bosnyák István említett könyvének 118. oldalán a szerző Az Ady-kiadások törté
netéhez című tanulmányából - H IT K 16-17.)
Bosnyák István szó nélkül hagyja, hogy ez az Ady-kiadások történetében
jelentős kötet bevezető tanulmány nélkül jelent meg. Nem tudna róla, vagy nem
kíván foglalkozni azzal a bonyodalommal, amely az Ady-összes megjelenése kö
rül keletkezett, s hogy a bevezető nélküli megjelenés valójában kompromisszum
eredménye?
Akik itt akkor, az ötvenes évek közepe táján az irodalmi élet, lap-, könyvés folyóirat-kiadás közelében voltunk, nagyon jól tudtuk, hogy Sinkó Ervin, akit
Miroslav Krleža vitt be a JAZU-ba (Jugoszláv Tudományos és Művészeti Aka
démia - valójában a horvát TA), mentorának lekötelezettjeként erőltette egy
Krleža-esszć közlését az Ady-összes élén. Hogy Krleža, a volt magyar kadét,
majd ludovikás (Magyar Királyi Katonai Akadémia!) és Sinkó Ervin, Kun Béla
harcostársa, a magyar kommün idején Kecskemét város katonai parancsnoka,
majd párizsi, moszkvai emigráns között milyen „úr-szolga” viszony volt, arról
csak jóval később, 1964-ben kellett meggyőződnöm, amikor Sinkóval együtt a
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nagy írónál, a Lexikográfiai Intézet alapító igazgatójánál, Tito elvtárs barátjánál
tisztelegtünk abból az alkalomból, hogy a Fórum nyolc kötetben adta ki magya
rul válogatott műveit, s ebből hat megtisztelő példányszámban került forgalom
ba Magyarországon.
Mindannyian, akik ismertük és nagyra becsültük nagy költőnket, Adyt, csak
háborogni tudtunk egy ilyen ötletnek még a fölvetésén is. Hogy miért, arról
szóljon néhány fragmentum az akkori tartományi pártvezetőség egyik kiemel
kedő magyar tagjának m entegetődző-m agyarázkodó leveléből, melyet
Krlezához intézett 1954. május 3-ai keltezéssel. (A gépelt levél nincs aláírva, s
bár tudom, ki írta, nem írhatom ide a nevét, hisz nem tudnám bizonyítani.) A
levélről elöljáróban még annyit, hogy mintegy a fele magyar nyelvű (ami
K r^ á n a k nem okozhatott gondot), s ezt a levélíró így indokolja: „Mivel ezek a
reagálások magyar nyelvűek, a hívebb és egyszerűbb interpretálás érdekében
magyarul továbbítjuk őket.” (Ford. J. G.) Az első, nem egészen két gépelt oldal
nyi szerb nyelvű szöveg a vajdasági magyarság szociális szerkezetét és eszmevi
lágát ismerteti: nagy többsége munkás, jelentős hányada félprolctár; viszonylag
nagyszámú a városi munkásság és iparosréteg, minden magyar család(fő) mun
kás vagy alkalmazott. „A magyar munkásság a vajdasági munkásságnak majd
nem abszolút többségét képezi.” Akkor még a levélíró így fogalmazhatott: „Vaj
daságban mintegy fél milliónyi magyar kisebbség él a másfél millió szerb, horvát
és egyéb nemzetiség mellett”! Az értelmiségről többek közt ezt olvashatjuk: „A
kis számú pesti és háború előtti jugoszláviai egyetemeken képzett értelmiségiek
mellett a mi egyetemeinkről még csak most kerülnek ki az első káderek; az
értelmiség nagyobb része újdonsült, többségében pedagógus, részben pedig
tisztviselő, akik a mi iskoláinkból kerültek ki a felszabadulás után, s akiknek a
műveltségi színvonala nem éppen magas. A felső fokú képzettségű értelmiségi
ek külön kategóriáját képezik a katolikus papok, akiknek a társadalmi és kultu
rális tevékenységét különböző tényezők korlátozzák (a részünkről gyakorolt
politikai nyomás, a papok egyesülete stb.).”
Mivel is van vitájuk az itteni magyar értelmiségieknek, a Krleža-esszć meg
jelenését ellenkezőknek? A „reagálások”, illetőleg a Krleža-bMlatok egyik tár
gya az író Magyarországi útijegyzetek című „riportja”, amelyről így vélekednek:
„Ha Krleža elmegy Magyarországra, és a Gellért szállóból kinéz az ablakon, azt
írja, hogy csak magyar klozetokat lát... Ebből látom, hogy gyűlöli a magyarokat.”
Ez, sajnos, igaz volt. „A K r^a-tanulm ány ellen ágálók egyik érvelése: »Nem
igaz, hogy Ady kispolgár volt, Ady a forradalom viharmadara... Nem volt deka
dens, hanem forradalmár...« Egy további nézet: »Adyt nem Párizs, hanem a ma
gyar problémák szülték, és tarthatatlan minden olyan Ady-értékelés, amely
Adyt majd-majd nyugati epigonnak tünteti fel... Krleža tudománytalan, sőt mar
xista-ellenes is az Ady-tanulmányban több esetben, amikor nem osztályokról és
osztályharcról beszél, hanem magyarokról általában, sőt egyenesen faji elméle
tet is vall, amikor kálvinista, zsidó, katolikus, magyar és német kategóriákkal
operál... Ady nehezen érthető helyesen; ha már magyarázni akarunk, akkor
előszóval, részletesen magyarázzunk, és ne közöljük Krleza nehéz nyelvezetű, ellent
mondásokkal terhelt, néhol tudománytalan tanulmányát... Vagy pedig ne közöl
jünk semmit, és Ady versei beszéljenek önmagukért.«” Ezért jelent meg tehát
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előszó nélkül az Ady-összes 1956-ban, amely már 1954-ben (!) előkészületben
volt, ha nem volt készen. Nem állhatom meg, hogy ne írjam ide a kezembe került
levél, azaz gépirat „aláírását”: „Smrt fašizmu - Sloboda narodu!” (Halál a fasiz
musra - Szabadság a népnek!)
Nagyjából ugyanekkor érte Gyurka barátomat még egy súlyos sérelem a
magyar (kulturális) politikai vezetés részéről. Miután 1949-ben nem vállaltam
a Híd főszerkesztői tisztségét, Ernyes György pártkádert, csantavéri néptanítót
nevezték ki főszerkesztőnek. Ez azonban nem bizonyult szerencsés megoldás
nak, és hamarosan mellé kellett állítani Majtényi Mihályt; aztán menesztették
Ernyest, és Mihály bácsi mellé Fehér Ferencet nevezték ki segédszerkesztőnek,
immár a nemzedékek közötti jobb kapcsolat érdekében. 1955-től viszont Her
ceg János került a folyóirat élére, de ő két évvel később lemondott. Ekkor kö
vetkeztek az újabb Híd-Miták (magunk között gúnyosan „hitvitákénak mond
tuk) az újvidéki rádióban. Hetenként talán többször is „tanácskoztunk”, s aki
csak ott felszólalt, akár kimondta Gyurka nevét, akár csak körülírta, hogy mi
lyen legyen a Híd s miféle ember álljon az élére, az mind Gyurkát javasolta. Mint
mindnyájan vagy legalábbis legtöbben, maga Gyurka is elintézettnek vélte a
dolgot. S akkor jött a meglepetés: Major Nándort nevezték ki főszerkesztőnek!
Nem arról van szó, hogy ez a választás szerencsés volt-e - valójában az volt -,
hanem arról, hogy mit jelentett ez Gyurka számára. E tények ismertetése pedig
azért fontos, hogy helyesen értelmezzük Bosnyák István következő sorait: „a
H íd-tanács tagjává való megválasztásáról tudósító levelét a sértettség,
mellőzöttség, kizártság keserűségével kommentálja 1957 májusában: »Válto
zatlanul hiszem, hogy ebben a tanácsban rám semmi szükség. Az elmúlt herce
hurca a Híd körül alaposan elvette a kedvemet mindenfajta ,szereplés tőr, s az
emberektől is, elsősorban azoktól, akik az irodalom sorsát ,intézik’, no meg
azoktól az íróktól, akik magukat ,arbiterek’-nek hitték...«” (Bosnyák István:
I. m. 17-18.) A Híd körüli „hercehurca” tehát nem a tanács tagságról szól, hanem
a sértettség, mellőzöttség és kizártság keserűsége onnan van, hogy az elvárások
- és Gyurka elvárása - nem vált valóra. Az esemény utáni első találkozásunk
alkalmával ilyen rezignáltan summázott: „Úgy gondolják, fiatal, és könnyebb
lesz irányítani.”
EGÉSZSÉGI ÉS CSALÁDI ÁLLAPOTÁNAK MEGROMLÁSA
Fokozatosan eluralkodott Gyurkán a súlyos kór, a tbc, ami már régen kí
nozta, ám ő nem akarta tudomásul venni, vagy inkább igyekezett elhessegetni
magától még a gondolatát is. 1958. január 30-án azonban már Golnikról, a
tüdőszanatóriumból jelentkezett. Állapotáról többek között így számol be:
„...röviden: jól vagyok, nincs nagyobb baj, megúsztam szárazon. Persze, ezek a
szanatóriumi emberek nehezen engedik ki az embert a markukból (igazuk van),
úgyhogy nekem is ki kell feküdnöm a magam penzumát (ez a legjobb esetben is
három-négy hónap!), de már beletörődtem. Úgy vettem, mintha valami alpesi
szállodában tölteném el ezt az időt. Golnik legmagasabb részében van a szobám,
padlófűtéses, teraszos szobám van, egyetlen szlovén mérnök szobatárssal, rádió
val. A koszt nagyon jó, a táj gyönyörű. Igen jó könyvtára van a szanatóriumnak,
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vagy másfél száz magyar könyve is van. Detektívregényeket olvasok és komolyan
hozzáfogtam hízni. Eddig három kilót híztam!”
Még ugyanabban az évben, szintén Golnikról (április 15-én, kedden) egye
bek közt ezt írta, miután levelet kapott mindkettőnk barátjától, Szeli Istvántól:
„Bizony elég szaros az odaáti társaság, úgy látszik, újra valami kulturfölény-szerepben tetszelegnek. Nagyon félek, hogy a leendő kulturegyezmény megszöve
gezése sem lesz szerencsés, pedig csak így kellene és lehetne velük érdemlegesen
elintézni az ügyeket. Nem merülhet ki minden a »csereegyezményben«! Félek,
hogy sok dolgot meg sem említenek a kulturpolitikusok, mert egyszerűen nincs
tudomásuk a tényleges helyzetről.”
A remélt két-három hónap helyett Gyurka mintegy két esztendőt töltött a
„Varázshegy”-en, ahogy ő nevezte leveleiben Golnikot. 1958januárjában már
onnan jelentkezett, Baranyai Júlia pedig így kezdi a róla és vörösmarti lábadozá
sáról szóló emlékezéseit: „1959 novemberében jött el hozzánk, a súlyos golniki
műtét után.” S hogy milyen egészségi állapotban, arról szóljon a következő rész
let Baranyai Júlia Vízbe vesző nyomokon (Fórum, 1976,1977) című könyvéből,
amelyben Berta Imre csúzai református lelkésznél tett látogatásukról számol be
(Ács Gedeon, Kossuth papja „parókiájának könyvesszobájában”):
„...pesti élményeiről számolt be a Rákosi-korszak idejéből. Azaz csak akart.
Alig olvasott fel egy szakaszt, hangja, legnagyobb csodálkozásunkra, fakóvá,
vontatottá vált, majd egészen elcsuklott.
Nem látod, hogy a vendég nem jól van - fordult felém Berta Imre. - Nézd,
milyen sápadt.
Gyurka ekkor végtelenül rezignáltan, kézlegyintéssel felállt és kiment. Utá
nasiettem, az udvarban találtam meg, háttal a falnak támaszkodva. Vigasztalt:
»Mindjárt jobban leszek a friss levegőn.« Nemsokára jobban is érezte magát, de
a hangulat elromlott. Haza igyekeztünk a hólatyakban. Imre bátyám utánam
szólt a kapuból: »Karolj belé!« Belékaroltam, és Gyurka szokatlan határozott
sággal kért: »Fogjon erősen! Még erősebben!« Majd így folytatta, tenyerét a
szíve tájára helyezve: »Látja, mégis itt van, itt lakik...« Restellte kimondani a
patetikus szót: a halál.”
Ha valakinek nem tűnt volna föl, hadd figyelmeztessem: B. Szabó György,
egy négytagú család feje, nős, két gyermek apja csaknem kétévi távoliét, szana
tóriumi kezelés, súlyos tüdőműtét (!) után nem haza, a családjához sietett fizikai-pszichikai rehabilitációra, további gyógyulásra, hanem - a szó legtisztább
értelmében - a barátnőjéhez, nagy tisztelőjéhez, Baranyai Schneider Júliához.
Hogy ez érthetőbb legyen, idézzük (Bosnyák István könyvéből) egy Golnikon
kelt, de el nem küldött levelét a feleségéhez, Gordanához: „Egész nap...vázlato
kat készítettem. Konokul, elkeseredetten, makacs elszántsággal, hogy ne érezzem, mennyire fájsz. Ki akarlak irtani magamból, hogy érzelmileg többé semmi
ne kössön Hozzád. Járd szabadon utadat, eredj, független lettél, tanácsomat
követted. Általam lettél azzá, ami vagy...” Nyilvánvaló, hogy a naplófeljegyzés
nek csak a formája „levél”, mert ha elküldésre szánta volna, nem magyarul írta
volna.
Gyurka tehát megjött Golnikról, illetőleg Vörösmartról, s máris készül
tünk a magyarországi „kiküldetésire, azaz tanulmányaink folytatására, befeje
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zésére. Hadd emlékeztessek rá: 1953-ban írta, hogy a „kiküldetés” kérdése me
legszik, s lám, nem kevesebb, mint hét évig melegedett. Végül is 1960. december
elején elindultunk Budapestre mint első fecskék hárman: Gyurka barátom, Vi
rág Mihály színházi rendező és e sorok írója. Az alig egy-két hónappal korábban
aláírt - a második világháború utáni első! - jugoszláv-magyar kulturális megál
lapodás (még nem egyezmény!) értelmében mi a szövetségi kormány csereösz
töndíjasai voltunk, s odautazásunk és érkezésünk akkor olyan jelentős esemény
nek számított az országaink közötti művelődési kapcsolatok kedvező alakulásá
ban, hogy hármunkat a Keleti pályaudvaron a magyar művelődési minisztérium
és a jugoszláv nagykövetség képviselői fogadtak.
Rövid tájékoztatás után Gyurka úgy döntött, hogy megcélozza az iroda
lomtudományok kandidátusa tudományos fokozatot. Igen kiterjedt ismeretségi
és baráti köre volt rangos professzorok, akadémikusok sorából. Nincs is mit
csodálkozni ezen, ha emlékeztetünk rá, hogy a háború alatt „a legendás hírű
Eötvös Kollégium” növendéke volt, melyet a Konvent alapította még legendásabb hírű párizsi École Normale Superieure (kitűnőek iskolája) mintájára ala
pított Eötvös Loránd 1895-ben; az intézmény 1950-ig létezett. Közeli barátja
volt többek között Fábián Pál nyelvészprofesszor, de jól ismerte Gyurkát Pais
Dezső (Tosu bácsi) és Kniezsa István (szlavista) akadémikus is. Rendszeresen
eljártunk Gyurkával az Erzsébet Szálló különtermébe hetenként tartott „nyelvészkruzsok”-ra, ahol vacsorázás és iddogálás közben a nyelvtudósok elmond
ták, ki mit írt, mikor s hol jelenik meg, mit olvastak stb. Az egyetlen nem nyel
vész, aki állandó részvevője volt a kruzsoknak, Bóka László akadémikus, iroda
lomtörténész-professzor volt. (Amíg el nem olvastam Aurélien Sauvageot Ma
gyarországi életutam (Európa, 1988) című könyvét, szentül meg voltam győződve
arról, hogy a kruzsok elnevezést a „felszabadulás” után oroszból vették át. De
hogyis, a francia nyelvtudós már a húszas években e kruzsokba járt.) Egy alka
lommal Gyurka hat akadémikus és néhány professzor barátját hívta meg a Thö
köly úti (külföldiek kollégiuma) szobáiba, hogy megtekintsék a már Pesten ké
szült grafikáit. Utána ebédet adott a tiszteletükre a szomszédos Szófia (ma Thö
köly) étteremben.
Úgy látszott tehát, hogy Gyurka ügye sínen van. Miután benyújtotta kandi
dátusi értekezésének vázlatát - A Zrínyiász magyarul és horvátul -, már csak
rajzolt éjjel-nappal, vagy inkább estétől hajnalig, lévén éjszaki ember. Kollégi
umi szobáink szomszédosak voltak, s az egyetemi óráimat kivéve, egész nap
együtt voltunk: el-eljártunk valamely étterembe ebédelni, reggelit és vacsorát
pedig „otthon” rendeztünk. Egy dologban nem tudtam vele lépést tartani: az
óriási mennyiségű és méregerős kávé fogyasztásában. Miután nekem az ELTE
tanulmányi osztályán sikerült megállapodnom a kötelező vizsgák és a szigorla
tok tárgyában, terminusában, máris kezdődött a téli szemeszterszünet, mely a
karácsonyt is magában foglalta. Siettem is haza a családomhoz, Gyurka viszont
maradt. Amint később a kollégiumban elmondták, ő a távollétemben és vi
szonylagos magányában „rossz társaságba” került, s Herceg János szavaival „az
időnkénti eszméletlenségig fokozott alkoholmámorba süllyedt.
1961 tavaszán ő utazott haza, amint mondta, vizsgáztatni az egyetemen, de
egyikünk se gondolta, hogy végleg távozott. Alighogy hazaért, máris levelet kap
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tam tőle április 6-ai keltezéssel. Egyebek közt ezt írta: „Egy héttel hazaérkezé
sem után jelentkezem, de nem is olyan könnyű megszokni itthon. Annyi apróság
bosszantja az embert, annyi a tennivaló egyszerre, hogy az ember nem jut hozzá,
hogy azt csinálja, ami a legfontosabb: a rajzot. Egy hét elmúlt, és még nem csi
náltam semmit. Pedig van mit mondanom a fehér papírnak.” (Aláhúzás: J. G.)
Legyen szabad néhány szót ismét idézni családi kapcsolataink szemléltetésére:
„Feleségednél az elmúlt szombaton jártam a kislányommal. Gordana nem érez
te jól magát, aznap a fiam sem volt iskolában, mert a lábát fájlalta. A gyerekek
nagyon jól szórakoztak, volt mivel, mi pedig hosszút és jóízűt beszélgettünk
Lidával...” A levél aztán így folytatódik: „Április 4-én lent voltam a követségen,
illetve az ünnep tiszteletére rendezett fogadáson. Néhány szót beszéltem a nagy
követtel, találkoztam Bárics elvtárssal is, akit informáltam a helyzetünkről, az
ügyeinkről. Nagyon szívesek és barátságosak voltak.”
Gyurka tehát a nagykövetségen pesti „helyzetünkről” és „ügyeinkről” tár
gyalt, mivel szándékában volt visszatérni. Bosnyák úgy tudja, hogy ügyében a
jugoszláv nagykövetség átiratot intézett a magyar külügyminisztériumhoz, on
nan azt továbbították a művelődési minisztériumhoz, onnan meg a MTA-hoz. S
hadd tegyem hozzá, hogy a dolgozatvázlata kitűnő volt, mindenki elismerően
nyilatkozott róla, s tudtommal a témát olyan szinten és olyan igényességgel,
amint a vázlat ígérte, máig sem dolgozták fel. Az Akadémia illetékes bizottsága
azonban elutasította annál az egyszerű oknál fogva, hogy Gyurkának nem volt
egyetemi végzettsége. Tehát a MTA semmilyen átirat ajánlására sem tett kivé
telt. Gyurkának előbb diplomáznia kellett volna, aspiráns státust szereznie,
hogy kandidálhasson. Ő ezt elutasította, megalázónak találta. Pedig... Merő for
maság lett volna az egész. Fábián Pál barátom erről szó szerint ezt mondta: „A
száját nem kellett volna kinyitnia, s percek alatt megtöltöttük volna az indexét
ötösökkel.” Gyurka azonban ezt úgy magyarázta, hogy „ügye” elbírálása lesz a
magyar kormányzat jó szándékának a próbája, s feltehetőleg ezt az elutasítást
értelmezte úgy, hogy ő Magyarországon persona non grata lett. Állításának
egyértelműen ellentmond a már idézett 1961. április 6-ai levele és a belgrádi
vendégségéről szóló beszámolója. Olyan eset ugyanis aligha fordulhat elő, hogy
egy ország nagykövetsége meghívjon és vendégül lásson egy az országában per
sona non gratának bélyegzett személyt.
Magyarországi tanulmányútjának végeredménye tehát: teljes kudarc!
*

B. Szabó György sorstragédiájának betetőzése, az utolsó csepp a pohárban,
amely már ki is csordult, tanári-tudósi pályájának vakvágányra siklása, teljes
kudarca volt. 1952-ben - olvashatjuk Bosnyák István könyvében - „váratlanul
arra kényszerül, hogy az újvidéki Filozófiai Fakultás Magyar Tanszékének taná
raként egyetemi vizsgát tegyen szerb nyelvből és irodalomból! Hogy »rendbe le
gyenek a papírjai«, azaz továbbra is joga legyen előadni - amúgy is degradált, ún.
»könyvtárfelügyelői« minőségben - a régi magyar irodalmat...Illetve, hogy
egyáltalán joga legyen továbbra is tanítani azon a három évvel azelőtt s épp az ő
közvetlen indítványozásával létesült Magyar Tanszéken...” Le is vizsgázott, de
„nem a szokásos, ti. a magyar hallgatók vizsgáztatásával megbízott tanárnő és
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asszisztense” előtt, „hanem - minő szabálytalanság! - egy másik rendes egyetemi
tanár (éspedig a szerbhorvát nyelv tanszékének katedrafőnöke!), valamint egy
rendkívüli egyetemi tanár” előtt. Ezért a kari hatóság megsemmisíti a pozitív
vizsgaeredményt. (Az idézetek Bosnyák István már idézett könyvének 21. és 22.
lapján olvashatók.)
Szintén Bosnyák István könyvében olvashatjuk (23.): „...az újvidéki Filozó
fiai Fakultás az addigi irodalmári és pedagógiai tevékenysége alapján nem mél
tatta B. Szabót arra, hogy a vonatkozó törvényes lehetőség szellemében meghí
vásos alapon rendezze a tanári státusát.” Rendezték viszont Sinkó Ervin státu
sát éppen meghívásos alapon („po pozivu”), ahogyan tekintet nélkül mindenféle
iskolai végzettségre, csak egyetemi rendes tanári rangba lehet valakit kinevezni.
Hogy lehet ez? - kérdezheti az olvasó, s joggal, hisz Sinkó hat vagy hét gimná
ziumi osztályt végzett, aztán forradalmár lett Kun Béla kommünjében, Kecske
mét város katonai parancsnoka, bécsi, moszkvai, párizsi emigráns, ahol aligha a
magyar irodalom történetét tanulmányozta. De „a Tájékoztató Iroda elleni or
szágszerte ismertté vált magatartása” (Herceg János) (1. Egy regény regénye horvátul Zágrábban 1955-ben jelent meg!) jutalmául, Miroslav Krleža javasla
tára, 1956-ban megválasztották a JAZU levelező, 1960-ban pedig rendes tagjá
vá. Hogy egyetemet feltehetőleg akkor látott belülről először, amikor tanszékvezető rendes egyetemi tanárra kinevezték; hogy első könyve, melyben iroda
lomtörténeti tanulmányait közölte, csak 1963-ban jelent meg (Magyar iroda
lom), az Epikurosz hervadt kertje, melyben egy Ady-tanulmány is van, szintén
1963-ban, a Csokonai-monográfia pedig csak 1965-ben, míg Gyurka Tér és idő
1953-ban (a Tesvériség-Egység Könyvkiadóban) kiadásra kész tanulmánykötete
1958-ban jelent meg, hogy a lapokban, folyóiratokban megjelent irodalomtör
téneti tanulmányait, szerkesztéseit ne is említsük, mindez, úgy látszik, nem volt
szempont a meghívásnál, kinevezésnél. Őt valakik valamiért nem akarták meg
hívni egyetemi rendes tanárnak az általa nemcsak megálmodott, de kulturális,
politikai és tudományos érvekkel is megokolt, s végre meg is nyitott magyar
tanszékre!
*

B. Szabó György sorstragédiáját úgy ért(et)hetjük meg, ha sorba vesszük az
életében és a pályáján bekövetkezett törések és kudarcok sorozatát.
Emlékezzünk rá: a szegény család képzőművész csodagyerekét Zágrábba
küldték egyetemre, de mielőtt ott még valamit elérhetett volna, kitört a háború,
s ő 1941-től Budapesten folytatta tanulmányait. Ezt meg a háború vége miatt
kényszerült félbe-szerbe hagyni. Következett a „felszabadulás”, már akinek az
volt. B. Szabó számára kezdetben annak látszott: közéleti, művelődéspolitikai
funkciókkal halmozták el. Kinevezték főiskolai tanárnak, mindenes szereppel
ruházták fel az itteni magyar kulturális és irodalmi életben - a lap- és könyvki
adásban, a magyar irodalomtanítás irányításában és felügyeletében; emellett
nagy ritkán vissza-visszatért igazi szerelméhez, a képzőművészethez (önálló ki
állítás Belgrádban, tárlatrendezés Palicson).
Ezután következett a kudarcok sorozata: az Ady-össxeshez írt bevezető
tanulmány kimaradása a kötetből, a Híd körüli „hercehurca”, majd a magyaror
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szági tanulmányút kudarca. Ez utóbbit megelőzte betegsége, gyógykezelése a
„Varázshegyen”, lábadozása Vörösmarton. Ám ez sem hozott teljes gyógyulást,
hisz 1961. június 5-én (azóta szintén megboldogult) feleségemnek Pohorjéról
írt levelet, amely fizikai és pszichikai állapotáról egyaránt hiteles képet ad. Mi
után bocsánatot kér „a valpurgisi boszorkányok éjszakáján” való viselkedéséért,
s megköszöni figyelmét, kedvességét és türelmét „azokban a percekben”, amikor
az ember minderre a legkevésbé érdemes”, így folytatja: „Sajnos, az idegeim
megviseltek, az ember semmit sem csinálhat büntetlenül - még a művészetet
sem, vagy azt legkevésbé. Kellett a pihenés, a kikapcsolódás. Itt vagyok majd egy
hónap óta Szlovéniában, a Pohorjén, majd 1200 méter magasban, s innen nem
nehéz észrevenni önmagunk és mások gyarlóságát.”
Betegségéből tehát nem gyógyult ki teljesen, az egyetemi oktatót egyetemi
hallgatói vizsgára utalták, a szakos tanszékvezető tanárnál letett sikeres vizsga
után pótvizsgára „buktatták”. Családi élete végérvényesen zátonyra futott, amit
a feleségéről írt följegyzéseinek ismeretében aligha kell bizonygatni, de lehetne
azzal a könyörgésével is, hogy fogadjuk el nevelésre két gyermekét, mert ő válni
készül. Ebből a helyzetből valóban nem volt más kiút, mint az önkéntes távozás
az életből. Bosnyák István is említi és „folklórsugallat”-nak véli, hogy „a félig
kiivott szállodai vizespohárban is találtak valamit az egészségügyi-hatósági
helyszínelés során...” Én csak annyit tudok Korom Tibortól, Gyurka esküvőko
májától, hogy ezt az ominózus poharat a család sohasem kapta meg.
Igen tisztelt, nagyra becsült, drága Gyurka barátom halálhíre Budapesten
ért éppen a több hónapos ottlétem utáni hazatérés előtti éjszakán. Szobatárs
földim késő este hozta a nagykövetségről a Magyar Szót, melynek címoldalán
B. Szabó György halálhíre maradt rám. A feleségem és gyermekeim egyenesen
Gyurka barátom temetéséről mentek elém a vasútállomásra.
Nem könnyű, sőt teljességgel lehetetlen, mert „jóslásnak” hangzana, fel
mérni azt a veszteséget, amely B. Szabó György oly tragikusan korai halálával az
egész akkori jugoszláviai magyar szellemi életet, külön az irodalomtudományt
és a képzőművészetet sújtotta. Mert hadd emlékeztessek rá, hogy amint mente
sült az irodalomtörténészi, közírói penzumok szorításától (Golnik, Baranya,
Budapest, utána itthon, majd Pohorjén), mindjárt a fehér papírra meredt, mert
annak a számára volt mondanivalója, a legfontosabbnak a rajzot tartotta. Ám
ha az irodalomtudós, irodalomkritikus és teoretikus B. Szabó tevékenységét
próbálnánk értékelni, akkor abból a kérdésből kellene kiindulnunk, hogy ki volt
itt akkor tudásban, az alkotói szabadság határozott követelésében és védelmezésében hozzá mérhető? Hogy újító-szabadító eszméit marxista frazeológiába
csomagolta? Ki nem abban az időben, ha el is akart érni valamit? S mi mindent
alkothatott volna még magyarságtudományunk javára, kivált a körülmények
későbbi változásai, a pártdiktatúra puhulása közepette, ha adatik néki még kéthárom évtized? Nem adatott azonban, csak röpke 43 esztendő, s a magán- és
közéleti „hercehurcából” a halálba menekült. De, Herceg János szavaival: „Nem
panaszkodott, csak belehalt.”
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BENCE ERIKA

SÁR ÉS HÓ
OTTLIK GÉZA ISKOLA A HATÁRON CÍMŰ REGÉNYÉNEK
SZÖVEGHÁTTÉR-VIZSGÁLATA
I.

Ottlik Géza Iskola a határon című regényének látszólag egyszerű cselek
ménykerete, amely egy katonaiskola zárt világába nyújt betekintést, s a katonai
drill gyermekekre alkalmazott (szokványosán primitív és brutális) átalakító, lélek- s egyéniségölő módszereivel szembesít bennünket, egyes kritikusokat fe
lületességre, a mű jelentésrétegeinek leegyszerűsítésére, jelentésének vulgarizálására késztette. A regénnyel kapcsolatos legelterjedtebb közhiedelem, mi
szerint az „a fasiszta emberformálás modellje”,1 amelyet - felismerve „posztmo
narchikus”2és „prefasiszta”3 jellegét - Ottlik pontosan meghatározott társada
lomtörténeti közegbe, a „közép-kelet-európai szoldateszka”4 világába helyez.
„A katonaiskola a porosz drill, a k. u. k. bornírtság, alázatosság, engedelmesség
iskolája,5 embertipró mechanizmus”,6 „az évszázad irtózatos tapasztalatainak
modellje” - olvashatjuk e meghatározásokat, amelyekre akár rá is bólinthat
nánk. Hisz a mindenkori diktatórikus hatalom (így a fasizmus) emberformáló
gépezete valóban olyan, pontosan az, amivel a regény szembesít bennünket.
Amiért e leegyszerűsítő interpretációkkal mégsem érthetünk egyet, az a regény
anyag gazdagságából, jellegéből következik. A regény nem „olyan”, nem „az”.
Pontosabban nem csak az, nem csak ennyi.
Ottlik regényében természetesen ott van a társadalmi közegre, a „történel
mi hovatartozásra” vonatkozó konkrét utalásrendszer, valamint a képi effektu
sok gazdag tára (pl. helységnevek, földrajzi behatárolások, tájleírások, pontos
nak tűnő időmeghatározások - amelyek egyszeri olvasat révén mégsem egészen
világosak, követhetők8 -, meghatározott tájegységekre jellemző, alig szembe
tűnő képi motívumok, „kiszólások” a cselekménymenetből stb.), ám ezek a re
gény lényegi „szövete” szempontjából nem domináns fontosságú jelenségek. Ba
lassa Péter írja a témáról: „Közép-Kelet-Európa szociológiai intérieurje, e tár
sadalmak untig ismert, normális és abnormális mechanizmus-szövevénye, kiáb
rándítóan kegyetlen és zavaros uralmi viszonyai, tehát semmi rendkívüli.” 9
„Nincs tehát olyan jelképes többlettartalmuk ezeknek a részleteknek, amelyek
egy történelmileg meghatározható külvilágra vonatkoztatnák őket”, állapítja
meg Győrffy Miklós. Mind Balassa, mind Győrffy véleményét, mely a regény
társadalmi hátterének „semmi rendkívüli” voltáról tanúskodik, magának Ottliknak11 Musil azonos tematikájú regényére vonatkozó megjegyzéseivel tá
maszthatjuk alá: „... szándékosan megváltoztatta az összes körülményeket, mert
nem volt célja, hogy megreformálja a monarchia katonai nevelésügyét” és „Mu
sil csakugyan kihagyott mindent, ami a katonaiskola „rettenetességét”, jellegze
tesen k. u. k. mivoltát képviselte volna...”
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A katonai kiképzést bemutató - rendkívüli részletességgel feltárt, ezért ha
tásfeszítő - cselekménymenet, az iskolatörténet képezi a regény szemmel látha
tó, primer jelentésrétegét, a külső világot, amelyet Ottlik minden más elbeszélői
eljárás mellett apró utalások, képi effektusok beépítésével tesz erőteljessé (pl.
sár-motívum, köd-motívum). Mögötte egy belső, más értelmű világ húzódik,
tudati szinten jön létre, a növendékek védekező mechanizmusának funkcióját
tölti be („pszichés államalapítás” - mondja Poszler)12; többrétegű, többjelen
tésű. A jelen idő vonzáskörébe tartozó negatív élmények és kellemetlen esemé
nyek (a katonai hierarchia megalázó rendszere, s az azt leképező Merényi-ter
ror) sorával szemben, az elszenvedők és az áldozatok ösztönszerűen (Medve és
Bébé tudatos előhívó mechanizmus által) a múltban, az emlékek jelentette el
lenképben keresik a maguk menedékét. A jelen és múlt ezen értékmeghatározó
kettőssége végigvonul a regényen. A jelen idő szinte mindenre a kellemetlen, az
elviselhetetlen érzését vetíti, míg a kellemes, a kedves, a jó képzete a múltból
származik. A sár-motívum különböző kontextusú alkalmazása az egyik legfon
tosabb jelen világot ábrázoló effektus. PL: a cipőtisztítás kényszerében, a menet
gyakorlatok következményében állandó tényező. Nem véletlen, hogy Bébé is
erről elmélkedik még évtizedekkel későbbi elbeszélőjeként is az eseményeknek.
„Rosszfajta, agyagos, tapadós sárban meneteltünk, de olyan önfeledt voltam,
hogy pillanatnyilag nem is gondoltam a sár következményeivel. Pedig Schulze
volt szolgálatban. Estére ez az agyag úgy rászárad a bakancsunkra, hogy késsel
sem lehet levakarni. A nedves ronggyal viszont úgy szétmázoljuk rajta a sarat, s
úgy átvizesítjük a bőrt, hogy nincs isten, aki kifényesítse utána... Az egész évfo
lyamunkban mindössze három-négy pár olyan - finomabb bőrből készült - ba
kancs volt, amelyet nedvesen is ki lehetett fényesíteni;13 mint például Merényié,
amelyet Formestől szedett el...” Merényi tette ez esetben nemcsak hatalmat és
erőt fitogtató, de összeforr a sár-motívum külső világot prezentáló jelentésével
is. E világban Merényiéké a hatalom, ám uralmuk - amely szükségképpen pri
mitívebb mintájánál, így elviselhetetlenebb a drillnél, amely a kiképzést jellemzi
- meginog, amikor már nem képesek a Medve-Bébé teremtette másik világot,
a realitásokkal kevésbé összefüggő belsőt, a képzeletit ellenőrzésük alá vonni.
Nem véletlen, hogy lecsapnak az újoncok mindenféle baráti csoportosulására,
így a Fekete Kéz szövetségre, s hogy Medvééktől a kockás füzetet, amelybe szín
darabjukat írták, szeretnék mindenekelőtt megszerezni - a barátság, az érzelmi
kötődés veszélyes képződmény uralmukra nézve.
„Sár és hó” - fejezi ki a regényvilágnak e domináns kettősségét a második
rész címe is. S valóban, szinte ütemszerűen bukkannak fel ezek a látszólag jelen
téktelen, de a regény szekunder jelentéstartalma szempontjából fontos motívu
mok, olykor a címhez hasonló közvetlen szembeállításban. „Mégis megjött a hó,
januárban. Először elolvadt, sár lett. Baj volt a köpeny, nadrág, bakancs keser
ves tisztogatása este a mosdóban, amíg tartott.”14 A sár a megalázás eszköze is:
„Huszonötször kellett belevágnia magát a pocsétába, hogy csattanjon: a tiszthe
lyettes jóformán felmártogatta vele, mint egy felmosóronggyal.”15 Vagy: „Esett.
Csupa sár volt minden. Bele kellett térdelnünk,.bele kellett hasalnunk a sárba.
A kitisztíthatatlan bakancsokhoz csatlakoztak esténként a kikefélhetetlen kö
penyek, nadrágszárak.”16 És: „Majdnem mindig átázott a cipőm. Volt úgy, hogy
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cuppogott a lábam a nedves szivaccsá gyúródott kapcámban; volt, hogy csak egy
kis undok nyirkosságot ćreztem; de mindenképpen ebben taposhattam aztán
egész nap. Sáros volt a két gyakorlótér, sáros a városka sok külső utcája, sáros a
szelíden hajló domboldal, s ez a sok sár rátapadt a nadrágunkra, köpenyünkre,
bakancsunk beleragadt a lucsokba...”17
A köd-motívum szintén állandó, de önmagában is kétarcú jelenség. Egy
részt elválaszt, másrészt elrejt. Bébé valósággal megretten töménysége, áthatolhatatlansága láttán az első alkalommal. Egy világ, a „köd, a sötét, a sár” világa
választja el immár attól, ami valaha a biztonságot, az értést és a kellemest jelen
tette számára. („Sűrű köd volt kint. Határozottan emlékszem, hogy aznap olyan
sűrű köd volt a csuklógyakorlaton, amilyent még soha nem láttam.”1 ) Nem
véletlen, hogy ezek az effektusok, a sár, a köd, az eső, a hó jelensége összefügg
az egész regényt, a történet minden egyes szegmentumát, a visszaemlékezés me
netét is átható „bizonytalansági tényezőivel, amely képzet a mű igen fontos
rétegét teljesíti ki. Az említett természeti jelenségekhez fontos tartalmak
fűződnek (pl. Bébé félelmet érzett a sűrű ködben, felébredt az esőben, Medve
ledobta Merényi fehérneműjét stb.), tehát az időrendi tájékozódás, a „kiisme
rés” eszközei is. („Hiszen lehetséges, hogy ez a három dolog nem eey napon
történt... nem tudom kifogástalan időrendbe szedni az eseményeket.” Ugyan
csak a ködképzet jelentőségéről olvashatjuk: „De ha leszállt néha ez a vastag,
ólmos köd, a kedvünkért szállt le, és nem a rajparancsnokok kedvéért. Ezt én is
megtanultam azon az őszön;20 s azóta soha nem érzek pánikot sűrű ködökben,
általános zűrzavarban, világfelfordulások idején, bombázott, sötét városokban
és vesztett háborúkban, hanem csak zsebre vágom a kezem, és nyugodtan ácsor
gók egy helyben, az egekből alábocsátott ólomfüggönyök alatt.”21
Erdekesmód, az eső (leszámítva persze sártámasztó következményét) és a
hó képe inkább a regény második jelentéskörébe, a belső világ képzetei közé
sorolható, a valamikori „értett” világ emlékét idézik. PL: Bébét megnyugvással
tölti el az eső, örömet vált ki benne, ha Schulze lábnyomait látja elmerülni a
havazásban, vagy Kovách Garibaldit veszi észre, amint a Netter-kapu felé tart a
hóesésben. A hó-képzettel összefüggésben érez meg bizonyos törvényszerűsé
geket, szabályokat (pl. „itt nem lehet ugrálni”) a külső világra vonatkozóan:
„Aztán mégis, leesett a hó, kirajzott a jéghideg világ némely kontúrja. Megta
nultunk élni a tájban és egymagunkban a többiek közt.”22 Ottlik későbbi műve
iben is előfordul ez a hó-képzet: „S mi volt még? Ha volt még ezekben a háborús
esztendőkben, ami fontos, lényeges élmény, ami az életem titkos tartalma, leg
végső valósága? Például: sok hó is volt.
Az eső-víz jelenségéhez egyfajta
ősképjelleg is fűződik; a tisztaság, a szennytől mentes érzés, s az újat hozó vál
tozás reménye. így nem véletlen, hogy Merényiék fölháborodottan reagálnak,
amikor Formes észreveszi, hogy jár a szökőkút. Minthogy a megérzés nem az
övék, azaz Formes általuk ellenőrizhetetlen érzések szféráját idézte fesztelen,
elfogulatlan érdeklődésével.
A valóság és az emlékképek, a múlt és a jelen kettősségét és szembenállását
erősítő effektusok körébe tartoznak a természeti, táj- és városképek. A regény
egyik grandiózus metaforája is földrajzi fogalom: a Trieszti-öböl. Medve teremti
magának, s a külső világ szörnyűségei (nem is annyira a kiképzés szigora vagy a
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Merényi-terror, inkább a személye felé irányuló „értetlenség'7) elől menekül
oda. „A Trieszti-öböl irodalmi fogalom. Veszélyeztetett emberek menedéke.
Kiterjedése térben nem mérhető. Egyéntől függően mély.” (Poszler Görgy)24
Hasonló kontextusban nyernek említést más valóságos és képzeletbeli földrajzi,
illetve urbanisztikai fogalmak is: tavak, városok, utcák, terek neve. Mind-mind
kellemes érzést, élményt lopnak a katonaiskola világába, szép emléket idéznek
fel: Bébé egykori barátságát Halász Péterrel, a villamos „vakációs” csengését,
lányokat, asszonyokat a pesti tereken, a vonat füttyét, mely szabadságra visz,
filmrészleteket, hajnali háztetőket...
A múltidézés eszközéül szolgálnak bizonyos hangok, dallamtöredékek.
„Nem tudott azonnal rájönni, pedig ezeket a dolgokat szerette volna rögzíteni
az ismerős dallammal - „Bob úrfi... Bob úrfi...?”25 A világ zavartságát, az állandó
bizonytalansági tényezőt, volt világképük elérvénytelenedését is e dallamtöre
dékek eltűnése jelenti tudatukban, illetve visszatértük a lelki újjáépülés tényét
mutathatja.
A katonaiskolában a női nem képviselője igen ritka jelenség; emlékük,
megjelenésük többlettartalommal, fontos jelentéssel bír. így Júlia levele a bizal
mas megszólítással („Édes Bébé!”) egy hajdani cinkosság emlékét, Medve anyja
a szavak és a magyarázkodás nélküli értés készségét (e folyamat nehézkessé
válása újfent a világvesztés tényére utal), a nyugalmazott tábornok özvegye egy
otthoni, civil nyájasság létét (nem véletlen Schulze és Merényiék megsemmisítő
reagálása), Kovách Garibaldi felesége, amint karöltve halad a férjével, az ül
döző-üldözött viszonynál különb emberi kapcsolatokat, Majvaid néni az anyás,
feltétlen jóság tényét.
Külön jelentésmezeje van a regényben a kenyér szónak; a „mindennapi
kenyér” értelmében kelt asszociációkat. Medve valóságos kis szertartással veszi
birtokába nap mint nap („De a kenyeret mindig nagyon szerette. Egész életében
mindent, nemcsak a húst, hanem a levest is, túrós csuszát, csokoládét, szilvát,
mindent kenyérrel evett. Máskülönben nem érzi igazán az ízüket, magyarázta
egyszer.”) 26, s a kenyér miatt (földhöz csapja a zsíros kenyeret) kerül bajba.
A könyv, az irodalom is titkos kilépő a szabadságba. Értéke van, ajándékoz
ni, kölcsönadni nem véletlen gesztus. Az sem, hogy Schulze épp a könyveket,
újságokat kobozza el az újoncoktól. S az sem érdektelen összefüggés, hogy mind
Bébé, mind Medve a művészet (a festészet, az irodalom) világát választja, ami
kor kilép a katonai szolgálatból. A véglet, a kontraszt nyilvánvaló.
Az Iskola a határon kettős világú, csak látszólag zárt eseményteret bemu
tató regény. Lengyel Balázs 27 az iskolatörténet külső rétegébe a „látható ese
mények sorát”, „a mindennapok szörnyű és mégis banálisnak ható történetét”
helyezi, a második réteg legfontosabb jelentését pedig a világ elérvénytelenedésének, a korábbi valóságkép megváltozásának, a belső megsemmisülésnek, illet
ve újraépülésnek a történetében jelöli meg. „Kívül működni kezdő, embertipró
mechanizmus”, mondja a mű felszíni rétegéről Poszler György,28 míg a mögöt
tesről azt, hogy „félénken épülő, törékeny illúzió.”
Hogy milyen, miből áll, s miképp élhető át e világ - összefoglalva valamenynyi jelét, jelentését és gesztusát - maga Medve Gábor tudatába, gondolataiba építi
az elbeszélő: „De hát össze vagyunk kötözve, s még csak nem is úgy, mint
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a hegymászók vagy a szeretők, nem azzal a részünkkel, amelyiknek neve, honos
sága, lakcíme van, s tesz-vesz, szerepel, ugrál a világban, hanem igazában a na
gyobbik részünkkel vagyunk összekötözve, amelyik nézi mindezt. Tejsav vagy
gyanta, valami kitermelődött izomlázból, sebekből, sárból, hóból, életünk gya
lázatából és csodáiból; valami kenyérízű, ami nélkül most már nehéz volna meg
lenni. Pedig nem erről volt szó eredetileg. Nemcsak kenyérről.”29
II.
Ottlik Géza Iskola a határon című regényének sok-sok jellel, képi motí
vummal, szövegeffektussal nyilvánvalóvá tett, érzékeltetett kettős világa, ahol a
rejtett, a lélektani értelemben megnyilvánuló a lényeges, a fontos, arra a követ
keztetésre juttatta némely kritikusát, hogy ez egyúttal minta is, életrecept, a
„túlélés filozófiája”. A megállapítás helytálló, de kiegészítést kíván. Való igaz,
hogy az iskolatörténet arról szól, hogy „ki lehet-e bírni az emberi társadalmat
még szélsőségesen őszinte kedvében is, a civilizáció nélkül.”30
Az újoncok kezdeti zavarodottsága és rémültsége is jól érzékelteti,
mennyire váratlanul és felkészületlenül - hisz a civil világ, a polgári rend és a
logikus észjárás felől érkeztek - érte őket a katonaiskola kegyetlen, igazságta
lan, s - főleg pszichikai értelemben - szörnyűséges rendszere. „... hozzá kell
szokni, hogy együtt élhessen vele az ember.” 1 Maga Bébé írja le: Szeredynek
köszönheti, hogy megtanult „lélegzetvételhez jutni” ebben a lélekfagyasztó vi
lágban. Ez leghamarabb Czakónak sikerül, legnehezebben - nem véletlenül,
hisz a legérzékenyebb, a legelvontabb képzetek birtokosa - Medve Gábornak.
Az alkalmazkodó, túlélésükért küzdő „áldozatok” szükségképpen megte
remtik a maguk illúzióit, továbbélést, kitartást segítő téveszméiket. így Medve
úgy véli, Kovách Garibaldi ezredes jóindulattal lehet irányában, mások úgy gon
dolják, az iskolaparancsnok nem is tudja, mi történik velük, és egyszer csak
átveszi a hatalmat Schulzétól. Mások Schulzéban vélnek felismerni „katonás
emberséget”. Bébé a barátság útvesztőiben tévelyeg. Persze sok-sok kiábrándu
láson, megaláztatáson keresztül jutnak el az igaz felismerésekig, miszerint Ko
vách Garibaldi sem különb alattvalóinál, csak a „finomabb módszerek” kivált
ságosa, Schulze korlátolt és kegyetlen a valóságban is, s igaz barátságra nagyon
nehéz szert tenni. S szinte hátborzongató következtetésekhez is vezethet gon
dolatmenetük: „lehet mélyebbre esni a földnél.”
A kérdésben - miszerint az Iskola... a túlélés regénye-e vagy sem - talán
Tandori Dezsőnek van igaza, aki a „nem életrecept”-elméletet állítja fel tanul
mányában,32 azaz úgy véli, az Iskola... nem arról szól (vagy nem csak arról szól),
hogy egy végsőkig embertelen környezetben hogyan maradhat az ember talpon;
egyenes gerinccel továbblépegető. Azaz: „... nem hihetünk benne, hogy az Iskola
példázat lenne, miszerint az élet közös gyalázatát átélők okvetlenül - minőségi,
lélektani, alkatbéli, egyébfajta különbségek ellenére - lényük mélyrétegeibe öszszefonódnak.”33 Nem egy „derekasság”-mintáról, nem a „jóban-rosszban barát
ság” szép példájáról van szó. Vagyis az embertelen környezet hatását nem lehet
kikerülni, nem lehet túlélni, pontosabban: „nem úgy” lehet túlélni. Egész rend
szerét, az utalások finoman elhelyezett teljes hálóját fedhetjük fel e regényben
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annak, hogy miként, miért, milyen ütemben, mivé alakul át a szereplők korábbi
valóságképe, hogyan törődnek bele a rendszerbe, hogyan adják fel önmagukat,
végső soron hogyan alázkodnak meg, s hogyan alakul ki tudatukban a „rossz
természetesség” felfogásmódja. Tandori szerint: „az embertelen környezet elembertelenít’34. Némi árnyalással: „lelkünk tisztasága igencsak sokszínű”. 5
Bébé csodálkozik azon, hogy Czakó Pali milyen nyugodtan nyújtja át Me
rényinek különleges tollszárát, vagy hogy Medvével ellentétben azonnal leveti
magát a földre Schulze parancsára. Pedig csak arról van szó, hogy Czakó ösztönszerűen felismeri az ellenállás lehetetlenségét, a meghunyászkodás hasznát. Az
tán Bébénél is kezdetét veszi az önfeladásnak, az alkalmazkodásnak e folyamata
- persze több zökkenővel, mint Czakó esetében (kezdetben tévelyeg a barátság
ösvényein; Halász Péter barátságában hisz, másoknál próbálkozik), de könnyeb
ben, mint Medvénél. „Csak az a lényeg, hogy itt nem a derekasság életelveinek
hirdetéséről van szó, hanem az emberi integritás megőrzésének összetett, fáj
dalmas, önmegalázásokkal járó útjáról.”36 Annak az egyszerre érvénytelenítő és
új elveket érvényesítő folyamatnak, amelyen a regény szereplői tehetetlenül,
akaratlanul (de nem passzívan) átesni kénytelenek, s amelyet különbözőképp
élnek meg, már a kezdet kezdetén (ha egyáltalán az ottliki bizonytalan időmeg
határozások közepette tájékozódni lehet) jelei mutatkoznak. Bébén furcsa su
taság vesz erőt, amikor legjobbnak hitt barátját, Halász Pétert üdvözli, mert már
az első napokban megsejt valamit a kaszárnyái világ másságáról. Ugyanilyen
érzések kerítik hatalmukba, amikor nem segít Formes Attilának, akitől Merényi
és társai elveszik jó minőségű bakancsát. „Azon töprengtem, hogy vajon miért
nem mentem Formes Attila segítségére. Legjobb tudomásom szerint bátor és
lovagias ember voltam mindig, s szerencsémre a testi erőm sem hiányzott ehhez
a velem egykorúak között. Vajon mit fogok csinálni, ha nekem is ledobja a
ruhámat Burger? - gondoltam nyugtalanul. Nem tudtam pontosan, hogy med
dig terjed ez az újszerű gyávaságom.” 37 Csakhogy itt - s ezt helyesen regisztrál
ja - nem „az”, nem „olyan” a barátság, mint a civil életben; a lovagiasságnak, a
jóindulatnak pedig a Merényiék teremtette erőszakuralomban nincs értelme.
Az alkalmazkodás motívuma vegyül Bébé több tettébe is ez idő tájt, így amikor
a tisztességes Colaltó helyett a Merényiék külső köreihez tartozó Szabó Gerzsonnak ajándékozza „gyönyörű, sárga csomagolópapírját” s gesztusába a hízelkedés nyílt szándéka vegyül. Ezért is förmed rá Medve. Medve még nem egészen
érti a helyzetet. Szabó Gerzson „hálája”: a rajzszöges tréfa. Bébé - a civil logika
szerint értetlenül - dühös Medvére: „minek ugrál, miért nem fogja be a száját,
ha ilyen gyalázatosan rosszul viseli el a sérelmeket.”38 (A sérelmekhez jó képet
kell vágni!? - pl. Czakó esete az olajos vizeldefallal). És még számtalan, csak a
növendékek görbe tükrében logikus cselekedet: eltűrik a pofonokat, még ha
jóval erősebbek is a pofozkodónál („az áldozattá válás különös szertartása”);
Bébé részt vesz Medve folytonos ülepen rúgásában; hogy jó pontot szerezzen
magának Merényiéknél; megpróbálja Schulzénak is tenni a szépet (Medve pél
dául ebbe soha bele sem kezd); szinte könyörög Szeredynek a barátságáért (amit
Szeredy a maga módján egész életre szólóan meg is ad); igyekszik Merényiék
konc-gesztusainak is örülni (pl. beveszik a futballcsapatba, felviszik a tetőre,
vagy mehet velük uzsonnát rabolni). „... a sár, a hó, az élet gyalázata, a rossz és

564

a még rosszabb végső soron nem hagyta torzítatlan ezeket az érzékeny életkor
ban lévő személyiségeket, akik azután a létezés legszebb mozzanatait - mint
mondottuk, egyedüli vigaszukat - szintén mintegy „kozmikus kincstári”-ként
kapják, menekülésként, pótszerként; ugyanazok az élmények érik őket szabadságos állapotukban, mint rég, ők azonban nem ugyanazok”39 - állapítja meg
Tandori. Ók nem ugyanazok. Vagyis már mindent az iskola helytelen viszony
latrendszerén keresztül látnak. Hogy mégsem válnak egészen azzá, amivé az
iskola, az iskolát működtető erők igyekeznek alakítani őket, az épp „kozmikus
kincstáruk”, „pszichés államalapításuk” eredménye. Az állandó áldozat-szere
pet és félelmet, a feltétlen engedelmességet és megaláztatást csak rejtett, egy
személyes (bizonyos ponton azonban érintkező) világaik segítségével viselik el.
„Másképp hogyan érthetnénk meg végül még a néma gyerek szavát is? Hogyan
volna lehetséges az a csoda, hogy a mi siralmas eszközeinkkel, szóval, tettel,
rúgásokból, otromba, elnagyolt jelekből mégis megértjük egymást? Hogy közöl
ni tudunk többet, mint a mondanivalónk? Hogy felfogjuk azt is, ami nincs ben
ne, ami bele sem férhet kifejezőeszközeinkbe?” 40 - írja művében Medve erről
az összetartozásról.
Merényiéket kicsapják az iskolából (ez a „lányos képű” Tóth Tibor és Monsignor Hanák „műve”), de ez már csak a kegyelemdöfés számukra. Uralmuk már
sokkal korábban megingott, s bár ezt nem mondja ki senki, mégis nyilvánvaló,
mégis „benne van a levegőben”. „Merényiék játszva kidobathattak volna bárkit,
Tóth Tibort, Öttevényit, őket azonban senki, hiába csináltunk volna akármilyen
összeesküvést. Valami mégis aláaknázta lassan Merényiék hatalmát, ez csak
most kezdett látszani, utólag. Tóth Tibor, akármennyit szenteskedett, csodákra
nem volt képes. Inkább csak a kegyelemdöfést adta meg egy ineó rendszernek,
s elég csúnya, szinte igazságtalan, kegyetlen kegyelemdöfést.”4 Merényiék ha
talma tulajdonképpen leképezése, egy kisebb közösségre való átvetítése a min
denkori terrorisztikus uralmi rendszereknek, s mint olyan, nem a szótlan együvé
tartozáson, hanem a hierarchián, a megfélemlítésen, erőszakon alapul. Sebez
hetősége is itt kereshető. Még legszűkebb köreik (erre utal Varjú esete) meg
bízhatatlansága is ebben mutatkozik meg. Merényi köre bizonytalan. Kegyeiből
- minthogy a parancsolás-kiszolgálás reláció áll fenn közöttük - bárki átmenet
nélkül kieshet, illetve elnyerheti „védelmét”. Emiatt azonban Merényit is az
állandó árulás veszélye fenyegeti (mint ahogy az Tóth Tibor esetében be is kö
vetkezik), ezért mindenkit (minden sértett egyént) igyekszik „letaposni”, „hogy
eszébe se juthasson a lázadás gondolata”.
Hogy az iskola belső hatalmi struktúrája mennyire kívülről adott és ger
jesztett, egy Merényiék bukása utáni epizód jelzi egyértelműen, s egyúttal a sza
bályok megkövült voltára is utal: valaki parancsol, valakik engedelmeskednek.
A „hatalmi klikk” távozása után néhányan - mert aljas módszerűnek érzik Me
rényiék kicsapását az iskolából - meg akarják verni Tóth Tibort, amire Szeredy
és Medve közbelép. „Hogy mersz így beszélni Medvével?”42 - inti Matej Lackovicsot. Más dolog, hogy Medve - hála intellektusának - sohasem foglalná el
Merényi pozícióját, s főleg nem élne uralmi módszereivel. Mint ahogy azt nem
is teszi meg soha.
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A földközeli sötétség (amelyről annyiszor szól az elbeszélő) világából végül
is (itt is, mint annyiszor az életben) a szárnyaló intellektus találja meg a kivezető
utat.
III.
Az Iskola a határon két jelentésrétegéből (a kettős világ és a túlélés regé
nyéből) egy harmadik következik: a „látás” regénye.
Ottlik regénye számos pontosnak tűnő időmeghatározást, évszámot, dátu
mot tartalmaz, ám ezek ahelyett, hogy tájékoztatnának bennünket az idő folya
matos múlásáról, inkább a bizonytalanság érzését váltják ki az olvasóból. Maga
az elbeszélő is küzdelmet folytat az idő rekonstruálásával. Bizonyos jelek alap
ján próbál meg tájékozódni: még fekete újonczubbonyban voltak, leesett az első
hó stb. „Nem tudom kifogástalan időrendbe szedni az eseményeket. Pedig sze
retném. Igaz ugyan, hogy mindez s még sok más is, amit majd el kell mondanom,
egyszerre volt érvényes, egy időben.” A katonaiskolában ugyanis a klasszikus
időfogalmak is módosulnak, s érvényét veszti az a civil meggyőződés, hogy az idő
múlása a napok múlásával meghatározott, s hogy az események egymás után
történnek.
Az iskola falain belül csak kétféle idő létezik: a Bognár-féle és a Schulzeféle. Szolgálatuk ütemesen váltakozik, ha valami megbontja a rendet (pl. Schulze nem adja át a szolgálatot), a növendékek rögvest kizökkennek szokásrend
jükből, változást, váratlan eseményeket sejtenek. Vannak, akik kétségbeesett
erőfeszítéseket tesznek időérzékük (a polgári időfelfogás) megőrzése érdeké
ben, így számolják a napokat, naptárban jegyzik a napok múlását. Minden hiába,
zavarodottságuk, „látászavaruk” egyre több jelben mutatkozik meg. Látásuk és
felismerő készségük leépülése, majd regenerációja, azaz a „többet látás” készsé
gének elsajátítása az Iskola a határon című regény egyik elvont értelmű jelen
tésrétegét alkotja, amelyet a szövegháttér elemei, jelek, utalások tesznek vilá
gossá előttünk. Ez (a látás képességében megmutatkozó „bizonytalansági té
nyező”) nemcsak az idő folyamatának érzékelésére, de a világ egyéb jelenségei
nek felismerésére is érvényes. A látás készsége a civil élet sajátja. Bébé és Halász
Péter barátsága is ezen alapul („Ismertük a Kemenes utcát, ismertük a Ménesi
út fáit, ismertük az évszakokat, ismertük egymást és az egész világot.”),44 s ezért
nincs többé érvénye az iskolában. „M. nézte az eget, és látta is, amit néz. Közel
kilencszázszor fog még így leszállni a nap az Alpok nyúlványai mögé, de ő soha
többé vagy legalábbis rettenetesen sokáig nem fogja látni, amit néz” - érzékeli
a változásokat Medve már az első napon, amiről művében is beszámol. Bébé,
Medve kéziratának recenzense is beszámol a „létezés természetes kereteidnek
felbomlásáról: „Még értettem az életet. Akkor reggel még tudtam a világ rend
jét, és értettem az egész életet; csak estefelé kezdtem először nem érteni.”46 Az
ezt érzékeltető motívumok sora után, a kilencedik fejezetben bukkan fel először
a „zűrzavar kezdetéinek tényszerű megállapítása: „Ezzel (mármint Schulze be
lépőjével - B. E. megjegyzése) kezdődött életünk igazi zűrzavara. Ha eddig nem
értettem egyet-mást, hát most aztán olyan sűrű köd szállt le - igaza van Medvé
nek -, hogy ettől fogva minden összezavarodott; s napokba, hetekbe telt, amíg
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annyira tájékozódni tudtam, hogy megtaláljam a saját orromat. De ez már nem
az én orrom volt. Én sem voltam már önmagam. Nem álltam egyébből, mint
szakadatlan szűkülésből és görcsös figyelemből, hogy megértsem, mivé kell vál
nom, mit kívánnak tőlem. Mert sokáig ezt sem értettük meg; s Medve értette
meg a leglassabban és a legnehezebben.”47
Az iskolában kiismerhetetlenül lassan telik az idő. Nemcsak utólag lehe
tetlen időrendbe szedni az eseményeket, de a történések idején sem lehet elvá
lasztani egymástól az időegységeket: „Lassan telt az idő. Hosszú volt a szeptem
ber. Nem tudok rá hasonlatot, hogy milyen lassan telt, és milyen hosszú volt, és
nincs is kedvem felelőtlen hasonlatokhoz.”48 És: „Hétfő volt körülbelül” - írja
Medve -, de hogy hányadik hétfő, s hogy milyen kevés hét, sőt milyen kevés nap
telt el a bevonulásunk óta, azt menet közben bizony nem tudtuk volna megmon
dani... Már akkor kezdetek elmosódni a napok közti különbségek, amikor negyedszer-ötödször vonultunk le ugyanígy a délutáni parancsfelolvasáshoz.”49
A félelmen és a bizonytalanságon kívül nincs állandóság az iskola kereté
ben: „Három napig madarat lehetett volna fogatni velem akkor este az étterem
ben. Csak sajnos lassan telt az idő. Mire elérkezett a másnap vagy akár a követ
kező félóra, már minden másképpen volt.”50
„De nem így telt velünk az idő. Rosszul mondtam az egészet. S ráadásul
ugróm egyet a végén, és három évet emlegetek, számszerű adatokkal, mintha
lemérhető, egynemű valamiről beszélhetnék. S mintha ez a valami események
összefüggő egymásutánja lenne.”51
A hatalmi érdekeknek megfelelően, a növendékek először az elvont gon
dolkodás készségét „felejtik” el; beleérző készségük, az összefüggések felisme
résének képessége vész el az iskolai menetrendben. Csak így válhatnak alkal
massá a parancsok teljesítésére, a feltétlen engedelmességre. Szerencsére mű
ködni kezd tudatuk ösztönszerű védekező mechanizmusa, s vulgáris-otromba
jelekből ugyan, de megteremtik a maguk összetartozás-rendszerét, a világ értel
mezésének és elrendezésének, a veszély kivédésének módszerét. „Kommuniká
ciós rendszerük” a külvilág számára nehezen érthető, sőt érthetetlen, de le
hetővé teszi számukra, hogy szavak nélkül is értsék egymást („a néma gyerek
szavát is”), hogy összetartozzanak, s hogy az „ő világuk”, azaz a katonaiskola
rendszere és Merényiék hatalma ellenében új világot építsenek ki, hogy a nyers
erőszakkal szemben módszeresen hozzanak létre új „világrendet”. S ez végül is
Merényiék bukásához vezet. Ahogy Kovách Garibaldi vezetésével Schulze és
Bognár is megtorol minden személyeskedést, reguláktól való eltérést, úgy Me
rényiék is lecsapnak minden látható szövetségre, együvé tartozást mutató jelre.
Világukban csak a magányos, felettestől, parancsnoktól, az erősebbtől függő lét
elképzelhető. Ám korlátoltságuk folytán nem látják be, hogy szellemi szövetség
is létezik, nem tudják, hogy az hosszú távon erősebb a fizikainál. Nem tudják,
hogy Bébé egyszer együtt ment Medvével a Kecskeméti utcában, s hogy ez nem
tényszerűsége, hanem szavakkal csak nehezen kifejezhető mögöttes tartalma
miatt fontos. A hatalmat tartók nem tanulnak meg „látni”, mint Bébé, mint
Medve és a többiek. A növendékeknek szinte szükségük volt arra, hogy elveszít
sék korábbi világképük, hogy megsemmisüljön bennük minden tudásuk a világ
ról, hogy elfelejtsenek látni és gondolkodni időlegesen, hogy aztán (a „pokoljá
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rás” tanulságait követve) maguk építsék fel újra önmaguk, s hogy megtanulják
ne csak „látni” a világot, hanem többet látni belőle. „... nem az egyén »szabadsá
ga« a sarkalatos pont, hanem a világ érdemleges-jellegének érzékelése, a több
letminőség meglelésének, kiszűrésének képessége, a lehetőség - végső soron:
írói - kamatoztatása.” (Tandori Dezső)52
Az iskolatörténet nagyobb hányadát az első napok leírása jelenti: a katonai
dresszúra hirtelensége és a Merényiék hatalmaskodása kiváltotta riadalom
aprólékos ábrázolása a felszínen, a világvesztés, a tudás leépülésének, a „belső
egész” felbomlásának folyamata a háttérszövegben. E folyamatban azonban
mind több jel utal a növendékek új látásának megszilárdulására. Ilyen jel példá
ul, amikor Medve és Bébé üleprúgásokból kezdi érteni egymást, Szeredy gorom
bának ható jóindulatú figyelmeztetésekkel segíti Bébé világra eszmélését, Zsol
dos kimenőre kéri Medvét és Bébét, s amiért ők ketten még a vele járó megaláz
tatások ellenére sem haragszanak (nem véletlen Schulze gúnyos reagálása: „Jó
barátok!”). Még nyilvánvalóbb utalások: Medve és Bébé füzetet vezet, szerkeszt,
kabarét rendez (nem véletlenül akarják Merényiék mindenáron megszerezni a
kockás füzetet), Szeredy kockázatos módon figyelmezteti Bébét a veszélyre,
majd megvédi mások zaklatásával szemben, ami azért fontos, mert - bár nagyon
erős fiú - hideg közönnyel szemlél és tűr mindent. Sportolnak, legyőzik Meré
nyiéket, sőt Medve párbajban is legyőzi a vezért, erkölcsi értelemben legalábbis.
Amikor a valóságban az történik, hogy az egész század idejében kijön a meden
céből és felöltözik, hogy Balabán tiszthelyettesnek (aki nem élvezi a növendé
kek zaklatását, ezért úgy tűnik, nincs tekintélye) ne legyen emiatt kellemetlen
sége, az a szövegháttér világában azt jelenti: új világrend érvényes.
„... a világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni nem újrarendezget
ni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig... - idézi Bébé Medvét.
Az iskolaéveket lezáró hajóúton Medve arra gondol, hogy mégsem fogadta
el az „ő világukat”, s hogy Bébével és Szeredyvel meg a többiekkel „összeköti
valami”, hisz gondolkodás nélkül utánuk vetné magát a vízbe, ha arra kerülne a
sor. S aztán hárman - mintegy szertartásosan - elszívják Bébé utolsó cigarettáját.
„Az idő visszafordíthatatlan koordinátája mentén virtuális lehetősége
inkből mindig csak egy tud megvalósulni. A fogható valóság felszínén élünk,
elszakadva. Az érzékelésen túli, időn kívüli, nagyobb valóság terében azonban
folytonosan összefüggünk egymással valahol. Indáink metszik a világot, aztán
továbbnyúlnak ki, egy ismeretlen dimenzióba, mint elszakítatlan köldökzsinór,
s ott vagyunk egybekapcsolva, egyetlen egészként, abban a teljes kontinuumbán.”54
IV.
Az Iskola a határonnak van még egy nagyon fontos jelentésrétege: az olva
sás regénye. „Az Iskola a határon a legmívesebben megmunkált életanyag fon
tos alaprétegéből sugárzó tanulságos olvasói élmény prózája”55 - állapítja meg
Tandori Dezső.
Bébé 1957-ben kézhez kapja Medve 1942-ben keletkezett kéziratát, s meg
írja olvasásának regényét, egy regényszerű nagy recenziót. írói reflexiói meg
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megbontják az iskolatörténet szövetét. „Medve azt írta”, „úgy írta le”, „szó sze
rint idézem”, „nem úgy volt”, „hogyan lehet ezt elmondani” - hangzanak ezek a
beékelések. Az eseményeket láttató szemszög gyakran kettős, Bébé és Medve
átélését is láthatjuk. A regény főbb jelentésrétegeinek domináns elbeszélője
azonban mindvégig Bébé, azaz Both Benedek. Legfontosabb írói problematiká
ját a kifejezés, az elmondhatóság, a látás kérdése képezi. Feleletet Medve kéz
iratában, az iskolatörténetben keres és talál: hogyan (túl)élni, látni a világot (jót
és rosszat), hogyan szerezhető meg a mindenkori szabadság?
Bébé többször él az „időkizökkentés” módszerével: amikor elmondja Szeredyvel való esetét az uszodában 1957-ben (mintegy a regény kerettörténetének
első része), vagy az 1944-es történéseket ugyancsak Szeredy Danival kapcsolat
ban. Valamennyi külső epizód fontos többlettartalommal bír. Arról szól, hogy
„milyen jó átélni a választás lehetőségét, még ha lépcsőfokról is van szó”, azt
mutatja, hogy milyen örök érvényű a „szótlan” barátság, hogy a világon minden
kor létezik egy ellenőrizhetetlen szellemi szabadság, s hogy Szeredy minden
kérdésére (hogyan kell élni, mit kell tenni?) ott van a válasz abban, amit átéltek,
amit együtt megéltek, s amit Medve leírt: a kettős világról, a túlélésről és a
látásról szóló regényben.
„Majd megnézem, hogy mit írt Medve. Majd odaadom. Majd lesz valahogy.”56
A kerettörténetnek nincs is második fele. Ottlik úgy véli, benne van minden
Medve kéziratában, Bébé regényében. És így folytatható természetesen. Nincs
semminek sem vége...
Ottlik Géza Iskola a határon című regénye 1959-ben talán nem is volt olyan
szelíd olvasmány, ha szöveghátterét vesszük figyelembe, mint amilyen ártalmat
lannak az aktuális hatalom szemében tűnt akkoriban. Lényegét azonban csak
azok láthatták, akik a másféle „látás” képességét elsajátították.
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DÉR ZO LTÁN

„A MAGA KÖVETŐJE LESZEK”
LÁNYI SAROLTA ÉS CSÁTH GÉZA LEVÉLVÁLTÁSA

A hagyomány őrzésének és ápolásának ahhoz a munkájához, amely jó ideje
nálunk is nem csak kibontakozóban van, de az évszázad utolsó évtizedének kez
detéig valóságos reneszánszát élte, s remélhetőleg ismét élni fogja, a több tucat
ismeretlen Kosztolányi- és más levél után újabb két levél közzétételével szeret
nénk hozzájárulni. Természetesen azzal a nem titkolt szándékkal, hogy mind
kettő új árnyalatot ad szerzőik kapcsolatához, s bekerül annak a sorozatnak
egyik darabjába, amelyet a Magvető Kiadó két évvel ezelőtt indított, s amelyben
eddig - Szajbély Mihály szakszerű szerkesztésében, utószavával és eligazító jegy
zeteivel - két kötet jelent meg: a Csáth Géza novelláit tartalmazó Mesék, ame
lyek rosszul végződnek (1994) és az esszéit, tanulmányait és újságcikkeit prezen
táló Rejtelmek labirintusában (1995).
Látszólag ugyan nem tartoznak a kivételes jelentőségű irodalmi dokumen
tumok közé, noha első olvasásra is érdekesek, elmések, de ha tüzetesebben meg
vizsgáljuk őket, olyan részeket fedezhetünk föl bennük, amelyek megkülönböz
tetett érdeklődésünkre tarthatnak számot, mert - túl a kollegiális kapcsolaton spontaneitásukkal jól sejtetik azt a viszonyt, amely a fiatal költőnő (első verses
kötete, az Ajándék 1912-ben jelent meg) és a nála négy évvel idősebb és ambiciózusabb, de akkoriban már meglehetősen enervált pályatársa között fennállt.
Azonkívül az említett sorozat jó alkalmat nyújt arra, hogy a Csáth-leveleket
ugyanúgy hozzáférhetővé tegyük az érdeklődők számára, ahogyan azt például a
Kosztolányi-levelekkel az Osiris Kiadó az idén tette Réz Pál szakavatott gondo
zásában, még akkor is, ha az előbbiek száma jóval kisebb, mint az utóbbiaké.
Annál is inkább, mivel biztosra vehető, hogy az eddig ismert levelek a valóban
megírt és elküldött leveleknek csupán töredéke, s joggal remélhető, hogy a ku
tatómunka során újabbak is előkerülnek.
Azt, hogy több szempontból is fontos dokumentumokról van szó, az írók
neve önmagában is jelzi, de a levelekkel való közelebbi ismerkedés csak még
jobban megerősíti bennünk ezt a véleményt. Jóllehet egyiken sincs dátum, mégis
tudjuk, mikor íródtak. Az egyikről egészen pontosan, „...három nap óta (...)
huszonkét évesnek érzem magam...” - olvasható Lányi Sarolta jegyzeteiben, s
ebből könnyen megállapítható, hogy 1913. június 8-án készítette a birtokomban
lévő „másodlatát bélyegtelen eredetiről”, mivel 1891. június 6-án született. Sorai
nem csupán lírai, prózaírói hajlamáról tanúskodnak (a század első évtizedének
második felében több novellája, karcolata is megjelent a miskolci és a szabadkai
lapokban, s ezekben, szinte kivétel nélkül, az atmoszféra, s nem a cselekmény
elsődleges), hanem a műveltség fölhalmozásának azt a lázas és mohó időszakát
is fölidézik, amelyet gyermekkori barátja is átélt a századelő Szabadkájának
pezsgő szellemi életében, akinek a későbbiekben is - több társával ellentétben megvolt az az előnye, hogy hiányoztak belőle a közéletiben rejlő rossz ízek, a
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nyüzsgés, a mindenbe beleavatkozó viszketegség jelentéselemei. Ezen túl
menően a szellemi légkört, annak intenzív áramlását, telítettségét is lemérheti
belőlük az, akit a Nyugat nagy nemzedékének felkészültsége érdekel.
További tanulság, hogy Csáth művészete Lányi Saroltára is hatással volt,
aki a vele való barátságot - éppen ez a levél bizonyíték rá - azután is fönntartot
ta, miután az Budapesten elvégezte az orvosi egyetemet, s a Moravcsik-klinika
tanársegédje lett. Ismeretségük hat évvel előbbre, 1907 elejére nyúlik vissza,
amikor Lányi Ernő feleségével és négy gyermekével: két fiával és két lányával
Szabadkára költözött, s a törvényhatósági bizottság meghívására elvállalta a ze
neiskola vezetését. Ebben nem kis érdeme volt Csáth zenekedvelő édesapjának,
dr. Brenner Józsefnek, aki már régebb óta ismerte, s még jóval azelőtt fölhívta
rá a város vezetőinek figyelmét, mielőtt Gaál Ferenc, a jeles zeneszerző, a tan
intézet igazgatója elhunyt volna. Tulajdonképpen ekkor, Gaál halála után ke
rült a Lányi család városunk művelődési életének központjába s Brennerék ré
vén Kosztolányiékkal is szoros kapcsolatba. A fiatalok-kivétel nélkül valamenynyien - komoly érdeklődést tanúsítottak a művészetek iránt, s korán kipróbál
ták versírói képességüket és komponáló készségüket.
Kosztolányi Dezső első verseskönyve már az említett évben elhagyta a
nyomdát (Négy fal között), a következő évben pedig első novelláskötete is (Bo
szorkányos esték), ugyanekkor az idősebb Brenner fiú, Csáth Géza^4 varázsló
kertje címmel adta közre nagy föltűnést keltő elbeszéléseit. (Mindketten ekkor
tájt ismerték meg Lányi Heddát, aki kezdetben az utóbbihoz vonzódott, majd az
előbbibe lett szerelmes, s Kosztolányi Fecskelányaként került be az irodalomtörténetbe. Mellesleg ő is írt verseket, akárcsak nővére, s kordokumentumként
talán érdemes volna kiadni őket.) A tragikus sorsú ifj. Lányi Ernőnek már tizen
nyolc éves korában, 1904-ben több dala nyomtatásban is megjelent, s a követ
kező évben Virágfakadás címen - Juhász Gyulával, Endrődi Bélával és Gulyás
Józseffel együtt - szépirodalmi folyóiratot indított. (Érdekességként említjük
meg, hogy ez az adat csupán a Dokumentumok a Magyar Tanácsköztársaság
zenei életéből című, Ujfalussy József szerkesztette, az Akadémiai Kiadó gondo
zásában 1973-ban készült gyűjtemény 629. oldalán található; sem a Magyar Iro
dalmi Lexikonban (1965), sem az Új Magyar Irodalmi Lexikonban (1994) nincs
benne, pedig mindkettő még a munkatársak nevét is fölsorolja, sőt az előbbi azt
is megemlíti, hogy a Nyugat szellemi előfutára volt, s legfontosabb feladatának
a fiatal írók felkarolását tekintette.) Három évvel fiatalabb öccse, Viktor (Géza)
ugyancsak zeneszerző és író lett. 1910-től a Pesti Hírlap és a Nyugat zenekritiku
sa volt, dalokat, daljátékokat, sanzonokat komponált, operakalauza és zenei
lexikona komoly föltűnést keltett, de számos szépirodalmi művet és operaszö
vegkönyvet is fordított.
Lányi Sarolta az első A^wgűí-nemzedék megbecsült költője, akinek köteteit
nem kisebb írók méltatták, mint Füst Milán és Tóth Árpád. Az utóbbi például
1922-ben úgy emlékezett vissza az induló fiatal lányra, mint aki „meglepően friss
hangot tudott megütni az új magyar líra akkor pedig már nagyon sokhangú,
nagyon gazdag dalnokversenyében”. Miután megállapítja róla, hogy megjelené
se „varázslatosan új hatású” volt, így értékeli: „a Kosztolányival egyazon város
ból induló Lányi Sarolta nem vonhatta ki magát a Négy fal között költőjének
szuggesztivitása alól”, de „költőnői mivoltá”-ra „a teljes versírói póztalanság,
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(...) a lírai közvetlenség” jellemző. Márpedig „aNyugat költői megújhodást hozó
évtizedében éppen a lírai közvetlenséget, a póznélküliséget áhítoztuk a legjob
ban és csaknem a legreménytelenebbül”. S tovább: „Olyan versekről álmodtunk,
amelyek formailag tökéletesek, s mégse érződjék rajtuk sem a formai megkötött
ségnek, sem a szenvelgő kirakatbahelyezettségnek semmi nyoma. Nehéz feladat
volt, s eleinte a legkitűnőbb, legnagyobb tehetségeknek sem mindig sikerült”.
De ennek a fiatal leánynak sikerült megtanítania „az új generációt a keresetle
nül is színes és meleg lírai beszédre”. „Az ő közvetlenségében éppen az a megejtően varázslatos, hogy bátor, ösztönszerű bravúrral él mindazokkal az eszkö
zökkel, melyektől mások mint a régi, retorikus iskola rekvizitumaitól húzódoz
nak: pátoszt és olykor melodramatikus megoldásokat használ, de pillanatra sem
lendül túl a természetesség korlátain, s nem zuhan olcsó közhelyek vermeibe.
Valami csodálatosan tiszta, ezüstös hangja van költészetének, amelyben alázat
és igénytelenség cseng, valami nagy, reszkető odaadás a szép és örök dolgok
iránt. Egyik versében maga is ezüst pataknak mondja költészetét, s keresve sem
találhatunk szebb metaforát jellemzésül.” S végül a konklúzió: „gazdag és áldott
patak, mely nem múló folyammá növekedve tart a halhatatlanság nagy és örök
tengere felé.” (Lányi Sarolta. Nyugat, 1922. június 1. 766-768.)
A szokásosnál hosszabban idéztük Tóth Árpádot, de komoly okunk volt rá:
egyrészt azért, hogy érzékeltessük, miként fogadták a legjobbak a pályakezdő
költőnő jelentkezését, másrészt pedig azért, hogy rámutassunk költészetének
sajátos vonásaira, mivel azok némelyike abban a levélben is fölismerhető, ame
lyet ezúttal közzéteszünk. De még valami megtüdhatható ebből a levélből: nem
csupán Kosztolányi, de Csáth is hatott Lányi Saroltára, aki követőjének, tanít
ványának tartja magát, hisz közvetve ő „oktatta ki egyes (irodalmi) dolgokban”.
Hogy valóban az volt-e, vagy még inkább: az lehetett volna-e, nehéz megmon
dani, mert hosszú élete során egyetlenegy prózai kötete sem jelent meg, pedig
szinte biztosra vehető, hogy emigrációja idején nem csupán verseket publikált a
moszkvai magyar lapokban, a háború utáni időszakban pedig az Irodalmi Újság
munkatársaként is bizonyára számottevő prózaírói tevékenységet fejtett ki. Az
azonban biztos, hogy a Csáth-novellisztika iránti vonzódás nem elhanyagolható
szempont Lányi Sarolta művészetének elemzésekor. Nem kétséges, hogy vallo
mása belső indíttatásból eredt, ha már fontosnak tartotta egy öt évvel előbb
megjelent könyvvel kapcsolatos benyomásait közölni A varázsló kertjének
szerzőjével: „édes szavú, szép írásainak hatása alatt” van.
A Lányi-hagyatékban található másik levél még ennél is fontosabb fölisme
réssel szolgál. Közvetlenül azután íródott, amikor Csáth Géza egyre nagyobb
morfium- és pantoponadagokat kezdett szedni, és alig tíz nappal azelőtt, mielőtt
házasságot kötött volna Jónás Olgával. Az ezeket a napokat megelőző hónapo
kat jól ismerjük az 1912 nyarától 1913. március 12-ig vezetett, több kiadást is
megért Naplójából. Meggyőzően tanúskodik arról, hogy életérzésében a halál
gondolata egyre fontosabb szerephez jutott; hogy az életvágy és az életféltés
ismét erősödött benne és kívánatossá tette számára - az egészség mellett - a
személyes élet biztonságát is. Ekkor még - igaz, egyre erőtlenebbül - védelmez
te emberi, értelmiségi függetlenségét, s úgy gondolta, nem kell még megalkud
nia önmagával és a világgal. A kiúttalanság érzete ugyan egyre erősödött benne,
de a kortendenciákat még érzékelte, különösen a hazai irodalmi és politikai élet
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alakulásában. Hadd idézzük ennek bizonyítására egy 1914-ből származó, de az
előző két évre vonatkozó, ismeretlen följegyzését:
„Valóban már régen megszűntem vallásos lenni - az én életemben vallásos
képzetek, törekvések, események egyáltalán nem szerepeltek. A faji komplex is
pihent. A politikai küzdelmek nemigen izgattak, a parlamenti élet legnagyobb,
legizgatóbb eseményei, amikben az 1912. és 1913. év éppen nem szűkölködött,
mindig a reménytelenség érzését keltették bennem. Magamban levontam a szo
morú tanulságot: Magyarország nem alkotmányos állam, csak játssza az alkotmányosdit, itt normális parlamentáris eszközökkel nem fog soha uralomra jutni
a nemzet többsége, csak erőszakos eszközöktől lehetne sikert, változást remél
ni. Azt, hogy a látszatalkotmányból valódi alkotmány legyen. De ehhez az volna
szükséges, hogy az egész nemzet együtt szálljon síkra a saját érdekeiért, mert ha
nem, akkor egy áruló kisebbség az ő relatív hatalma árán sikerrel árulhatja el
újra és újra az összesség érdekeit. Hazánk történelméből azt a következtetést
vontam le, hogy ez újra és újra így lesz. Ha nem rosszhiszemű árulás, hát jóhi
szemű - bár alapjában szintén önző érdekeken alapuló - pártoskodás mindig
meg fogja hiúsítani a 67-es kiegyezés betű szerinti végrehajtását, tehát Magyarország anyagi felvirágzását és igazi kifejlődését.”
Ugyancsak ebből az időből származik egy másik jegyzete, amelyben a hábo
rú romboló, aggasztó tünetei láttán támadt őszinte aggodalmát fejezi ki. Ez is
azt bizonyítja, hogy gondolkodása még ép: az első elvonókúra után és közvetlenül
a második, a Liget Szanatóriumban két hónapig, 1913. október elejétől december
közepéig tartó kezelés előtt, a lét iszonyatainak közepette is látja az összefüggése
ket, el tudja magában rendezni azt, amit figyelme említésre érdemesnek tart:
„A háború, amelyre - mint kiderült - az egész világ készült, bennünket
legalább lelkileg teljesen készületlenül talált. És ha bele is ugrottunk, ha tünte
tett és éljenzett is egész Budapest, mégsem tudta senki, hogy tulajdonképpen
mit jelent az, amiért lelkesedik, amibe beleegyezik, amit ordítva helyesel. Az
éljenzők és szónoklók nem sejtették, hogy a saját rövid időn belüli besoroztatásukat és harctéri nyomorúságaikat éljenzik, segítik elő és szavazzák meg mint
egy utcai népszavazás útján: egyhangúlag.”
Kissé ugyan előrementünk az eseményekben, mert a világháború csak egy
évvel később tört ki, mint ahogyan Csáth válaszát megírta, de mindkét idézet jól
érzékelteti, milyen zaklatott, félelmekkel teli volt ekkortájt. Orvos létére tudnia
kellett, hogy egyre mélyebb szakadék tátong közte és a környezete között, s hogy
a kábítószer okozta romlás miatt nemigen számíthat régi egészségére, legföl
jebb valamilyen elviselhető állapot kialakításában reménykedhet, bár időről
időre fölébredt benne a gyógyulás reménye. Különösen olyankor, amikor a mor
fiummámor szüneteiben, a vágy és a csömör árapályának elmúltával, az érzékek
fásultság utáni újjáéledésének baljós, de friss bódulatában fölhívták a figyelmét
azokra a változásokra, amelyek idegrendszerének működésében végbementek,
mint a második levélben említett barátja, vagy az édesapja, aki szerint „egészen
elváltozott, nem hasonlít rá és nincs benne természetesség és őszinteség”. Le is
vonta belőle a következtetést: érett készségeire támaszkodva változtatnia kell
művészi irányán.
Nem tudjuk, hogy Lányi Sarolta helyeselte-e elhatározását vagy sem, de azt
igen, hogy Csáth egyre kevesebb új novellát írt (1913-ban hatot, 1914-ben ötöt,
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ezt követően pedig haláláig mindössze egyet, s ezek sem azért érdekesek, mert
a lényegük sokféle ember, sokféle sors valóságában ölt formát), így szándékát
nem tudta megvalósítani, mint ahogyan a könyörtelenül bekövetkezett tragé
diának sem tudta elejét venni. Úgy múlt ki az idővel, hogy már nem berzenke
dett a halál ellen. Annak tudatában távozott, hogy a jövendő, melyet oly türel
metlenül és lázasan várt ő is, nemzedéke is, semmissé lett, kudarcba fúlt. A
csönd, a béke és az óhajtott világ legfőbb értékei végérvényesen elvesztek szá
mára. Kudarca egy távlattalan komoly íróember szomorú csődje, a tévútra szo
rult szorgalom, a méltó ügyek nélkül maradt művészi és tudományos igény lassú
felőrlődésének lehangoló példája.
LÁNYI SAROLTA LEVELE
Másodlat bélyegtelen eredetiről
Andante con tristesse. „Halál te vagy a hűvös éj.” marcato. De mondja meg,
óh varázsló, tude a fényes, szép meleg reggel = kilencórából minden apropó
nélkül belelépni a rejtelmes feketeszín éjszakába? Nem, édes varázsló, ezt nem
teheti. Nem azért, mintha nem állana hatalmában, ha akarja, hanem azért mert
ezt soha sem fogja tudni akarni. Igazán akarni. Az, hogy ifjúságának reggeli
verőfénye olykor elborul és ránehezedik a délután VI. órának nehéz, bántó kö
zönye fellegként - az még nem ok arra, hogy elmulassza kis dolgait (novellás
kötetek, hangszerelt költemények stb) elmulassza fürdőjét (gondolom ez a nők
korszaka lesz) és jó étvággyal ne üljön ebédjéhez, melynek menűjeből bizonyára
nem fognak hiányozni a siker, a hírnév, sok muzsika és sok szeretet. Ebéd után
aludni fog, ha jól gondolom, valami nagyon szép, merészen gyönyörű házasélet
hűsre függönyözött tiszta szobájában.
És így tovább. Édes varázsló, ne kivánja, hogy tovább hurcoljam ezt a kép
letes beszédet, ez unalmassá válhat, meg azután nem is tudom tovább. A kezem
is fáj, mert ágyban irok - kifáradni nem akarok addig, míg be nem fejezem irnivalómat.
Igen, - hát a vége az, hogy az élete szép lesz és amennyire az én a maga
boldogságát látni óhajtó látásom látja a jövőben nincs miért félni az idők járá
sától, az öregségtől. Ne haragudjék: írni úgy látszik - inkább tudok kellemetlen
ségeket, mint mondani. Annak reményében, hogy idővel meg is bocsájtja ezt
nekem, azt is kimondom, hogy maga miért nem akar megöregedni. A dolog úgy
áll, hogy a család hosszú életű, sok öreg ember van közöttük. És maga: győzel
mes és idők múlását remegő fiatalságában, dacosan eltökéli: „én sohasem aka
rok ilyen lenni, nem fogok ilyen lenni.” Csak a 21. számú novellára válasz ez!
Espressivo.
Mindezt pedig magamról tudom. Mert maga édes varázsló és én bizonyos
dolgokban megegyezünk. A különbség csak az, hogy nekem szabad ilyennek
lenni, így gondolkodni. Kérem igazán és komolyan mondom: una jeunesse est
una vie - Nem teszem idéző jelbe, mert épen most gondoltam ki és pedig fran
ciául egyenesen. (Magyarul nem hangzik.) Francia szavaim különben fogynak
erősen mintegy százra, százhúszra tehetők. - Tegnap megállt a hátam megett
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valaki nagyon komolyan s úgy tetszett, helyeslően bolintott mikor a köhögésem
után, mikor maga s mindenki elment és én békésen és bágyadtan leültem. Meg
adással. Mintha a karom is megérintette volna....a Halál. Mégis egy óra múlva,
mielőtt egészségesen elaludtam volna, éreztem, hogy mégiscsak hosszú életű
leszek. A szemem nem fog változni s a lényem is az marad, ami ma. Ugyanis
három nap óta - most sóhajtok, tudja már miért - úgyis huszonkét évesnek
érzem magam s ettől fogva úgy hiszem, nem változnak sokat a nők szellemileg.
Édes varázsló, ha unalmas ez az olvasmány, ugyan dobja el. Hálátlanság
volna tőlem magának unalmas perceket okozni épen most mikor édes szavú
szép írásainak hatása alatt vagyok. Mondom magának - köszönöm meghajtván
fejemet. Oh jaj a béka. Ha a szobában lett volna, amint enyhén feljajdultam s a
nyakamhoz kaptam, mintha ott lenne a szörny. Még azt akarom mondani gondolom ez a „Coda” - hogyha valaha írni fogok novellákat s egyebeket, a maga
követője leszek. Érzem. Hisz úgy is, már is a „tanítványa” vagyok. Közvetve
maga tanított oktatott ki „egyesdolgokban”. Ez csak nekem fájt, sajnos valószí
nű, hogy a másik dolog, a maga irodalmi követése - ez majd magának fog fájni.—
Allegro.
Ha ideje és kedve van írjon pár sort ebbe a füzetbe nekem, akár beszélek
addig magával, akár nem s aztán úgy adja vissza. Csak ha jól esik.
Schnier György itt volt, s azt mondta semmi különös bajom nincs a kis
meghűlésemen kivül. Fel is kelhetek. Fel is kelek és kimegyek a napra, ha ugyan
addig be nem borul. Nem, ne boruljon be! Itthon maradok szerdáig.
Tempó. I. (Visszatérő motívum.) Cadenza. Az a lány, ahogy én őt ismerem
meszerezte volna az arany kulcsot, még mielőtt kinyílt volna a koporsó. És üre
sen maradt volna a koporsó. És a varázsló hiába várta volna megnyílását sokáig.
Az idő pedig elhagyta volna hamvazó szerda hideg hajnalát, tavasz lett, holt
rügyekbe élet költözött. Feltámadás....Az arany kulcsot pedig bedobták a palicsi tóba. Kérem, ne nevessen ki és ne vegye komolyan. Avarázsió halála szép és
úgy szép ahogy megírta. Szép jónapot és kellemes pihenést. Pá, Saska.
Bocsásson meg a csacsiságaimért. Ne mutassa meg senkinek.
CSÁTH GÉZA VÁLASZA
FELELET KÖNYVEMNEK EGYIK RECENSIOJÁRA
(Tulajdonképen levél.)
Maga plajbásszal írt nekem és ágyban. Én tintával és asztal mellett. Külömbség van tehát a helyzetben és a körülményekben. A külömbség nem látszik
jelentősnek első pillanatra. Pedig fennáll. Mert a ceruzaírás tulajdonsága, hogy
elmosódik ha sokat olvassák. Úgy, hogy nagyon vigyáznunk kell reá, ha azt akar
juk, hogy megmaradjon. Épen ezért gondosan összehajtogattam és borítékban
helyeztem el. A helyzetből folyik az a külömbség is, hogy maga utóbb változtatni
szeretett volna - jól emlékszem - jegyzeteinek első és negyedik oldalain. Én
ellenben most meglepő tisztán irok; egyetlen kéziratom vagy levelem nem ha
sonlít e tekintetben jelen írásomhoz. (Egy törlés van benne mindezideig s az is
egészen jelentéktelen.) Egyéb külömbségekröl is beszélhetnék s remélem, hogy
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magának ez nem kellemetlen; példáúl a maga írása egyszerűsége mellett szán
dékosan elmosott és sokszorosan árnyékolt. Az enyém ellenben igen kompli
kált, de előadásban - amint akarom - tiszta. Nagy őszinteséget és közvetlenséget
látok a magáéban, és olyan valamit, ami teljesen hiányzik az eddig ismert Írása
iból. Mikor megjöttem, az asztalomon találtam a verseit. Géza valakinek köl
csönadta a kis gyűjteményt és az illető visszahozta. így került rá a sor, hogy
mindet újra elolvastam és azután külömbséget kerestem ezek között és köny
vemről írt szíves irása között. Makacs külömbségkereső vagyok és nem lehetet
len, hogy ezt a tulajdonságomat is egészen meg fogja utálni. - - De folytatom.
Tegnap este egy barátommal beszéltem, féltizenkettőkor este a Nagy körúton.
Ő szintén varázsló olyan dolgokat tud, amit mások nem. Reámnézett, átnézett
rajtam. Engedtem, bár egy szót sem szóltam; sem magamról. Azt mondotta,
hogy az idegrendszerem nagy változásokon ment át. Oka ennek nem más, mint
hogy szellemi életem battériái közül egészen újak és érintetlenek kapcsolódtak
be az asszociációs cirkulációmba.
Azután minden indok nélkül a maga művészetéről kezdett beszélni és bá
mulatos dolgokat mondott róla. Soha se olvasott ő magától egy sort sem; bámul
nom kellett a tökéletes látását, amelyet talán az magyaráz, hogy huszonhárom
vagy huszonnégy éves már. Jól érzem, hogy a jövő két évben még én is sokat
fogok tanulni e tekintetben: és emiatt nem irigykedtem reá.
Előttem egy apró üvegben parföm áll. Megszagolom és cigarettára gyújtok. A
parfömöt magának akarom adni és azért szereztem hozzá ilyen ici-pici üveget, hogy
első pillanatra minden szellemi ellenáram nélkül beleegyezhessék az elfogadásába.
Most az írásának ötödik oldalát olvasom el. A cadenciát, amelyben zenei
nekilendülésekbe csap át a nyugodt és szinte mosolygóan derült próza. „Ez út a
versírás felé” - mondom magamban igen sok lelki durvasággal. De ez az összes
durvaság, amely bennem van ezt állíthatom. Lehetetlen ugyanis, hogy észre ne
vegyem azt a bájos és csiklandósan zsibbasztó kis fordulatot, amelybe ez a neki
lendülés melankolikus hajlással folytatódik. E fordulatban arról van szó, hogy
egy aranyból való értékes kulcsot pocsolyában helyeznek el. Pocsolyában, béka
nyállal és iszappal köritve. Szép és kedves, de hiányzik belőle az a bizalom és
bágyadtság, amellyel behunyjuk a szemeinket midőn a hintán lefelé suhanunk.
(És eszünkbe se jut az a jogos elővigyázati gondolat, hogy a kötél elszakadhat.)
írásának befejező mondatai szintén nagyon tetszenek nekem. Olyan mon
datok ezek, amelyeken beigazolódik, amit mondtam egyszer: hogy a női tudás és
művészet „mint olyan” complementair jellegű. Ezek a mondatok egy nő tollá
ból: nagy művészetet képviselnek, míg viszont - lehetetlenségek. Epén ezért
kétszeresen köszönöm őket. Mert azt látom bennök, hogy bár írásaimat szinte
minden hullámzásában és stiláris huncutságaiban követni tudta - bizonyos bi
zalmatlansággal saját maga iránt kér, hogy ne vegyem komolyan az észrevételeit.
Azután búcsúzik...? Nekem is búcsúznom kell. Viszontlátásra, viszontlátásra.
P. S. Három nap előtt, amidőn eljöttem hazulról az édesapámmal igen ko
moly beszédem volt. Azt mondotta, hogy egészen elváltoztam, nem hasonlítok
reá és nincs bennem természetesség és őszinteség. Sokat gondolkodtam ezen és
beláttam, hogy művészi irányomon változtatnom kell.
Helyesli??
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SZELI ISTVÁN HETVENÖT ÉVE

Szeli István Zentán született 1921. szeptember 11-én. Ott kezdett gimnáziumba
járni, de a magyar középiskolai rendszer leépítésével ez a tanintézet is meg
szűnt. Csak 1938-ban folytathatta tanulmányait a szabadkai főgimnáziumban.
1941-ben beiratkozott a budapesti egyetem bölcsészettudományi karának magyar-szerbhorvát szakára, a háborús események azonban meggátolják, hogy
diplomát szerezzen. 1946-ban az újvidéki Tanárképző Főiskola hallgatója lett,
s általános iskolai tanári képesítést nyert. 1957-ig szülővárosában tanított, illet
ve vezette a gimnáziumot. A középiskolai tanári címet 1959-ben nyerte el az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Abban az időben nagy szükség volt egyetemet végzett magyartanárokra,
mert 1945' után egész Vajdaságban mindössze öt ilyen tanár volt, a közoktatási
törvények viszont a középiskolákban már akkor egyetemi végzettséget követel
tek. így bizonyos előkészületek után 1959-ben megnyílt az újvidéki egyetem magyar
tanszéke is, ahol Szeli István az elsők között kezdte meg tanári tevékenységét.
Ahhoz a két világháború közt nevelődött nemzedékhez tartozik, amelyben
fokozott mértékben él a közösségi szellem, a tenni akarás az itteni magyarság
érdekében. Ez az elkötelezettség munkált benne 1968-ban is, amikor megalapí
totta a Hungarológiai Intézetet, amely bázisa lett a magyarságtudományoknak
és a velük kapcsolatos kutatómunkának. Ezzel párhuzamosan olyan szakembe
reket nevelt, akik nélkül ma lehetetlen lenne megszervezni a munkát a felsőok
tatás magyar tanszékein. Nevelt lenyűgöző egyéniségével, tapintatával, türelmé
vel és előlegezett bizalmával. Agresszivitástól, magakelletéstől mentes egyéni
sége hatott környezetére. Munkája elismeréseként 1979-ben a Vajdasági Tudo
mányos és Művészeti Akadémia tagjává választották.
Tevékenységének eredményét számos tanulmánykötet, monográfia őrzi.
Hosszadalmas lenne felsorolni a teljes életművet. A szakmai köztudatban azon
ban tartós nyomot hagytak a következők: Hajnóczy és a délszlávok (1965), Utak
egymás felé (1969), Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom (1974), Történő
történelem (1981), Nyelvhasználatunk etikája (1985), Hosszú útnak pora...
(1991). Legújabb munkája, a Bárczi Géza ifjúkorával foglalkozó életrajzi esszé
az idén jelent meg Egy tudományos világkép gyökerei címmel. Valamennyi Szeli
István egész beállítódását tükrözi: velünk, vajdasági magyarokkal, nyelvünkkel,
irodalmunkkal foglalkozik. A népesség legszélesebb rétegében fejtette ki hatá
sát az 1963-ban megjelent gimnáziumi irodalomelmélete. A maga nemében ez
a munkája olyan tartós értéket képvisel, hogy változatlan utánnyomásban nap
jainkban is kiadhatnák. Iskolatípustól és tantervtől függetlenül tanár és tanuló
számára egyaránt használható lenne.
HORVÁTH Mátyás
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IN MEMÓRIÁM

DR. DÁVID ANDRÁS
(ORLOVÁT, 1935. JANUÁR 31.-ÚJVIDÉK, 1996. AUGUSZTUS 2.)
Nem sokkal újvidéki egyetemi ta
nulmányai befejeztével, budapesti
posztgraduális tanulmányai kez
d etén m ár m egválasztotta az
egész életére, tudományos pályá
jára érvényes kutatói programját,
melyet később így fogalmazott
meg: „Kizárólag az egyazon tájon
megadatott sorsközösség, a mi né
pünk, a magyar nép és a délszláv
népek együttéléséből következő köl
csönösség: az egymás kölcsönös
megismerése és megértése eszmé
j e - 1 szolgálni.
Ennek a tudományos prog
ramnak a jegyében született egyik
első és legjelentősebb műve, a
Délszláv epikus énekek - magyar
történeti hősök (1978). E munká
jában „a XIV. század közötti peri
ódusban élő és ténykedő hiteles
magyar személyekről évszázadokig alakult délszláv epikus énekhagyománynak
a legteljesebb anyagát” gyűjtötte egybe.
Ugyancsak jelentős az Egyazon égtájon (1973) című könyve is, amelyben így
vall elv eirő l, tudom ányos k u tató i célk itű zéseirő l: „ H ittü k és ma is
meggyőződéssel hiszünk abban, hogy ragaszkodnunk kell anyanyelvűnkhöz, és
ápolnunk kell ezt a ránk örökített kincset, hogy nekünk is legyen mit örökül
hagynunk. Meg kell ismernünk nemzeti kultúránkat és hagyományainkat, s ez
zel párhuzamosan el kell sajátítanunk, meg kell ismernünk - mindenekelőtt a
saját érdekünkben - környezetünk nyelvét, a szerbek és a délszláv népek kultú
ráját, hogy ebben az egymást áthálózó sorsközösségben, az így megadatott egya
zon tájon embermértékűvé alakíthassuk életünket. Hogy önértékeink birtoká
ban és a velünk együtt élő délszláv népek sajátos értékeinek minél teljesebb ismere
tében az együttélés folyamán együttesen, közösen alkotott értékeink tudatában em
beri egyenrangúságunk célkitűzéséhez juthassunk közelebb.” (Aláhúzta: J. G.)
„A magyar nép és a délszláv népek együttéléséből következő kölcsönös
s é g ié t kiváló szerb nyelvtudásával úgy is szolgálta, hogy 111 magyar népballadát
szerbre fordított és ki is adott (Hejpaun paune, 1980) s az Egyazon égtájon című
szerb nyelvű megfelelőjét is közreadta Mostovi uzajamnosti (A kölcsönösség
hidjai) címen 1977-ben.
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Amellett, hogy volt középiskolai tanár, tartományi tanügyi tanácsos, a Tar
tományi Tudományos, Oktatási, Művelődési és Műszaki Nemzetközi Kapcsola
tok Intézetének igazgatóhelyettese, több felsőiskolai intézmény (újvidéki ma
gyar tanszék, majd a belgrádi egyetem magyar tanszéke) előadója, kivételes fon
tos fejezete a tudós- és pedagóguspályának a Tartományi Tankönyvkiadó Inté
zet élén eltöltött tíz esztendő. O ugyanis nemcsak szervezője és irányítója volt a
Tankönyvkiadóban folyt tevékenységnek, hanem alkotóként is részt vett benne.
A Fehér Ferenc verseiből készült reprezentatív válogatás (Szemedben nyugvó
tengerek) például öt nyelven (az eredeti mellett szerb, szlovák, román és ruszin
nyelven) és öt kiadásban jelent meg! írt emellett nyelvápoló tankönyveket
(Anyanyelvűnkről, Nyelvünk élete) is.
Korai halála - hisz csak 61 éves volt! - pótolhatatlan veszteség a jugoszlá
viai magyar tudomány és oktatás számára.
JUHÁSZ Géza

DR. MÉSZÁROS SÁNDOR
(TEMERIN, 1929. JÚLIUS 7.-ÚJVIDÉK, 1996. AUGUSZTUS 15.)
Még két hete sem volt, hogy dr. Dávid András professzort, a kollégát és barátot,
a tudós pedagógust eltemettük, máris újabb gyászoló gyülekezetben kellett ta
lálkoznunk Újvidéken, a szintén kolléga és szintén barát, dr. Mészáros Sándor
történészprofesszor temetésén. (Sőt, időközben már a szintén egyetemi tanár, e
sorok tanítóképzős diákja, dr. Sátai Pál is kilépett az élők sorából, éppoly váratlan-hirtelen, mint a másik két kolléga!)
M észáros Sándor 67 éves
volt, amikor a halál kiütötte ke
zéből a tollat, Dávid András 61,
Sátai Pál pedig 69!
Mészáros Sándor kollégánk
és barátunk bizony sajnálatos mó
don s önhibáján kívül még sok
mindennel adósunk maradt, amit
a jugoszláviai - és nemcsak a jugo
szláviai - magyar történettudo
mány, sőt az átlagolvasó is még
joggal és okkal várt tőle: folytatni
kívánta például a Délvidéki m a
gyar fátumhőM 1944-45 címen el
kezdett munkáját, melynek csak
„I. Bácska” részét sikerült felku
tatnia és könyvvé form álnia, s
amely külföldön, B udapesten
Holttá nyilvánítva címen jelent
meg 1995-ben. Amint Csorba Bé
la e könyv bevezetőjében írja, azt
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tervezte, hogy „a Bácskával foglalkozó első kötetet hamarosan újabb fogja kö
vetni, s a még megmaradt fehér foltok eltüntethetők” - lettek volna! Éppígy
adós maradt szülőfaluja, Temerin helytörténeti monográfiájának átdolgozásá
val és kibővítésével is.
A szomorú alkalomhoz azonban illőbb a munkás és termékeny életpálya
eredményeiről szólni, hisz az adósságlajstromot immár nincs kinek benyújtani.
A kegyetlen halálnak?! „Szó szerint a gyepsorról indult” - mondta ravatalánál
földije és tisztelője, Csorba Béla. Az általános iskolát és a polgárit szülőfalujá
ban, Temerinben végezte, majd Szabadkán és Újvidéken tanult, a prištinai egye
temen doktorált. Nem a történettudós mentségére, csak-sajnálatosan csonkán
maradt - életműve magyarázatául kell hangsúlyozni, hogy „egy totalitarizmus
tól és ellentmondásoktól terhelt évszázad gyermeke” (Csorba Béla), s ezért nem
térhetett ki a munkásmozgalom történetének kutatási feladatai elől. Dr. Mészá
ros kényszerűen is „ledolgozta a penzumot (Radničkipokret u Bačkoj; A Tanácsköztársaság és a vajdaságiak), de A magyarok helyzete Vajdaságban 1918-1929cel és A magyarok Vajdaságban 1929-1941-gyei már nem volt szerencséje, mert
az egypártrendszerű Vajdaság néhány magyar politikai funkcionáriusának nyo
mására” ezek a művek magyarul nem jelenthettek meg.
Azt a veszteséget, amely dr. Mészáros Sándor hirtelen-váratlan korai halá
lával érte a jugoszláviai magyar (történet)tudományt, úgy mérhetjük fel, ha a
ránk maradt jelentős életműve mellett azt is számba vesszük, amit tőle még
elvárhattunk az új viszonyok között, amikor a totalitárius rendszer már kevésbé
határolta be a kutatás területeit, s kevésbé korlátozta a történelmi igazság ki
mondását.
JUHÁSZ Géza

DR. SÁTAI PÁL*
(KANIZSA, 1927. MÁJUS 22.-BUDAPEST, 1996. SZEPTEMBER 7.)
Látjátok, feleim, mik vagyunk. Por és hamu vagyunk! Sátai Pál hamvait vissza
adjuk az anyaföldnek, amelyből vétetett. Temetni jöttünk tehát, nem dicsérni,
de az elhunyt élete oly szorosan tapadt fél évszázadon át az itteni magyarság, a
magyar közoktatás eseményeihez, hogy kérkedés nélkül eleveníthetjük föl élete
főbb eseményeit.
Szabadkai tanítóképzősként ismertem meg elhunyt barátomat. Őt és évfo
lyamtársait. A frontokról, fogolytáborokból hazatérteket, akikből sugárzott a
hit, küldetéstudat. Mi fiatalabbak mindannyian hatásuk alá kerültünk. Később
is, tanítóként és tanárként mindig volt közöttünk valami belső kapcsolat, amely
ellenállhatatlan hatóerőként munkált bennünk.
Sátai Pál belső késztetései az önművelésre élete végéig érvényesültek. Dol
gozott, tanult, megszerezte a tudományos fokozatokat. Mindezt annak érdeké
ben, hogy munkáját jól, hatékonyan lássa el. Ez a munka pedig az ifjúság anya
*

Elhangzott 1996. szeptember 12-én Szabadkán a Bajai úti temetőben.
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nyelvi műveltségének fejlesztése
volt. Életcélja arra ösztökélte,
hogy a vajdasági magyar közokta
tás élvonalában legyen. Fáradha
tatlanul tevékenykedett, hogy a
magyar pedagógusokban ébren
tartsa a szakmai érdeklődést, ön
művelési igényt, hogy ezáltal ma
gyartanításunk hatékony legyen.
Ezzel vélte biztosítani a magyar
nyelv és kultúra megmaradását,
identitástudatunk megőrzését.
Tudta, hogy egyénileg keve
sebbet tehet, mint akkor, ha az
egész pedagógusréteget állítja a
közös cél megvalósításának szol
gálatába. Ez vezérelte tanári mun
kájában a szabadkai Pedagógiai
Akadémián, ez közéleti tevékeny
ségében.
A közéleti munkát egyenrangúnak tartotta pedagógiai munkáságával.
Megalkuvás nélkül, fáradhatatlanul szervezett, tevékenykedett. Egyéni emberi
varázsa talán abban állt, hogy mindig lankadatlannak láttuk.
A közeli lélekpróbáló években mutatkozott meg legteljesebben emberi
nagysága. A széthullás és széthúzás helyett az összetartást, a jövőnkbe vetett
hitet képviselte. Ismét példát m utatott egész pedagógustársadalmunknak,
amelyhez minden idegszálával tartozott.
Szilvia lánya, Gábort fia nyugodtan vallhatja Kosztoláyival:
Tanár az én apám. Ha jár vidéki
városban, gyermekek köszöntik ősz fejét,
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok;
elmúlt életükre emlékezve, lassan
leveszik kalapjuk...
Én is, mi is kalapot emelünk Sátai Pál munkássága előtt. Nyugodjék béké
ben, mert emléke él szívünkben!
HORVÁTH Mátyás
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AZ ÜZENET PÁLYADÍJAIT ODAÍTÉLŐ BIZOTTSÁG
JELENTÉSE
Az Üzenet 1995. évi pályadíjait odaítélő bizottság, melynek tagjai
Burány Nándor (elnök), Fekete J. József és dr. Harmath Károly, a folyó
iratban tavaly közölt szépirodalmi és értekező prózai írások áttekintése
után 1996. július 12-én egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
A legjobb szépirodalmi alkotásért járó díjat GULYÁS JÓZSEF
költőnek ítélte oda a lap január-márciusi számában közölt, A Fekete A n 
gyal című verséért. Gulyás József évtizedek óta jelen van költeményeivel
irodalmunkban, elégikus hangja A Fekete Angyalban is kifejezésre jut,
egyszerű eszközökkel és hitelesen fejezi ki a mai ember érzésvilágát; va
lamennyien érezzük, amit így foglal szavakba: „a rőzsét / nem lehet eltör
n i / a hosszú esőben”. S vele együtt, az ő megfogalmazásában mondjuk
tovább: „de esni fog / sűrűbben is, / esik kívül, belül.” Az eső áztatta őszi
park, fanyar ízű, halk panaszai...
Dr. PENAVIN OLGA több évtizedes munkássága felbecsülhetetlen
értékekkel gazdagította a magyar nyelvtudományt, a folklórkutatást, a
vajdasági magyar oktatást. Az Üzenet 4-6. számában közölt Gyorsfénykép
egy kisebb bácskai közösség élő nyelvhasználatáról (Palics nyelvhasznála
tának állapot- és változásvizsgálata) című tanulmánya már témájánál
fogva is rendkívül jelentős, hiszen mondani sem kell, mennyire fontos élő
nyelvhasználatunk vizsgálata. Ezt csak fokozza az a tudományos alapos
ság, amely a szerző korábbi munkásságát is jellemzi, s amely a fiatal nem
zedékek számára is példaértékű. A társadalomtudomány fogalomkörébe
tartozó munkák közül a bizottság ezt tartotta a díjra legérdemesebbnek.
BENCE ERIKA kritikai, szépirodalmi munkákkal is szerepelt az
Üzenet tavalyi számaiban. A bírálóbizottsági magyar irodalmi népiesség
(Horváth János szemlélete) című dolgozatáért ítélte oda lapunk pálya
díját az irodalomkritika, illetve tanulmány kategóriában (9. szám). Hor
váth Jánosnak a magyar irodalmi népiességre vonatkozó szemléletét tag
lalva konkrét utalás nélkül is érezteti az olvasóval a népiesség, hagyo
mánymentés, nemzeti veszélyeztetettség kulcsfogalmak összefüggései
nek újabb időszerűségét, mintegy sejtetve, hogy a mai jelenségek közötti
összefüggések megértéséhez is mennyire fontos lehet örökségünk újravizsgálata.
Szabadka, 1996. július 12.
Burány Nándor
Fekete J. József
Dr. Harmath Károly
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MEGJELENT

AZ ÉLETJEL
HATODIK ÉVKÖNYVE
A két év múlva megindulá
sának negyvenedik évfordulóját
ünneplő Eletjel dicséretre méltó
ügyszeretettel összegezi tevé
kenységének adatait, és fél évti
zedenként könyv alakban hozzá
férhetővé teszi mindazok számá
ra, akik érdeklődnek Szabadka
művelődési életének egyik fon
tos tényezője iránt.
Ellentétben az előző évek
gyakorlatával, most megjelent
hatodik évkönyve nem öt, ha
nem hat év munkáját összegezi,
az 1988 és 1994 közötti időszak
dokumentumait: az előadások
teljes műsorát, azok visszhang
ját, a megjelentetett művek kriti
kai fogadtatását, a pódiumán el
hangzott jelentősebb ism erte
tők, köszöntők és beszélgetések
szövegét, a hazai és külföldi ver
senyeken és szemléken elért sikereket, a tagjaival készült interjúkat, a róluk
rajzolt portrékat tartalmazza, de emléket állít azoknak az íróknak és szín
művészeknek, pedagógusoknak és közéleti személyeknek is, akik egykor
felléptek a rendezvényein és az említett időszakban hunytak el.
A gyűjteményes kötet tehát minél teljesebb képet igyekszik adni az
irodalmi élőújság munkatársainak aktivitásáról: az egész estét betöltő
előadások mellett beszámol a fiatalok műsorairól, az irodalmi színpad pro
dukcióiról és a megjelentetett alkotásokról is.
Hogy minél érzékletesebben dokumentálja a vidékünkön egyedülálló
szellemi mozgalom eredményeit, amely immár másfél emberöltőn át folya
matosan népszerűsíti az irodalmat, a művészetet, a kultúrát, ápolja az anya
nyelvet és erősíti az identitástudatot, csaknem félezer fotóval és plakáttal
teszi teljesebbé az Életjelről alkotott képünket.
Az 540 oldalas, kemény kötésű könyv bolti ára 120 dinár.

GALÉRIÁNK

CSUKA ZOLTÁN költő, író, szerkesztő, műfordító
Irodalmunk két háború közötti időszakának egyik legsokoldalúbb egyénisége
kilencvenöt évvel ezelőtt, 1901. szeptember 22-én született a bánáti Zichyfalván és
1984. március 23-án hunyt el Érdligeten. Gyermekkorának egy részét Szabadkán
töltötte, Pécsett - két diáklap mellett - a Krónika c. lapot szekesztette, majd 1921ben Jugoszláviába emigrált. 1922-ben megindította a mindössze négy éven át időről
időre megjelenő Út c. aktivista folyóiratot, megszűnése után pedig Újvidéken a
Revü c. hetilapot. Ő állította össze a Vajdasági Galéria c. albumot, amelynek rajzait
Balázs G. Árpád készítette, és a Kéve c. költői antológiát. Kezdeményezésére a
Képes Vasárnap Vajdasági írás címen mellékletet indított, amelyből idővel önálló
folyóirat lett; ennek szerkesztésére Szenteleky Kornélt kérte fel. Komoly érdemei
vannak A Mi Irodalmunknak, a Reggeli Újság irodalmi mellékletének és a Kalangya
c. folyóiratnak a megindításában; mindkettőnek ugyancsak Szenteleky volt a
szerkesztője. Amikor 1933-ban visszatért Budapestre, már nyolc verseskötete
jelent meg. Érden telepedett le, s Láthatár címmel kisebbségi szemlét adott ki. Ő
jegyezte szerkesztőként a Magyar-Jugoszláv Társaság folyóiratát, a Déli Csillagot.
Koholt vádak alapján 1950-ben hosszú börtönbüntetésre ítélték. Kiszabadulása
után rehabilitálták. Haláláig további nyolc kötetben gyűjtötte össze költeményeit.
Megírta a jugoszláv népek irodalmának történetét, és regényben elevenítette fel
Jakov Ignjatovié életútját. Önéletrajza az Életjel gondozásában hagyta el a nyomdát
„Mert vén Szabadka, áldalak." címmel 1971-ben. Lapunknak indulásától kezdve
hűséges munkatársa volt. A délszláv írók művei közül száznál többet fordított le
magyarra. Versei szerb, horvát, szlovén és macedón nyelven is megjelentek. 1976ban érdi otthonában megalapította a Jószomszédság Könyvtárát. 1965-ben József
Attila-, 1977-ben pedig életmű-díjat kapott. 1969-ben a jugoszláv PEN Club díjával
és az Aranykoszorúval ékesített jugoszláv zászlórenddel tüntették ki.

