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D/agy Abouyi Árpád

Hó az Ardennekben
Solwaster egy kicsiny kis falu Belgium teraszán, valahol Liege és Luxemburg 

között. Közönséges térképen meg sem találja az ember. Noha a neve németesen 
hangzik, lévén, hogy az Ardennek vallon vidéken terül el, lakosai kizárólag franciá
ul beszélnek, s ha történetesen jó kedvükben találjuk ó'ket, megértenek néhány szót 
más nyelven is. Egyszerű, vallásos parasztemberek élnek arrafelé, s az idó'sebbek 
hite ó'si, pogány elemekkel vegyül: képzeletük csodás lényekkel népesíti be a vidék 
csöndes, sötét erdeit. Korábban az erdőt áldották meg úgy, ahogyan a partmenti 
népek a tengert.

Kora délután érkeztünk meg. Az út hosszú szerpentineken át vezetett, izgalmas 
volt, s kellemes várakozással töltött el bennünket. Az autó csomagtartójából előha
lásztuk a hátizsákot, a bakancsokat, a vastag szőrmesapkát, a bélelt kesztyűket és 
mindazt a ruhaneműt, amelyről azt hittük, megvéd majd bennünket a hidegtől és a 
széltől. Akkor még nem tudtuk, hogy az Ardennekre nem lehet eléggé felkészülni.

Míg holland barátom a magával hozott katonai térképet igyekezett begyömöszöl
ni hátizsákjába, mondván az fog majd bennünket megmenteni, én megtapogattam a 
belső zsebemben lévő abszintos palackot, gondolván a menekülésnek többfajta útvo
nala lehetséges.

Körbejártuk a falut -  mindössze néhány barátságos házból állt, melléképületek
kel -, majd felkapaszkodtunk egy hosszú kaptatón, és csakhamar magunk mögött 
tudtuk a települést. Rátértünk egy szűk, csúszós ösvényre, mely az egyre merede- 
kebb hegyoldalon vezetett följebb és följebb. Talpunk alatt csikorgóit a hó, metsző 
hideg volt, mintha borotvával hasogatnák az ember arcát.

Az ösvény szélét hatalmas farakások szegélyezték, több méteres, hóval befútt 
fenyőtörzsek. Nemsokára azonban ezek is eltűntek, s minden emberi nyom: magunk
ban maradtunk a természettel.

Kissé lemaradtam. Előttem holland barátom haladt, két barátnőnkkel, kik vidá
man lépdeltek a friss hóban, szemmel láthatóan élvezték, hogy kiszabadultak a foj
togató mindennapokból. Hó szitált a fenyőfák között, és hó fedte az utat, s a meredek 
hegyoldalt is. Magam elé néztem; az előttem haladók friss, éles lábnyomaiba. Eszem
be jutott, mennyire más volt ez a vidék még koraősszel, amikor néhány kilométer
rel távolabb, La Roche-en-Ardenne-ben, a helyi kis gyorsfolyású patak sekély vizén 
eveztünk, a haragoszöld, mély völgyben. Felettünk sziklaormokon kecses, középkori 
kastélyok feszítettek, alattunk, a sebes zöld vízben apró halak cikáztak. Vigyáznunk



kellett a víz alatt lapuló jókora kövekre, melyek megbillentve a kenut, könnyen a 
jéghideg vízbe dönthettek bennünket.

Éppígy kellett most vigyáznunk a közvetlenül a hószőnyeg alatt megbúvó sima, 
lapos kövekre. Egy rossz lépés, szerencsétlen esés, és máris zuhanunk alá a csúszós 
meredek hegyoldalon.

Felnéztem az égre, szürke hófelhők vonultak baljóslatúan. Végtelen szomorúság 
kapott el, a városi ember melankóliája, aki a mesterséges, jól dresszírozott világából 
kikerülve a természet határtalan erejét és szépségét érezve rádöbben, itt és most bár
mi megtörténhet vele. Eddigi tökéletesnek hitt, kreált világa egy szempillantás alatt 
rész-egész viszonylatába állítódik, és nevetségesen viszonylagossá válik. Más törvé
nyek hatnak rá, más, ősibb, örökebb vonzáskörök pályájára kerül. Az újonnan ész
lelt védtelenség megrettenheti, és egyben a kaland izgalmával töltheti el. Rajtam végül 
az utóbbi uralkodott el.

Hirtelen elhatározással letértem az ösvényről, és egy kis éren átvágva megindul
tam az erdőbe. Senki sem vette észre, hogy más útra tértem. A fák közötti porhóból 
ritkás, sárgás fűcsomók meredeztek, mint afféle szőrös, óriás szemölcsök, s itt-ott 
egy-egy páfrány nyújtózott a tőlevelek között átszűrődő fény felé. Ahogyan egyre 
beljebb hatoltam a fenyőerdő belsejébe, úgy lett egyre sötétebb. Harmincöt éves 
voltam, az emberélet útjának felén egy sűrű, sötétlő erdőbe értem -  csengett fülemben a 
most teljesen testreszabottnak tűnő, sokat idézett mondat.

Egy ideig még hallottam társaim távolodó hangját? aztán már csak a fenyvesen 
átsuhanó szél neszezctt. A talaj enyhén emelkedett, óvatosan lépdeltem. Eszembe 
jutott, hogy az Ardennek erdeiben szarvasok és vaddisznók élnek. A helyi legenda 
szerint (a csodaszarvas legenda keresztény változata) Szent Hubertus, a vadászok 
védőszentje 653 nagypéntekén találkozott egy különös szarvassal, melynek fénylő 
kereszt volt a szarvai között. A keresztes-szarvas nemigen aggasztott, a vaddisznó
kat viszont szerettem volna elkerülni.

Ahogy így morfondíroztam magamban, egyszer csak megcsúsztam és hasra vá
gódtam. Kissé meglepődve, egy ideig feküdtem a hóban. A mellettem lévő fatörzsről 
letéptem egy darab mohát, és mélyen beszívtam tiszta, erős illatát. Ügy éreztem, 
újjászületek. Valahonnan, a távolból patak zúgását véltem hallani. Felálltam és 
elindultam a hang irányába. Szemem már megszokta a félhomályt, jól eligazodtam. 
Körülbelül negyedóra óvatos botorkálás után egy meredek földperemhez értem. 
Lenn, néhány méternyire tőlem ott rohant az éles kövek között a félig befagyott 
sebes kis patak. Sokáig néztem fentről, a fák közül, a kövek peremén fodrozódó 
vizet, a töredezett jéghártyákat, s hallgattam a víz hangját. Aztán elővettem az 
abszintos palackot, s ittam egy nagy kortyot a méregerős italból. Megborzongtam, 
amint átjárta tagjaimat. Melankóliám eltűnt, végtelen nyugalmat éreztem.



Egyszer csak a patak bal partját szegélyező kiszélesedő ösvényen feltűntek úti
társaim. Nem számítottam rájuk. Egy fa mögül néztem, amint elhaladnak előttem. 
Arcuk kipirult, leheletük füstölgőit a hidegben. A két nő elől haladt, halkan beszél
gettek; barátom néhány lépésnyire mögöttük, a fejét forgatva.

Amint elhaladtak, leereszkedtem a fák között a patak partjára, majd lassan 
beértem őket. Először a barátom vett észre.

-  Merre jártál? -  kérdezte aggodalmasnak tűnő az arccal.
-  Egy kicsit sétáltam a tudatalattiban -  válaszoltam mosolyogva.
-  Aha, a szimbólumok! -  mondta komolyan, maga elé nézve.
Szótlanul lépdeltünk egymás mellett, gondolatainkba mélyedve. A hóesés egyre 

sűrűbb lett, s az éledező szél egy marék havat vágott az arcunkba. Lassan sötéted
ni kezdett. Egy ideig követtük a patak útvonalát. Elhaladtunk egy fenyőgerendák
ból ácsolt menedékház mellett, majd egy mellékösvényre kanyarodtunk. Az erdőrész 
ritkulni kezdett és kisvártatva egy tisztáson bukkantunk ki. Lenn a völgyben tanya
házak fényei pislákoltak. Úgy éreztük, alaposan átfagytunk már; újra előkerült az 
abszintes palack, majd szapora léptekkel átvágtunk a tisztáson, és csúszkálva, bot
ladozva leereszkedtünk a völgybe.

Az egyik tanyaház előtt egy kis zöldre festett tábla állt, piros betűs felirattal és 
egy jobbra mutató nyíllal: Solwaster 1,5 km. Követtük a tábla utasítását, s épp 
akkor érkeztünk meg, amikor valóban beesteledett, és már szinte elviselhetetlennek 
éreztük a hideget.

A helyi fogadó előtt levertük bakancsunkról a havat, és benyitottunk. Barátsá
gos, jól fűtött kis helyiség volt. A kopott deszkapadlón néhány faasztal, egyszerű 
vászonterítő vei. A falon néhány tájkép társaságában egy félbefűrészelt iskolai táblán 
krétával felfirkantva a napi menü és az itallap. A mennyezet fagerendái füstösen 
feketéllettek. A sarokban egyszerű öltözetű helybéliek ültek, jöttünkre ránk emelték 
pillantásukat. Épp a vacsora végénél tartottak.

A pultnál egy-egy nagy csésze forró grogot rendeltünk, majd letelepedtünk az 
egyik szabad asztalhoz. Ruhánkon a maradék hó, melyet nem sikerült lesöpörnünk, 
pillanatok alatt elolvadt. Az italt szürcsölgetve lassan kezdett tagjainkba visszatérni 
az élet. A gyaloglástól és a hidegtől alaposan megéheztünk. Egy ideig forgattam az 
étlapot, majd szalonnás, vörösboros őzcombot rendeltem áfonyaszósszal.

Míg az ételre várakoztunk, eszembe jutott az a német borozó, ahol az egész 
napos aacheni kószálás után kifújtam magam. Forralt bort, glühweint ittam háromde- 
cis cserépkorsóból, miközben az újonnan vásárolt Goethe kötetet, az Italianische 
reisét lapozgattam. Advent időszaka volt, kinn fenyődíszbe öltözött a város, a fények 
sárgán ragyogtak, s az utcáról behallatszott a szemközti dóm harangjátéka. Folyton 
visszalapoztam; sehogyan sem tudtam szabadulni a könyv első mondatától: friih drei 
Uhr stahl ich mich aus Karlsbad, weil mán mich sonst nicht fortgelassen hatte. Hányszor



szöktem és osontam én is épp
így, képzeletben és valóságosan 
mindattól, ami körülvett és fog
va tartott! Mit kerestem, mit 
akarhattam?

Tűnődésemből egy zajos tár
saság rázott fel, mely a mellet
tünk lévő asztalhoz telepedett 
le. A hangadó egy tagbaszakadt, 
kétméteres, kapafogú nő volt.
Ordítva mesélte arubai élmé
nyeit, nevezetesen, hogy hogyan 
etette a sziget strandján kényel
mes nyugágyából a hozzá som- 
fordáló iguanákat. A számára 
izgalmas részeknél nagyokat si
kított.

Felálltam, hátratoltam a szé
kemet és kimentem a mellékhe
lyiségbe, miközben a kapafogú 
egy lapos pillantást vetett rám.

Kitekintettem a falba vájt 
apró ablakon, mely az utcára 
nézett. Sűrű pelyhekben hullott 
a hó. A szemközti házfalnak 
dőlve két fiatal lány csókolta 
egymást. Szépek voltak, arcukat 
megvilágította az utcalámpa fé
nye. A söntésből hangos nevetés 
hallatszott.

Hirtelen nagyon magányos
nak és szerencsétlennek éreztem 
magam. Megérintett a szépség 
egy ismeretlen oldala, mellyel 
nem tudtam mit kezdeni. Min
den olyan reménytelennek és 
szomorúnak tűnt.

Egy utolsó, kétségbeesett pillantást vetettem feléjük, majd visszatértem a söntés- 
be és rendeltem még egy italt.



Hurkai Vass Éva

Itíptichon

1. A város bejáratánál

amint az üszkös felhőkarcoló után
(világ- és ezredvégi Pompeji)
átvágtunk a folyón a hídon át
a romos kikötőház felett
egyetlen fázós
folyami sirály lebegett
a szürke örvények
fölé a nyirkos ég
egész szorosan ráhajolt
régen itt város volt
mondanád egy idegen
turistának ha lenne kit
idevet az úticél
fejed fölött a tetők megannyi
ingatag fedél
hulló vakolatok
kopott cégtábla a vízalatti
sportok egyesületének
szellemek lakta épületén

ezek a részletek
a hegy gyomrába rejtett
fegyverkészletek
bevetésre várnak
ami van csak árnyéka rémálma
folyónak hegynek háznak
az Akadémia sarkán rosszkedvű
kékharisnyak fáznak
s a piszkos ablakok
mögött mint a vakok
Kosztolányi-lények



gyanús alakok 
isszák a maradék napot

ez most a város kicsinyes 
álmok kongó kirakatok 
rosszízű ébredés hajnali józanság -  
a meredek emelkedőn felfelé haladva 
hiábavaló légzésgyakorlatok

A visszaút sem

s a visszaút sem izgatóbb 
a meredek ereszekdőn nem lebben 
lombok tavaszi zöldjének 
halvány emléke sem 
macskaszagú pincék néhány

Hakiifthu



borzas macska madárlesen 
égett hús füstje száll 
a sétálóutca kövén 
kéregetők ülnek 
semmi mi szemnek fülnek 
kellemes nincs meglepetés 
nincs elszalasztott alkalom

üvegfal tükrében 
tükröződik a rom

És akkor a dombok

és akkor a dombok a halmok a völgyek 
a testként kiterített táj 
a bőr megművelt négyzetcentiméterei 
egy-egy harmatos lapály 
erotikuma
hétvégi házak gyümölcsösök 
virágzás előtti transzban 
erősen ereszkedő halmok hajlatok 
félreérthető domborulatai 
nőies táj alig mersz 
a mélyére tekinteni 
miközben a zöldek felváltják 
átszínezik a város piszkosszürke színeit 
látsz egy düledező házat 
az összedőlés előtti utolsó percben 
előtte ölnyi csillagvirágbokor mely 
az egész romképet megemeli 
s ott lebeg most is a főváros és Karlóca 
között a föld s az ég közötti résben 
tartós fosszüiává préselődve 
egy ősz óta gazdátlanul hagyott 
szőlőillatú présben



Március vége: átgyalogol a téren

az állomás felőli úton akár 
az Északi-sarkra indult volna 
fagyos rügyek szűrődtük a szélbe 
száraz por keringett a légörvényben 
kis jóakarattal: tavaszelő a központi téren 
a szökőkút télire fagy ellen 
becsomagolt cserépkupolái 
a tér egymásba zördülő fá i  
a városon kívül felborzolt 
felszíni vizek a jag y  határán 
Sgy keretbefogott délután 
hiteltelen részletei: 
látvány a látvány hátán

Bp. januárban? Drezda felbruárban? 
minden mozdíthatatlanul 
a megszokott helyén van 
holt költők szobrai a parkban

s április? Bp.? Újvidék?

dermesztő böjti szelek lesben 
még reccsen egyet a télből 
kikecmergő vidék



Kalász István

A mosoly
Az utcára kitett napernyő és asztalka oly dacos és kihívó intés volt a világnak, 

ebben a keskeny utcában is létezik étterem, nemcsak a Mirebau sugárúton, hogy a 
férfi kíváncsian befordult a térről az árnyékos közbe, és lassan elindult az étterem 
elé kitett asztal felé. Dél múlt, Aix en Provence fölött fénylett a fehér nap, a vörös 
háztetők, a terek, az utcák izzottak a meredeken eső fényben, amikor a férfi a kes
keny közben megpillantotta a lányt. A fal előtt ült, egyedül annál az asztalnál, és 
újságot olvasott. Milyen volt a lány? Szőke hajú, sötét szemű. Biztosan boszorkány 
volt valamelyik őse, gondolta önkéntelenül a férfi, mert amikor zsebre vágott kézzel 
közeledett az asztalhoz, és az olvasó lány felpillantott, megtorpant. Csupán egy pil
lanatig, egy rövidke pillanatig, de mert a nők az apróságokból értenek leginkább, ez 
a pillanatnyi megakadás (zavar?) mozdulatában elég volt ahhoz, hogy a lány szeme, 
és ezért gondolta a férfi évekkel később is, hogy a lány ősei között boszorkány is 
lehetett, oly kíméletlen nyugalommal, figyelemmel függjön a megtorpanó férfin, hogy 
annak minden ereje elszállt abban a pillanatban. Azt mondják, a szemeknek hatal
ma van. Lehetséges, bár úgy is lehet, hogy csupán a kíméletlen hőség volt okolha
tó... De bárhogyan is volt, egy biztos, a férfit, aki már hetek óta egyedül utazott 
városról városra, az egyik tengertől a másikig, abban a pillanatban heves vágy fog
ta el egy nő után. Nem testi, másfajta vágy volt ez. Eszébe jutott például, hogy évek
kel ezelőtt az ilyen déli órákat ágyban töltötte azzal a lánnyal, akit szeretett.

És ekkor a zsúfolt, bűzös éjszakai vonattól, a hosszú délelőtti gyaloglástól elfá
radt teste feladta, és a férfi, aki eleget élt már ahhoz, hogy tudja, a test intéseit 
komolyan kell venni, elmosolyodott, megállt az asztal előtt, bemutatkozott, aztán 
helyet kért. Még soha nem tett ilyet.

Rövid időit belül, mert mindketten idegenek voltak a városban, szinte mindent 
tudtak egymásról. Nyíltan beszéltek, akár a régi barátok, ha rövid időre látják egy
mást. A német lány több hónapja nyomtalanul eltűnt barátnőjét kereste Franciaor
szágban. Gyűrött képeslapot, a barátnő utolsó életjelét húzta elő táskájából, és 
tartotta a férfi elé, és mikor férfi a túlkolorizált városkép fölé hajolt, úgy festhettek 
a távolból, mint a déli naptól elfáradt szerelmespár. A délutánt a város utcáin, 
hotelek előtereiben töltötték, az eltűnt barátnő után kérdezve; mindig a lány lépke
dett elöl, a férfi pedig fél lépéssel követte azért, hogy szeme előtt legyen a lány 
szőke haja, vékony nyakán keményen kirajzolódó csigolyák. Feltűnt, hogy ebben 
a városban nincsenek aluljárók, nézett egyszer vissza a lány a férfire úgy, hogy a 
férfi csak bólintani tudott...



Aztán eljött az este, és az addig kihalt, csöndes város életre kelt. A Mirebau 
sugárútról nyíló mellékutcákból kamaszok vágtattak elő robogókon, az éttermek 
napernyős teraszain, a terített asztalok mellett pincérek álltak, bámulták unottan a 
járdán hullámzó tömeget, az egyik utcasarkon perui zenészek zajongtak. igen, a 
város élt a meleget árasztó házfalak, lépcsők, szökőkutak között. A férfi és lány 
ugyanabba a parányi étterembe mentek, s hogy az asztal, az asztalunk, nevetett fel 
a lány, szabad volt. fokozta a meghittség érzetét. Különös este volt abban a csöndes 
mellékutcában. A lányról kiderült, hogy gazdag családból származik, a férfiről 
pedig, hogy nincs mit féltenie az életben.

Azon az első éjszakán, katedrális melletti hotel szobájában az idő nem játszott 
szerepet, mert az első ölelést nem követte semmi, és ezért testvéri maradt, a lány a 
következőt mondta: Elfáradtam. Kellene valaki, aki segít megtalálni a barátnőmet... 
Fizetek érte... A férfi pedig felkelt, végigsétált a szobán, öt lépés előre, öt lépés visz- 
sza, aztán így szólt: Rendben van.

A következő napon bukkantak az első nyomra. A gyűrött képeslap vezette őket. 
Egy öreg pincér emlékezett a lányra, ott ült a terasz szélén, mutogatott és tollal kért 
a lapíráshoz; az asztal pontosan ugyanazon a ponton állt, ahonnan a képeslap fény
képésze fényképezte le a kutat a városház előtti téren... No lám, nevetett a lány, és 
a férfibe karolt, honnan jött ez az ötlet?

Mert itt volt, mondta a férfi.
A lány nem értette, és a férfi, talán mert Európa keleti részéből jött, nem akar

ta megmagyarázni, hogy miért is fontos az ilyesmi. Aiöreg pincér szerint a lány előtt 
-  mintha ő is lefényképezte volna az asztalt -  cigaretta, öngyújtó (még a színére is 
emlékezett), és egy maszatos térkép feküdt.

Akárcsak az Öné, nevetett ravasz képpel az öreg pincér, amikor a férfi az asz
talra borította saját térképét.

Rokon volna a telketek? Ez nem tetszik!, súgta a lány vékony hangon, majd 
lágyan a férfi combjára ejtette a meleg kezét. Tenyere meleg volt, oly meleg, mint 
azoké a nőké, akik megkívántak egy férfit, de mert kimondani nem akarják (Avagy 
mert minden játék?) így tudatják vágyukat.

A második éjszakán egymás testének éltek egyetlen hangos szó nélkül, és a lány 
csak hajnalban, az ablak alatt hangos zörgéssel felhúzták a pékség redőnyét, kérdez
te meg, te tulajdonképpen miért jöttél... Franciaországba? A férfi hosszasan hallga
tott, a mennyezetet nézte, aztán arra gondolt, hogy az ágyon fekvő lánynak semmit 
sem mond a hallgatása. Aztán meg arra, hogy: okos ez a lány. Ezt aztán kimondta, 
tudatosan mélyítve hangját a félhomályban.

Délután a lány kocsijával kezdetét vette az üldözés. Mert bár aggódom, nevetett 
a lány, de bevallom, tetszik, hogy már nem egyedül nyomozok utána, azzal kemé
nyen rátaposott a gázpedálra.



A tengert este érték el. A férfi szerint a barátnő minden bizonnyal látni 
akarta.

Igen, a tengeri látta, nevetett a lány. aztán kitárta a karját, lefutott a partra, 
majd a barátnő nevét kiáltotta. Tenger, hol keressem... Milyen giccses, gondolta a 
férfi, de nem szólt. Ebben a pillanatban kezdődött el a tűzijáték a közelben, a lány 
felnevetett, látod, szaladt vissza a férfihez, látod...

Persze, látom, vonta meg a férfi a vállát, majd maga is nevetni kezdett, mert 
nincs annál nevetségesebb, ha túlságosan hirtelen következik az a szépség, amit 
remél az ember. Mesélj a barátnődről, kérte a lányt, hiszen...

Szőke, akárcsak én. húzta a lány ölébe a férfi fejét, a szeme sötét, akárcsak az 
enyém... A hangja pedig lágy? Meg kell találnom! Mindenképpen.

Holnap indulnom kell vissza, mondta a férfi.
Miért?
Mert elfogyott a pénzem, mondta keményen és ettől a keménységtől szánalmasan 

hangzott mondata, meg beteg az anyám, én ápolom...
Maradj, mondta a lány, fizetek.
A közeli városkában befejeződött a tűzijáték; a sötét égbolton ellobbant az utol

só rakéta, s miután elhalt a moraj, a lány hirtelen megcsókolta a férfit. Amióta együtt 
voltak először. Addig vagy a férfi csókolta meg, vagy csókolóztak.

Ezt az éjszakát, amely az északról feltámadó misztrál miatt nagyon hideg volt, a 
városka egyetlen szállodájában töltötték, és miközben a szállodai kocsmában egy svéd 
csoport konok bódultsággal egyre és egyre pastist követelt, a lány aludt, a virrasztó 
férfi pedig csak nézte a lány párnán nyugvó dacos arcát. S az, hogy minden szégyen 
nélkül képes volt nézni az alvót, önmagát is meglepte.

Valamit megtudtam róla, gondolta másnap délelőtt, miközben szótlanul ült a lány
nyal szemben, igen, valamit megtudtam. Mintha megtudta volna, hogy a lány is sírt 
gyerekkorában, megtudta, hogy a lány könyörögött az apjának, anyjának, hogy ez 
a lány is csak félt az iskolában, ha felelésre került a sor. Ettől a felfedezéstől 
megnyugodott, és miközben durva mozdulattal törte ketté a hosszúkás bagettet, 
a lány barátnőjéről kérdezett. Akár a rendőrség. Szeme, haja színe, hol lakik, 
miből él...

Elgondolkodtató dolgokat tudott meg. A keresett lány ugyanazon a munkahelyen, 
egy bankban dolgozott, sőt, ugyanabban a házban, egy kertvárosi lakótelep szélén 
bérelt lakás, akárcsak a férfivel szemben ülő lány. A legmeglepőbb viszont az volt, 
ugyanazzal a típusú, színű kocsival indult útnak... Nocsak, tűnődött a férfi, aztán 
kérdezett tovább, de ezúttal fontosabb dolgokról. Van-e szerelme ennek a lánynak? 
Rendelkezik-e vagyonnal?

A lány erre már nem válaszolt, és sötét szemében újra felvillant a baljós tekin
tet, amellyel először pillantott a férfire.





A telefon varázslatos hatalma aznap délelőtt érte utol őket. A lány telefonált 
Németországba -  a poros fülke elhanyagolt szőlőföld szélén állt s azzal a hírrel 
lépett ki, hogy barátnője jelentkezett otthon. Hónapok óta először. Az üzenetrögzí
tőjén hagyott rövid életjelet. Es most azt hallgatta le innen a távolból. Csupán any- 
nyit mondott, hogy tegnap tűzijátékot látott. A férfi csak ingatta a fejét a hírre, de 
a lány hangosan nevetni kezdett. Egyedül kell tovább keresned, morogta bizalmat
lanul a férfi, és miközben a távolban sötétlő pálmafák felé nézett, tudta -  és ebben 
biztos volt, hiszen addig élete során szüksége volt rá, hogy finom érzékkel megsejt
se -, baj várt rá. De aztán, mert nem a férfi hazájában voltak, mert a napsütötte 
dombok, és mert a csönd is hat a lélekre, a férfi elbizonytalanodott, nem tulajdo
nít-e túlságosan sokat sejtéseinek? Hiszen abban a pillanatban csak egy lányt kere
sett egy másik lánnyal Dél-Franciaország ege alatt; akárhogyan is töprengett, semmi 
kivetnivalót nem talált a dologban.

De mégis, azaz mégsem. Az az érzés, hogy ennek a bolyongásnak rossz vége lesz, 
nos, ez az érzés ott munkált benne, és erről nehezére esett beszélnie, de, és ez új 
volt, a nevető lányt figyelve a baljós érzés elhallgatása fájdalommal járt.

Maradj velem, legalább egy éjszakára, mondta a lány, ne így szakadjunk el 
egymástól.

A férfit szíven ütötte az ige: elszakadni.
A negyedik éjszakán, a kényelmetlen szállodai ágyon újra egymásra talált testük 

a sötétben. Ezúttal a tengertől nem messze, egy öreg park fái alatt megbújó, olcsó 
szállodában.

Tudod, ha szerelmeskedsz, könyökölt fel a lány a párnán, egyetlen szót kiáltasz?
A férfi morgott valamit; s ez bármi lehetett: sóhaj is, káromkodás is... ki tudhat

ja, már ő sem tudta.
Tudod, folytatta a lány tárgyilagosan, ilyet még soha nem tapasztaltam. Aztán 

elhallgatott, de mivel a férfi nem kérdezett, mégis folytatta. Azt kiáltod: Nem.
Ezt a szót oly tisztán ejtette ki a férfi nyelvén, hogy az belevörösödött a sötét

ben.
Nem, ez az jelenti, hogy: Nein? Végigsimította a férfi arcát, s ez a úgy' hatott a 

sötétben, mint a forró augusztusi napsütés -  bolondos gondolat volt ez, de mert a 
férfi már nem akarta helyére tenni a dolgokat, ha ez jutott eszébe, akkor hát ez 
jutott eszébe... Aggódsz értem, kérdezte hangosan és feleslegesen a férfi, mert ha 
valaki, hát ő tudta, az aggódást lehetetlen eltitkolni.

Minden férfi azt mondja abban a pillanatban, folytatta a lány, hogy: igen. Aztán 
nyüszítve, lihegve, bejárta Európa országait; sóhajtotta olaszul, kiáltotta angolul, 
spanyolul, lihegte staccatóval németül, franciául...

Holnap, válaszolta erre a férfi, megtalálod a barátnődet, tudom.



Lehet, mondta a lány. lehet, de miből gondolod? Talán érzed? T i mindent 
megérezték?

Talán, mondta halkan a férfi. így aludtak el a szobában.
A nap már fent járt a tenger felett, a dombokon az olajfák mozdulatlanul 

várták a hőséget, amikor a férfi felébredt.
No lám, mondta a lány, és ugyanazzal a durva, türelmetlen mozdulattal, mellyel 

a férfi szokta sajátját, összetúrta haját. Egyébként is különösen viselkedett azon a 
reggelen. Táskájából bőrszalagon függő követ vett elő, és a férfi nyakába akasztot
ta. Ez a kő elveszi a félelmet, mondta, aztán a szőnyegre kuporodott, és -  ő fogal
mazott így -  lehunyt szemmel utazást tett a férfi lakásában. Kis konyhád van, mondta 
néhány perces csönd után, és apró párnán alszol.

Igaz, hazudta a férfi, és nevetett.
A házban élnek kutyák is...
Igaz, mondta a férfi, de minden házban élnek kutyák. Ahol emberek élnek, ott 

kutyák is vannak. Ez a világon mindenütt így van. A hazámban is.
Csönd legyen, intett a lány, most a fürdőszobádban vagyok. Valamivel később 

hozzátette: Szomorú fürdőszobád van.
Az ágyban reggeliztek. Csöndesen, akár a fiatal házasok nászút utolsó reggelén.
Valamivel később a lány lement a portára; telefonált haza. A férfi már összecso

magolta a holmiját, mire visszajött.
Itt van a közelben, mondta a lány vidáman, alig tíz kilométerre innen. Egy 

kávézóban ül, gyere, tetszeni fog, és pénzt dobolt lágyra. A férfi elé.
Egy téren üí, mondta gúnyosan a férfi, újságot olvas. Előtte capuccino, és per

sze nincsen pénze.
Igen, mosolyodott el a lány, miközben a férfi lábánál heverő kopott sporttáskát 

nézte. Olcsó, tarka táska, reklámfelirattal az oldalán. Micsoda vacak, rúgott bele, ki 
tudja hol fércelik az ilyesmit össze, mondta halkan. A férfi hallgatott.

A déli nap alatt váltak el. Ölelés, csók nélkül. Nyár van, és a nyárnak, mondta 
a férfi, vége lesz. Ez a világon mindenütt így van.

így van, válaszolta a lány tárgyilagosan, de... Valamit mondott még, amit a férfi 
már nem értett, mert az autó felzúgó motorja szétrázta utolsó szavait.

És aztán?
A férfi leintett egy autót, és egy francia paraszt mellett, ölében a táskával, 

utazott. Csak ült a légypiszkos, poros, forró fülkében, és minden pillanatban arra 
számított, hogy a lány autóját pillantja meg az árokba borulva. De semmi ilyesmi 
nem történt.

Este Ventigmilia terén, az olasz és a francia határon lévő, koszos, lármás város
kában a férfi a vonatra várt, amikor a vasútállomás előtti téren meglátta a lányt. 
Már sötétedett, a téren lődörgő, fekete hajú fiatal férfiak -  zsebmetszők?, csem



pészek?, csavargók? -  között úgy világított szőke haja, hogy a férfi egy pillanatig 
a hőség okozta káprázatra gyanakodott. De nem. A lány éppen újságot vett, a férfi 
odalépett hozzá, és átölelte.

A pofon, amelyet kapott, csupán azért fájt, mert meglepő volt.
Miért, kérdezte lassan.
K i maga, kérdezett vissza a lány.
Mennyire ugyanaz volt az arc, és mennyire más mégis. De mégis ugyanaz.
Nem emlékszel, kérdezte meglepődve a férfi. A lány nevetni kezdett, majd végig

simította a férfi arcát.
És különös dolgokra derült fény.
Az ikertestvéremet ismered, mondta a lány.
Aznap este, a férfi nem utazott el, olcsó presszóban ültek, és bort ittak.
A lány elmesélte, hogyan várt órákon át abban a faluban -  valóban capuccinot 

ivott -, de testvére nem jött. És most itt van. És persze aggódik.
Aztán valamikor éjfél után, amikor a férfi nehézkesen felállt, hogy a hajnali 

vonatot elérje, a lány a következőt mondta: Nagyon fáradt vagyok már. Védj meg 
a testvéremtől. Bosszút akar állni, mert el elvettem a szerelmét..., de ez így nem... 
ez így nem igaz...

A férfi csak rázta a fejét, nem hiszek neked, mondta bizonytalanul.
Akkor menj csak te is, mondta a lány, és miközben ezt mondta, mosoly suhant 

át az arcán. Gonosz mosoly, boldogtalan mosoly, védtelen mosoly...
Biztosan ez a mosoly volt az, mely hajnalban kisiklatta alatta a Milánó felé 

száguldó, zsúfolt expresszvonatot, igen, ezt gondolta a férfi évekkel később, amikor 
megint a lány mosolyára'kellett gondolnia, igen, ezt a boldogtalan mosolyt vitte, 
cipelte egyre emlékezetében -  és ez mindig esős napokon jutott az eszébe, amikor a 
vonatszerencsétlenség óta rosszul összeforrt gerince fájt -  hogy valaki a szeme előtt 
kereste a szeretetet, és ő meg sem ölelte, igen.



B e r m c x k y  É v a

Yí váriuinba zárva
Rabár hosszan bámul ki a vonatablakon, amikor elunja a bámészkodást és Csiri 

felé fordul, szemükben, mint egy kékes neonreklámban, tovább ismétli magát ez a 
nyomasztó vidék, a domb aljában feltűnnek az egyformán ronda dácsák, szürkén, 
feltartóztathatatlanul szaporodnak. A szerelvény legszívesebben megállás nélkül 
tovább robogna, fékezéskor kerekei visítva, hosszan csúsznak a síneken, a mozdony- 
vezető utolsó erejével feszül bele, hogy megállítsa a vonatát, mégis mindig törvény-* 
szerűen kifut az állomásról. Végül ott, ahol már elfogy a peron, eltűnik az őrbódé, 
a forgalmista, a lámpák, és kinyílik a mező, megáll végre. A leszálló utasok így szok
ták meg, leugrálnak a magasból, a fiatalabbak leszedegetik a kosaras, zajdás bábikat, 
a répapálinkával átitatott öregembereket, különösebben nem bosszankodnak, mint
ha így lenne rendjén, közös bűnüket leróva térnek meg a tényleges állomáshoz, egy 
rozoga őrbódéhoz, amely szeles időben begerjedt hangszóróhoz hasonlít leginkább. 
Egyik oldalát hatalmas bádoglapok fogják be, hátborzongatóan zörög, recseg. Az ér
kezők nem ijednek meg a hangzavartól, azon sem gondolkoznak el, mi történhetett 
a tákolmány eredeti falával, hogy maradhatott meg a régi tetőrész, amíg alárakták a 
lemezeket? Nincsenek ilyen kérdések, kívülről finom korom szitálja be. a mélyben 
gyiilemlik az üledék, s amikor a felszínig ér, láthatóvá válik, már rég kővé meredt, 
kissé távolabb felépül belőle egy ugyanilyen környék, a vágóhíd felől égetett csont 
szagát hozza a szél, a finom őrleménybe belerajzolódnak valamennyien, a történé
seknek okát senki sem keresi. A többiekkel sodródó Csiri sem tartotta érdemesnek 
megfejteni, amit nem értett, befogta az orrát, nem vett levegőt, próbálta tartani az 
iramot Rabárral, annyi a szimbólum körülötte, nehogy elveszítse. Bár a forgalmista 
is férfinak öltözött, keménységéből ki-kivillan a nő, hiába káromkodik. Ingerülten 
lengeti sárga zászlóját, küldi tovább a vonatot, a rosseb vinné el a részeg urával 
együtt, ilyenkorra mindig leissza magát az az állat, ő meg helyettesítheti, mert ez az 
átkozott elektricska, ha néhány órás késéssel is, előbb vagy utóbb csak megérkezik. 
Hiába ritkulnak a járatai, teljesen váratlanul tűnik fel, sohasem tudni, mikor, rajta
ütésszerűen megjelenik, szemtelenül tolakszik bele az életébe, legtöbbször megkímél
ve azt a részeges disznót, ő meg strázsáljon itt helyette. Valakinek csak be kell inteni, 
hogy eltakarodjon a mezőn veszteglő zöld szerelvény, bár erről nincs teljesen meg
győződve, úgy lendíti a kezét, mint aki fölöslegesen, jelzése nélkül ugyanígy elindul
na, amint az utolsó utas lekecmergett. Honnan a nyavalyából özönlenek ezek a népek, 
ezeknek mindegy, nem számít, mikor érkeznek, utaznak menetrend szerint vagy 
nélküle, háború sincs, mégis úgy viselkednek a szedett-vedettek, mintha nem lehet



nének semmi mást, rá lennének kényszerítve, hogy valamit a közeli nagyrétre 
mentsenek.

Csiri hasztalan próbálkozott, ezek az utazások nem vitték közelebb a megoldás
hoz, inkább a távolságot növelték. Későn vette észre, hogy a jukkák szőrösek, a ren
detlenül szétmászó aranyesők, júdásbokrok, japánbirsek, magnóliák bekebelezték a 
gyermekkorát, eltűntették az ismert kapukat, új ajtókat nyitottak, s azokon azzal a 
kockázattal léphetett be, hogy sajátjaként vállalja, amit odabenn talál. Mégis beme
részkedett a bozótos mélyére, sokáig bízott abban, hogy ráakad egy testhezálló sze
repre. Egyre jobban unta ezt a korosodó apácát, aki bűnbe esik és vezekel, aztán 
ismét bűnbe esik, mert nem képes megmaradni a tudatlanságnak azon a szintjén, 
ahol már elsorvadnak a testben a vágyak. A vonaton még jól tűrte a mozdulatlan
ságot, a nagyréten azonban rendesen megvilágosodik előtte, hogy feltörő ösztöneit hi
ábavaló elfojtania, hiszen a teremtés is bűnös cselekedet. A színek bárhol 
berendeződnek, itt már azok a kínos percek is változatosságnak számítanak, amikor 
Rabár vonója félrecsúszik, és Csiri felbecsülhetetlen lélekjelenléttel követi a zongo
ra billentyűin, utána megy, kiigazítja a hibát, senki sem veszi észre. Pedig a kisvá
rosokban szeretnek kijelölni, így védekeznek a változások keltette keveredés ellen. 
Mintákat merítenek a zavarosból, azzal oltják be átláthatatlan apparátusok a zegzu
gos épületeket, beindul a keringés a labirintusokban, s amikor a hivatalnokok kinö
vik az adott tereket, akár a gáznemű anyagok, átterjedd, k a vastag falakon túlra, 
kijelölik a postahivatalt -  az új címer pontosai- a régi helyére került -. a könyvba
rátok klubját, a stadion kopottas szőnyegén a jégpályát, ha kitették az liAC-zásziót 
és korcsolyáikkal oda igyekeznek a lányok, közöttük megjelölik Csirit, a legszebb 
nőt, akinek rég megbocsátották, hogy mellesleg tehetséges zongoraművész. Tökéletes
sége miatt nem számoltak vele, mert aki kikezdhetetlen, azzal ninc? mit kezdeni. Az 
vagy időben világgá megy, hogy amíg ki nem jelölik, világhírűvé válhasson, vagy itt 
marad, s tehetetlenül hagyja, hogy hangjegyekre szedjék, ízeire hasogassák, darabol
ják, mert ezekbe a kis nyújtott házakba nem férnek be a nagy formátumok. Hát 
ezért ragaszkodott csökönyösen a hegedűművészéhez, aki hangszerével együtt meg
töltött egy életei, egy autót, egy liftet, egy páternosztert. és valamilyen irányba foly
ton mozgásban tartotta környezetét. Rabár ugyan po tékul játszott, de- olyan 
átéléssel, el sem juthattak hozzá, nemhogy zavarták volna, a fals akkordok. Csiri pe
dig igazi bravúrral kapta fel az elrontott részeket, megjátszottá a billentyűkön, és 
olyan öntörvényűén improvizálta tovább, mintha neki semmi köze nem lenne ahhoz, 
hogy messze vissza az időben legönösebb pillanatában egy zeneszerző nagyot alko
tott. .Ártatlanul megpróbálta rászedni hallgatóságát, s amikor ez sikerült, akkora üres
séget érzett, mint aki megismételhetetlent komponált. Soha többé nem lesz képes erre, 
bambán forgatta emlékeiben egy idegen játékaként a sajátját. Ilyenkor nem maradt 
más csak a szépsége, s ahogy előbújt a tavaszi nap, loholt a fiatalsága után. Felült a



helyiérdekű vasútra és kizötyögött a hegyek alá, hogy szembesüljön egy átrendező
dött világban az idegennel, akihez akarata ellenére szoros szálak fűzték, csak 
eddig még nem sikerült megoldania a végén ezt a tengerészcsomót. Bátortalanul 
babrálgatta, félt megbontani, nehogy legömbölyödjön az egész, azokkal a részekkel 
együtt, amelyek nélkül képtelen lenne a folytatásra.

Ahogy hátulról elnézi a kopaszodó Rabárt, be kell látnia, ez a jelentéktelen 
figura nehezék nélkül kiszakadna a föld vonzásából, járás helyett lebegne. Amint el
engedné a hangszerét, azonnal a magasba repítené valami rejtett héliumtartalék, ami 
zsebkendő híján a zsebét tölti ki. Idegesen kap a férfi felfúvódó köpenye után, de 
ujjai végigcsúsznak a síkosán, a semmiben kaparászik, nincs mit megfognia. Mikor 
kopott le így, észre sem vette, és Rabárról leszáradtak a kapaszkodók, a kinövések 
lehulltak lassan, bőre egyre kopárabb lett, mintha kívül-belül vérre hulló fecskefű
vel kenegették volna, lepusztult, eltűntek a testéről a szemölcsök, még azok a vissza
taszító papilómák is felszívódtak. Csiri átsiklik az unalmas részeken, szemével követi 
az előtte lépdelő fején a szálló szőröket, emelkedő mellkasát, a leffegő kabátujjakat, 
amelyeknél fogva fennakadna repülés közben a szerencsétlen az első útjába kerülő 
diófaágra. Hetek óta azt olvassa az újságban, hogy az egyik hirdető diófát vásárol
na, ilyenkor eszébe jut szánalmas szerelme Rabárral, aki szárnyalás közben véletle
nül éppen egy eladott diófa ágán akadna fenn. Elképzeli, amint szeretője kilukad a 
kétségbeesett rúgkapálásban, kisüvítenek belőle a gázok, cafatokban lóg odafönn, és 
lehulló darabjai már saját történetéhez sem elegendőek. Az újdonsült diófatulajdonos 
valószínűleg nem fecsérelne túl sok időt egy kipuscant muzsikus cafrangjaira. Leg
feljebb kényszerből szabatná újra egyszer használatos formáit abból a maradékból, 
ami lepottyanna belőle, természetesen ugyanolyanra, amilyen eredetileg volt, mert 
egy diófatulajdonosnak kevés a tehetsége és a türelme ahhoz, hogy újat találjon ki, 
egy merőben mást. Semmit nem változtatna rajta, újrateremtené a régi Rabárt, aki
vel szakítani lenne egyszerűbb. Érthetetlen okból, Csiri ragaszkodik hozzá, fenntart
ja számára az elvadult kertben megbújó maradék villarészét, akkor jön. amikor kedve 
tartja, s akkor megy haza Teodórához, amikor akar, mert ezután sem fog Csirihez 
költözni, nem hagyhatja el a feleségét, az az asszony mégiscsak egy őrült.

Miért is ne engedné el Rabárt, hiszen még arra sem talál elfogadható magyará
zatot, ő maga mit keres itt, ahonnan csupán boldogult anyja máig kitartó orvosi 
tekintélyének köszönhetően nem lakoltatták ki. Nagylelkűen felajánlották saját 
családi hagyatékából az egy szoba-konyhát, a hátsó traktusban, a hajdani rendelő 
helyén. Eleinte megpróbálta megváltoztatni, lakályossá tenni, de hiába festette ki, a 
meszelésben felerősödött az orvosságszag, kitakaríthatatlanul tovább lüktetett benne 
az a sok vér, a nedvek, a vizelet, amit a laborként is használt helyiségben Tamara 
doktornő leszívott. Hány éve már, s Csiri még mindig attól tartott, hogy anyja 
lecsap rá kíméletlen karmaival, és magával ragadja. Tamara egy nemes madár, azo



nosította anyja! már első találkozásukkor apai nagyapja, akinek mindenre érzékeny 
szeme ritkán csalatkozott. Tamara pedig észrevétlenül emberré változott, leborotvál- 
la a pihényi tollakat, gyufát gyújtott, két mozdulattal ügyesen leperzselte a pelyhe- 
ket, szemöldököt rajzolt a szemöldök helyén, feltette szemhéját, helyére igazította 
a száját. A milliméterre kiszámított maszk követte az eredeti csontok nyomvonalát, 
neonos bőre alól mégis áttetszett egy ragadozó madár, hosszú csőrbe hajló orrát 
határozott mozdulattal verte a vizsgált erekbe, s úgy maradt, amíg egy vérkörön nem 
keringett betegével. Meg kell hagyni, bámulatosan végezte a dolgát, felért több intéz
ménnyel, nem küldött senkit sehová, nála nem kellett várni a leletekre, ő egy sze
mélyben néhány perc alatt elvégzett mindennemű szakrendelést. Bement a mama a 
beteg gyerekkel, s rövid idő múlva olyan egyértelmű diagnózissal jött ki, mint a kém
csőből analizált sárgaság. Ezek után mondhattak, amit akartak, maga ne beszéljen 
nekem magyarországi orvosság, én látok a gyerek, torkollt le bárkit a doktornő. Egy 
percig nem foglalkozott saját idegenségével, a felboruló szórend nem gátolta semmi
ben. Ennek megdönthetetlen bizonyítékaként az egyetlen orvos volt abban az idő
ben, aki magánpraxist folytathatott. Hogy nem tűnt fel ez senkinek? A vesébe látáshoz 
megkerülhetetlen, szükséges eszközként használta még az anyanyelvét is, nemhogy



ezt a ráragadt másikat. Egymásba oltotta a munkájához szükséges nyelveket, a lera
kott lárvákból kikeltek a kukacok, mocorogtak, a szélektől egyre beljebb igyekeztek, 
aztán a kialakult furatokon minden pardon nélkül kelt át a doktornő, víz nélkül a 
sivatagban. Szájában átalakultak a sók, összeértek az ízek, mint a kvargliban. Csiri 
szédült, agyonnyomta az anyja stílusa, aki élete végén ugyanolyan határtalan fölény
nyel hagyta el családját, amilyennel bekerült közéjük. Nem átallotta megszabni 
saját halálának óráját, egy közönséges csütörtök estén pezsgőt bontatott, s megadva 
a módját méltó távozásának, reggelre szépen elaludt. Hiába suttogták a háta mögött, 
hogy a rendelő erős jódszagában nagyokat húz a konyakos üvegből, közönséges zug
ivó, nem bírja elviselni a teljhatalommal járó szélhámosságot, feleselt volna Csiri, 
mégsem merte soha kimondani. Vannak kimondhatatlan igazságok, amelyek kimond
va érvényüket veszítik, szavakba öntve kicsinyes rágalmakká rendeződnek. Tamara 
utolsó diagnózisával még egyszer utoljára elkápráztatatta a lányát, majd kilehelte ezt 
az utánozhatatlan fensőbbséget, aminek a szaga mai napig kísért a szoba-konyhává 
visszaminősíteti rendelőben. Alighogy megszűnt fejében a roppant nyomás, Csiri 
beteges rögeszmével kezdett kutatni valami után, ami legalább emlékezteti rá.



Hiába kötötte fel fehér szalaggal a halott leesett állát, ahogyan azt illik, takarta le a 
tükröt, a képeket, nem ó' szabadult meg. hanem egy addig szigorú kordában tartott 
szellem tekergett körülötte most már földi irányítás nélkül. Kerülgette, mint a 
nagyrét fáit a szél.

Ahányszor kizarándokolt ide, apai nagyapja komor tónusú olajfestményei között 
érezte magát, amelyeket az öreg ornitológus akkor festett, amikor éppen nem bag
lyokat készített ki és tömött élethűre híres gyűjteményébe. Csiri apró gyerekként, 
valahányszor bevitték az ijesztő fákkal körbe pingált napfényes szobába, sírva 
fakadt, ezt a kislányt szemmel verték meg, próbálkozott a nagynénje. A babonákat 
azonban nem lehet megröntgenezni, vörös és fehér vértestekre bontani, viváriumba 
helyezni és megfigyelni. Nem is kötöttek piros szalagot a Csiri kezére szemverés 
ellen. Sírósan nőtt fel, mindvégig nem jöttek rá, mi baja. Sokkal később egyedül döb
bent rá arra, mennyire fájdalmasan sűrűsödik a madarak hiánya ezeken a képeken. 
A falak, ahol lógtak, ontották a csöndet, a madártalanság rácsöpögött a szoba búto
raira, a nedveket felszívó kanapék, tálalók, pamlagok elhíztak, irdatlan mázsáik 
fogságában örökre elmozdíthatatlanokká váltak. A közöttük élők egészségtelenül 
köhécseltek, járásukból kezdtek kihullani a csontok, léptük lebegéssé változott, 
sóhajjá, szövedékké, hol eltűntek, hol meg előbukkantak, mintha ugyanabba a befe
jezett gobelinbe húznának belőlük újabb és újabb szálakat, s a zsúfoltságtól nem 
látszott az eredeti környezetből semmi.

A reggeli tehénlepények gőzölgése délre felszáradt a napon, egy idő múlva olyan 
szaga lett a nagy rétnek, mint a frissen tapasztott vályogházaknak. Sötétzöld fák nőt
ték körbe a fényes tisztást, ebben a riasztó valóságban Csiri nem talált elvontságot, 
valahogy minden gally tárgyiasult, nem csúszhatott el közöttük, folyton beléakadtak, 
eszébe juttatták, mi elől menekül. Ilyenkor leült egy vihar kidöntötte száraz fatörzs
re és menthetetlenül oda tartozott, mégsem bújhatott puszta jóleséséből a holt kéreg 
alá hangyaként. A nagyrét fái akadozva gördültek, e mögött a hibás görgőkre szerelt 
paraván mögött vetkőzött meztelenre, és kora tavasztól késő őszig sütette magát a 
nappal. Bőre egyre cserzettebbé, ráncosabbá zsugorodott, mégsem bánta, vissza kel
lett járnia ide, ahogyan az állatok vonulnak, ha vonulásuknak itt az ideje. Érdekes, 
hogy a madarak hajthatatlansága sohasem válik nevetségesen hősies pózzá, teszik a 
dolgukat. A homályba beolvadtak a vakító szemek, nem kívánta már senki megles
ni a meztelenül sütkérező Csirit, csak a baglyok köpete csillogott a földön. A sütké
rező négykézlábra ereszkedett, jó indiánként megszagolta a nyomukat, már ott 
jártuknak az emléke kielégítette, nem is akart többet, csak apró jeleket találni a 
fűben, s felismerni azokat.

Rabárt egy ideje kimerítették ezek az idegesítő mániák, ha nagy ritkán kijött 
Csirivel a nagyrétre, szeretője azonnal nekiszegezte a kérdést, mikor? Válasz helyett 
akkor is az járt az eszében, hogyan teremtse elő a pénzt a szükséges fehérneműkre,



ingekre, zsebkendőre. Nem hagyhatja el a feleségét, Teodóra mégiscsak egy őrült, mit 
kezdene magával egyedül, kénytelen mellette maradni, nem tehet mást. Neki meg úgy
is mindegy, megveszi azt a heti egy inget, mint más a napi újságot, a kenyeret. Rég 
nem tesz szemrehányásokat Teodórának, az asszony mégis kerüli a tekintetét, oldal
ra fordítja fejét, szeme riadtan repdes, zavartan köszörüli a torkát. Már megint 
beáztatta a szennyes ruhát, és ahogyan szokta, gondosan eldugta valami lehetetlen 
helyre, sohasem mossa ki. Majd előveszi, ha már bebüdösödött, amikor belefészkel
te magát az enyészet. Akkor egy darabig tanácstalanul áll fölötte, aztán egyetlen meg
oldásként kicipeli a házuk mögé, kiönti az egész romlott ruhát a földre. Es Rabár 
látja elbomlani csíkos és fehér ingeit a nyákban, hurutos szaguk terjeng, mint a has- 
menős gyerek pelenkáinak bűze. Teodóra marokszámra eszi a széntablettát, s nem 
érti, hogy eshet meg velük ez az ocsmányság. Rabár persze igyekszik megkönnyíte
ni a dolgát, tavasszal békákat gyűjt, szakszerűen metszi ki a combjukat, szőlőlevél
lel bélelt kosárba dobja a szép példányokat, még remegnek, amikor behozza a 
konyhába. Teodóra sikít, ahogyan egy eszelős nőtől elvárják, és meg van győződve 
arról, szerencsétlenségükről csakis a májusi békacombok tehetnek. Azt visítja, taka
rodjon, vigye innen a bajukat, ezt a fortéimét. Rabár fcllélegzik, elindul a csemegé
vel a bozót mögötti szoba-konyha felé Csirihez, aki úgy veszi át tőle a kosárka 
békacombot, mintha egy halom virággal ajándékozta volna meg. Gyorsan kapja elő 
a nagyanyjától rámaradt békás tepsit, amit a kamrában tartott, előkotorja a legalsó 
polc alól. Kitörli belőle a pókhálót, kisepri az élő és zörgősre száradt bogarakat, ola
jat tölt a helyükre. Pillanatok alatt panírozza a súnte átlátszó vékonyságú darabo
kat, bár a bundájuk sem sokat hizlal rajtuk. Vivaldit dúdol, miközben a forró olajba 
eregeti a remegő combokat. Még ott is rángatóznak, de ez rég nem zavarja Csirit. 
Mire megsüti valamennyit, jóllakik a látvánnyal, az illatával, épp csak megkóstolja 
a sült porlós húst. Különben is, nevet, magas fehérjetartalma miatt hihetetlenül 
növeli a férfiasságot. Rabár gyűri be az egészet, eltelve dől hátra, te bestia, mit 
lettél velem, fújja fel magát elégedetten, és Csiri szó nélkül levetkőzteti a tehetetlen 
férfit. Az ilyen nők hátborzongató krimik veszélyesnek látszó figurái, akikről végül 
kiderül, ártatlanok. Mert Csiriben a szárnyas szörny kiszáradt, ereje fogytán, nem 
is igen vetődik a zsákmány után. Mióta az anyja lelke sem táplálja a griffmadarat, 
felborult a biológiai körforgás, nincs minek elkapni ezt az óriási amerikai ökörbé
kát, fülsértőén vartyog, a lebernyege ritmusosan mozog, fel-le. Messziről félelmetes. 
Közelről meg lehet szokni.



Villányi László

Egy másik utazás
-  Beregszász felé -

Majd fésülgetem nagypapa bajuszát, végtelenül tekereg 
az almahéj, rétest süt nagyanyám, az ablak alatt ott lesz a 
katonaláda, ahol tizenöt éves anyám állt, meglátva 
egyenruhás apámat, a cigányasszony jóslatára gondolva, 
hogy jön egy férfi, aki messze viszi, s fiút szül, örömére, és 
két esztendő múltán a közeli fiont hangáit hallotta a násznép, 
vonatra szállt az ifjú pár.
Magyarország, még Magyarország, már nem, de, még 
Magyarország, figyeljük majd nővéremmel a Tiszát, miután 
Győrtől Záhonyig vonatozunk, s a katonák zubbonyától 
lassan Szovjetunió szagú lesz az egész fülke, katonák futnak 
fejünk fölött is, kémeket keresve a vagonok tetején, aztán 
Csopra érünk, a hatalmas várócsarnokban állunk 
Lenin plafonig érő szobra alatt, remegve, mit koboz el megint a 
vámos, elviszik-e megmotozni apámat.
A bolondok kukucskálnak a kórház ablakán, üres lesz a 
Mebejscsik stadion, megyünk a Muzsalyi úton, a Szentföldig, 
balra fordulunk, a Csaba utcába, a kert végében érett már a 
ribiszke, megsimogathatom Morzsa fejét, a városban majd 
odasétálhatok a limonádés kocsihoz, beleülhetek a 
hintaszékbe Noszál Jancsi bácsiéknál, aki focibíró, s azzal 
dicsekszik, hogy a nők az ő combjai miatt járnak meccsre.
A hordó megtelik esővízzel, az árokparton gombócot 
gyúrunk az agyagból, ujjunkkal lyukat fúrva belé, a földhöz 
csapjuk, s akkorát durran, hogy csöng a fülünk, ha 
megkérdik, mi akarok lenni ha megnövök, azt mondom 
János Vitéz, huszár, mint M ódi Sanyi bácsi, a Vérke partján ott 
majd, s meglát engem Ikska.



Hózsa Éva

Az átutozóság poggyásza
Nagy Utazó életében (Esterházy irigyelhetné. Mándy megrettenne) minden azzal 

a heidelbergi úttal kezdődött. Addig csak a tenger volt. majd tizenkét évesen nagy
anyjával együtt a vonatablakon csüngött a szlovén határ átlépése után. A valósze
rűtlenül rendezett osztrák tájat fedezte fel magának. Nem biztos, hogy szépnek 
találta, de rácsodálkozott a rendre, a tiszta színekre és a muskátlikra. Csak a hol
land falvak tartogattak később hasonló rend-élményt számára, a drezdai óváros 
viszont mindennek ellenképe lett. Heidelberget valahogy úgy hódította meg, mint Hei
ne Utazó a német tájelemeket. Megelőzte az olvasmányélményt, előzetes olvasata volt 
(?). A szívét nem hagyta Heidelbergben (noha a gieeses -  „német módon” giceses tár
gyak és képeslapok mindegyikén ott hivalkodott a felirat, sőt néha a kottafoszlány 
sem hiányzott: „leh hab’ mein Herz in Heidelberg verloren... ’) A Neckar azonban 
a folyók folyója maradt számára, még a méltóságteljes Rajnál, a kalandos Nílust és 
a rejtelmes Névát is megelőzte (az állandó jelzőket Nagy Utazó öntapasztalata mond
ta tollba). A Neckar csak akkor csúszott le a folyók ranglétrájának második fokára, 
amikor Nagy Utazó öl évre a Tisza-partra kerüli, sőt a Tisza-parlon lakott. Tizen
nyolc évesen tért vissza Heidelbergbe, ekkor márkáz egyetemi város és a régi diák
élet nyomait kutatta. Arra figyelt, ami éppen aktuális volt. hiszen a látvány többnyire 
maradt, az én viszont változott (Moravia fejtegeti ezt Szahara-könyvében, de Nagy 
Utazó akkor még erről nem olvashatott). Az egyetemen a heidelbergi romantikát más
képp élte meg, mint a többiek, ő belülről tekintett a Nagy Vándorok kis teret és sző
kébb hagyományt vállaló gesztusára. Görres népkönyv-rögeszméje és Achim von 
Amim skandálható neve neki többet jelentett (gyakran rácsodálkozott, hogy a hei- 
delbergiség inkább nézőpont, átutazóság és nem eredet), de mindezt csak Nagy 
Tanára vehette észre, mert a vizsgán tekintetük találkozott, valami titokzatos meta
kommunikáció alakult ki közöttük, amelyet kár lett volna artikulálni. Nagy Utazó az 
utazásokat sem emlegette, csak a rákérdezőknek, a nagy utazásokat követő bezárt
ság egyébként megtette a magáét; az emlékképek, benyomások befelé fúródtak. Nagy
anyja meghalt, éppen a korszakhatáron, a Nagy Vezér hatalomra jutása előtt, a 
rokonszenves német rokoni pedig nagyon fiatalon ragadta el a végzetes betegség az 
akkor már távoli Heidelberg közelében. Heidelberget tehát elveszítette. Soha nem 
akart csalódást okozni azoknak, akik egyszer segítettek rajta vagy akiket szeretett. 
Ma is nehéz szívvel csalná meg őket az „üres” várossal. Nagy Utazó létutazóként 
nem az emléktárgyakat, hanem az embereket és a beszélgetésdarabkákat gyűjtötte.



Naivan bízott az emberekben és kevésszer csalódott (a Nagy Csalódások majd egy 
másik szövegbe kerülnek).

Nagy Utazó most is néha vágyik utazni, bár ő már olyankor is utazik, ha otthon 
marad. Joyce írói opusa talán nem szenved csorbát, ha egy mondatát a néhai utazó 
ide illőnek találja: „A külvilág valóságában megtalálta a belvilágában megvolt lehe
tőséget.” A kontextusból persze nem lenne szabad csak így kiragadni egy szöveg
mondatot, de az utazói szellem gyakran bíbelődik az ilyen apróságokkal, és néha 
eljátszadozik a kétely kedvéért. A volt nagy utazó (írjuk csupa kis kezdőbetűvel!) 
átírta önmagának a Nagy író nagy gondolatát. Ráébredt arra. hogy a külvilág lehe
tőségeit belvilágában kell keresnie, valamint arra, hogy Moraviának igaza volt, ami
kor az érzelmi nevelés iskolájaként definiálta az eredeti turistautakat.

Nagy utazó nem vezetett naplót, énje változásával benyomásai is szabadon csa- 
ponghattak otthonülő korszakában. Az utazások érzelmi és látásbeli tágassága azon
ban maradandó örökség. Egy korszak lezárult, ám ez az egész valahogy egyben van 
mindaddig, amíg tudatosan nem tör le belőle egy-két darabkát, hogy átértékelje, 
átformálja. A Nagy Utazóból lett Nagy Otthonülő tudja csak igazán, hogy' az utazás
hoz valójában utazni sem kell, ezt azonban az elmúlt években rákényszerített szűk 
élettér tanította meg vele, ugyanis a „fogság” szintén az érzelmek iskolája. Nagy 
Várakozó (a névváltoztatás indoklása most elmarad) időnként szülővárosa utcáin va
lamiféle átutazónak képzelte magát. Nem idegennek, csak átutazónak, mint Grendel 
New Hont-i szereplője, aki a városka lepusztult házai között lépdelt, mint az átuta
zóban levő idegen. Bárány Pista sokszor úgy érezte, hogy a világ boldogabb tájairól 
került városkájába, ahol megismerkedhet a szegénységgel és a boldogtalansággal. 
Nálunk, Szabadkán (Kosztolányi égi patrónusa alatt is) minden utazástörténet arról 
szól, hogy az egyén önmagával szembesül. Aki pedig sokat utazott, poggyászként 
hordozza magával átutazóságát és nyitottabb szemléletét.

Emlékszem (a váltás megtörtént, a továbbiakban én-narráció következik, Nagy 
Utazó nézőpontja viszont marad): 1991-ben, amikor megérkeztünk az osztrák határ
ra, a határőr utazásunk céljáról kérdezgetett, és a szlovéniai háborús események 
miatt anakronizmusnak vélte a „kirándulás” szót. Értetlenül bámult rám, nem is 
gondolt arra, hogy az egyén ellenáll a háborúnak, és ilyenkor máshol akar egy idő
re otthon lenni. Soha nem kapaszkodtam ennyire a bácsi épületekbe, könyvesbol
tokba, templomokba, parkokba, mint akkor. Meghúztam az erős kontúrokat, és Bécs 
megszűnt számomra Kosztolányi-féle próteuszi városnak lenni. Állandóságában akar
tam bevésni, hogy hosszasan őrizhessem: tudtam, hogy a Város és én sokáig nem 
találkozunk. Klimt és Yeats Bizánc örökségét és fegyelmét erőltette rá az „ösztönös
re”, én a rend ilyenfajta szemléletével sem rendelkezhettem, hiszen egy felbolydult 
térségből érkeztem, ahol már a szétszóródás is megkezdődött. A precíz bevésés stra
tégiája nyugalmat adott.



Az utazásról szóló szövegek közül az otthont keresőek érdekeltek. Tudom, hogy 
Dániában lehet igazán repcéi látni. A létértelmező utazások közül például Moravia 
Capri-élménye (képzőművészeti aspektusa) foglalkoztatott az 1934 olvasásakor. Kleist 
és Capri azóta bennem is összefonódott, holott az én Capri-történetcm korábbi 
eredetű, mint az első olvasat megvalósulása, nem is lett soha denevérszárny alakú 
a sziget, mert én nem olyannak láttam. Capri geometrikus, igazán Moravia segített 
(utólag) ott otthonra találnom, vagyis inkább megállapodnom.

Nápolyból hajóztunk át a turistaparadicsomba. Szokványos turistaűtnak indult. 
Bejártuk a szinteket, habár nem fiákcrrel mentünk Anacapriba, majd a strandon 
kötöttünk ki. Szokványos strand, szokványos fürdőzők és nyugágyak, szokványos 
sziget-perspektíva. Ha halmoznám a toposzokat, azt is mondhatnám: jelen volt a 
vakító napfény (a holdat már nem láttam, mert az esti színházi előadás visszacsábí
tott bennünket Nápolyba). Itt még érvényesült Joyce meglátása: a szokványos kül
világ valóságára vetítettem ki Ibsen, Moravia, valamint a többiek szellemét, és ha 
rövid időre is, de otthon érzetem magam. Azóta szigetnek nevezem azt, ahol átuta
zóban vagyunk, ahonnan végül csak elutazni lehet. Valami hasonlóval találkoztam a 
Szaharában és Finnország közelében, a viharos tengerparton is. .Csak a „szigetor
szág”, a londoni kertváros fogadott be tartósan.

A Capri-szigeten kialakult geometriás közérzetre Moravia is reflektált. Ezt írja: 
„két ellentétes és jól elkülönülő elemre oszlott a táj, egy függőleges és fenyegető elem
re -  ez volt a fejem fölött magasodó hegység -  és egy vízszintes, nyugodt elemre: ez 
meg a szélesen hömpölygő, derűs tenger. Nos, ebbrtvaz egészben, szerintem legalább
is, az volt az érdekes, hogy ezek az elemek, hogy úgy mondjam, hazudtak. Mert csöp
pet sem volt valószínű, hogy a hegy egyszer csak a fejemre omlik: az viszont nagyon 
is elképzelhető volt, hogy a tenger, mondjuk egy viharban, elnyel. Es hogy most mi 
köze van ennek az életemhez? Hát az -  feleltem magamnak, de már mulattatott a 
játék -, hogy a kétségbeesés, amit a fenyegető hegy jelképez, szinte bizonyos, hogy 
sosem temet maga alá; a szerelem azonban, aminek a derűs tenger a jelképe, 
bármely pillanatban elnyelhet.” Azóta is gyakran felteszem a kérdést: Hazudtak-e 
nekem, áltattak-e engem mindazok az elemek, amelyeket láttam? Nem hiszem, legfel
jebb az én interpretációimon kell változtatnom.

Szívesen sétáltam a Dickens-ház környékén, Granada Lorca-hagyományt ápoló 
kiskocsmáinak közelében, Kafka „életterében”, Prágában, az alexandriai könyvtár 
előtt, odaadóan néztem, ami tulajdonképpen csak belül látható, és örökre őrzöm a 
párizsi Baudelaire-kiállítás emlékét meg az oroszországi Tolsztoj-ház látványtöredé
keit. Meg-megérintem az utazások szakállát (ez a Domonkos-alakzat mindig lebilin
cselt).

Aki utazott, azt az átutazóság közérzete teheti az adott szituációban boldoggá 
vagy boldogtalanná. Egy időszak lezárult, az is előfordulhat, hogy még lesz lehető-





ség az utazgatásra. Az utazás nézőpont lett, nem vágy vagy nosztalgia, inkább belső 
igény, a látottakra és nem látottakra. Nincs eseménytelen „út”. Talán az igazi utazó 
olyan, mint Stendhal, aki nem alkotott bíráló ítéletet. Az utazó megismeri az embe
reket, a szokásokat, számára az is természetes, ha az írástudatlan kairói arab lelke
sen akar segíteni egy irodalmi folyóirat beszerzésében. Igen, ez természetes, manapság 
mégis parabolaértékö.

Mostanában gyakran foglalkoztat egy utazással, pontosabban egy tartós utazás
sal összefüggő történetlehetőség. Alig töltöttem be a harmadik életévemet, amikor 
minden papírunk megvolt a Németországban való letelepedéshez, édesapámra távlat
teli állás várt, az utolsó pillanatban azonban a maradás mellett döntött. Soha nem 
törődtem ezzel, a szüleim történetének tekintettem, de az utóbbi időben rádöbben
tem, hogy egy másik nyelvi és irodalmi közegben is felcseperedhettem volna. Lehet, 
hogy ott nem átutazó, hanem idegen lettem volna. Még riasztóbb, hogy mindez 
egyáltalán nem tudatosulna. Megnyugtató ebben a nyelvben és irodalomban élni, 
ebben utazgatni. A Nagy Utazó számára is létértékű. Es olyan jó, hogy mindez 
természetes.



KIss Gusztáv

Római mozaikok
-  Milkó Izidor utazásai -

A szövegbe illesztett illusztrációk a Milkó Izidor könptárából örökül hagyott Les 
Metamorphoses D'Ovide en latin el frangois című MDCLXXVII-beli könyvéből. (A szabadkai 
Városi Könyvtár tulajdona)

Értéküket vesztett részvények és egyéb semmit sem érő szabadkai értékpapírok 
hátlapjára írt utolsó éveiben. Ezeknek a kínos gonddal egyformára felvágott papír
lapoknak, a rajtuk jól olvasható gyöngybetűknek, azok mértékes sorainak a hozadé- 
kából élt. T íz  év alatt több mint ezer cikket írt meg ily módon -  több kötetre valót. 
Talán a „franciás”, kiegyensúlyozott, „értelmi-szétszeáő-szatirikus”] világának következ
ménye, hogy sem testi, sem leki szenvedései nem akadályozhatták a munkában. 
Kéziratai a szerkesztőségekbe a hét elején rendszeresen megérkeztek.

Idejében érkezett meg akkor is a szabadkai Naplóba, amikor a város -  az 
otthonnak tartott város -  az egy életen keresztül hozzáértéssel gyűjtött több mint 
tízezres, ritkaságokat rejtő könyvtárát egy írnok képviseletében stráfkocsikra rakat
ta, a hatalmas regálisokkal együtt, s a jogilag nem perfektuált szerződés alapján 
fillérekért cserébe elvitette, akkor is asztalhoz ült, s megírta a következő heti 
cikkét, egyik kimondottan jól sikerült humoros írását. A krónikák szerint az író 
-  akit betegsége már hosszabb ideje párnák közé kénvszerített -  betegágya mellett 
barátai és jogtudós ismerősei felháborodva kiáltottak törvénytelenséget, jogtalannak 
ítélve a város eljárását, s követelték, indítson pert, amit meg kell nyernie, mivel más 
út és lehetőség nem áll rendelkezésére. A Kalangyában Fenyves Ferenc tett kísérleten 
ezeknek a furcsa óráknak a megértésére2. Amikor Milkó megtudta, hogy mindent, de 
mindent elvisznek, még azokat a könyveket is, amelyek soha sem képezték a vásár
lás tárgyát, minden tanács és rábeszélés ellenére sem hajlott a pereskedésre.

-  Rendes, becsületes szuboticai ember nem pereskedik a szülővárosával! -  mon
dogatta a többiek fölháborodására3, mert Szabadka tényszerűen a szülővárosát, de 
már régen nem az otthonát jelentette. Az 1918-at követő években, s talán ezek a pil
lanatok tanúskodnak erről a legmeggyőzőbben, kéziratainak fönnmaradt szövegvari
ánsaiban a helynevek és a személynevek átírását -  azok átjavítását államnyelvre -  
maga végezte, nem hagyva a szerkesztőkre vagy a cenzorokra a jelentéktelennek sem
miképpen sem nevezhető módosításokat, többször is áthúzva őket, fölé kényszerítve 
a kívántat, például Szabadkát Szuboticára változtatva. Lehetne arra is hivatkozni a 
történteket látva, számunkra talán megnyugtatóan, hogy erre a törvény kényszerítette 
minden súlyával és erejével együtt. A cenzúrák, a hírhedté vált névelemzések, az



állampolgárság újbóli és újbóli fölülbírálata, a „nem államalkotók" szavazati jogainak 
megvonása és egyéb válogatott megkülönböztetések, amit az új politikai kultúra 
hozott magával, talán mindezt még érthetővé is tehette volna. De nem az otthonta- 
lanság érzését.

A vidéki városban nem volt mindennapi a kényszerű költöztetés után a felforga
tott lakásban leülni az íróasztalhoz, s valami kacagtató dolgot írni, s közben arra 
gondolni, hogy az olvasónak nem kell és nem is szabad tudnia, hogy mi megy végbe 
az író lelkében. Mert az író kevésbé fontos -  jegyezte föl Fenyves az öreg MUkó gon
dolatait, s a kijelentést fejtegetve magyarázatképpen hozzátette -  „ is igazi író
nak és igazi újságírónak bizonyult. .4 lelkét öntötte minden írásába, és nem sírt könnyeket 
férfiatlanul olvasója e/ő«.”4, mert mindaz, ami megesik az emberrel a földön, ebben a 
tökéletestől oly távoli, érzéki, állandóan változó világban, kevésbé fontos. Az esz
mény, amihez igazodik minden gyarló földi létező, a lényeg a maga ideális valóságá
ban -  ez az ok és a cél -  csak az „idea" és annak megvalósulása a mindent 
meghatározó, a mindent eldöntő, az áldozatokat elviselhetővé tevő egyedüli igaz 
érték. Ennek a „dúsgazdag és nagyon csúnya földnek a ” volt, s élete arra az 
időre esett -  mondta később szinte igazolva koporsója felett Havas Károly -, ami
kor a vidékies, eltunyult Bácskában a .fö n n  kuriózum, az olvasás szinte szégyen és 
az író-ember egzotikus ritkaság."'*

„De nem értettem -  állapította meg Kosztolányi Milkó Izidor halálát követően -, 
mi az értelme annak, hogy ilyen emberek is vannak egy vidéki városban. Egyszer a római



templomok építészeti arányairól olvasott föl. Hallgattam szép. rövid mondatait, de kellő tárgy- 
ismeret híján nem tudtam őt követni. Inkább mozdulataira figyeltem, hangsúlyára, tartózko
dó úriságára, mely mögött tudás, szeretet, ízlés lappangott. Ezen a téli délutánon egy szegényes 
díszterem sötét csillárja alatt bennem is vágy gerjedt, hogy lássam a világot, megismerjek 
mindent, kiszabaduljak abból a börtönből, melybe születésem véletlene dobott. Akkor kezdtem 
érteni, mi az értelme annak, hogy ilyen emberek vannak egy vidéki városban."6

A teória ősi értelmében cselekedett: részt vett az istenek tiszteletére induló 
ünnepi küldöttségben, részt vett az isteni történésekben, benne létezett. Milkó a 
filozofikus, a filantrópikus, a progresszív „idea" közvetítésében találta meg a „vidé
ki lét értelmét”, kitartóan terjesztve a közerkölcsiséget, a művelődést és a felebaráti 
szeretetet, folyamatosan újratervezve és újraalkotva a világot a „szögmérő” pontos
ságával az emberiség jogaiért és boldogulásáért7. Mert mindaz az energia, mindaz a 
vágy, ami a világban, pontosabban ebben a provinciális világban a bicskázásban és 
a vérontásban, meg a borfogyasztásban nyilvánult meg8 -  a sokszor és sokfélekép
pen megfogalmazott gondolatainak eszménye szerint -, egy napon kultúra-éhségé 
válik, nagyvárosias életformává, egy új, szabadelvű kultúrává.

A világ történéseiben azonban egyre kevesebb eszményiséget, ésszerűséget lehe
tett felfedezni, mert a világtörténelemben láthatóan nem mentek célszerűen és ész
szerűen végbe a dolgok.9 S úgy tűnt, feleslegesen jegyzetelte k i többször is, és több 
nyelven is vékony papírcsíkokra, majd gyűjtötte borítékokba ezeket a gondolatokat, 
hogy aki ésszerűen néz a világra, arra a világ is ésszerűen néz, mert ez a kettő



kölcsönösen meghatározza egymást. Mégis, minden erőfeszítés, minden teremtésre telt 
kísérlet ellenére, mintha csakugyan megmaradt vo|na ez a minden a feltevés szintjén.10

A világtörténés a fejlődésre alapozva mintha már nem lett volna képes az 
otthonteremtésre. Az embernek a világ felett mintha egyre kevesebb hatalma lenne, 
azon a világ felett, amelyett maga hozott létre, s ez most erősebb, sokkal erősebbé 
válik, kiszabadul az értelem megfoghatóságából, s az ember nem találja azt a 
varázsszót, ami a Cólemet, ezt a földből teremtett óriást megállítatná és ártalmatlan
ná szelídítené. A szellem gyengeségét és kudarcát egymás után három ízben is átél
hette: a technikához fűzött túlzott elvárásaiban, a gazdaság irányíthatóságának 
hitében és a politikában...11

A vidéken Milkó otthonától mindig is távol élt, száműzetésben, számkivetettség- 
ben, s akárcsak Ábrahám, aki az Ígéret Földjére indult, ő is az eszményi Világot áhí
totta. Zarándoklathoz volt ez hasonló, ahol -  ami nem is volt különösebben nehéz a 
provincián”-  megtehette a teljes lemondást a „földi"’ dolgokról, s előtérbe kerülhe
tett a hittérítés eszméje, a barbárok közötti apostolkodás és igehirdetés vágya. Tud
ta, nagyon is tudta mint zsidó értelmiségi, hogy megvan mindenkinek a maga exodusa, 
hogy a „zsidó” hagyományokban mindenki idegen ezen a földön: a héber szó maga 
is „vándort” jelent. Igaz, errefelé nem lehetett például Egyiptomról beszélni, de nem 
is a vidékiességre kellett itt elsősorban gondolni. A vidékiesség az anyagot jelentet
te, a formára várót, semmi többet.



Azonban az „eszmény” nélkül az ember elveszti otthonát, otthontalan létezővé 
változik. Hegel embere a 19. század elején nem csak hogy egészében otthon érzi 
magát világban, de otthonát legalább olyan könnyedséggel találja meg a múltban, 
legyen az a görögök vagy az Ószövetség világában. Homérosz a világról mint ottho
náról beszélt -  olvasható többször is Hegelnek az esztétikumról tartott előadásainak 
a szövegeiben -, és ahol mások otthon érzik magukat, ott mindenki otthon van. 
A világegyetem szerves egész és ésszerű teljesség, a szelleminek és földinek gyűjte
ménye. Á szellemnek ésszerű, szükségszerű menete, a szellemnek, amelynek termé
szete mindig egy és ugyanaz, és amely a világlétezésben kifejti ezt a természetét. 
Az ember otthona a világ, a világ egésze: múltja, jelene és fejlődésének jövője, más 
szóval: a szellem.

A világ történései Milkónál jól kivehetően, de minden tiltakozása ellenére még
sem célszerűek és ésszerűek. A teleológia mintha néha csődött mondana. A távolo
dás ettől a természeti-szellemi világtól végzetszerű nála is: az otthontalanság 
(világ)sors lesz.

A Római mozaikok,12 melynek az emlékek és jegyzetek az örök városról alcímet 
adta, egy ilyen kivonulás emlékei és jegyzetei. „Az nem egyéb -  olvashatjuk a 
könyv előszavában mint egy utazás délről észak felé. Évről évre jobban érezzük hűvös 
égaljunk zordságát, magas szélességi fokaink hidegét. Eljő az idő. midőn nem hevít bennün
ket a szerelem s szívünket nem melegítik az ideálok. ...Mily költői kárpótlás, hogy ezen uta
zásunkban néha vissza is fordulhatunk! Mily jótétemény, hogy módunkban van olykor-olykor,



az elénk szabott útirányt megváltoztatva, egyszer-másszor északról délnek menni, Itáliába 
utazni. Talán azért is teremtette Isten e csodás félszigetet, hogy ilyen agyafúrt módon 
csalhassuk meg a természet fóltartózhatatlannak látszó rendjét, s legalább néhány hétre vagy 
hónapra hitethessük el magunkkal, hogy nem észak, hanem dél felé .13

A világ „megcsalása”, eltüntetése a szellem hatalmának a „megcsalását”, eltünte
tését jelentette, semmivé válását, ürességét, elfojtását. A szellemi világ leépülésével 
az emberi ethosz is eltűnik. A világgal mint szabályosan berendezett emberi ethosszal 
szemben megjelenik a semmmi tapasztalata, s ez az alapvető tapasztalat vonja majd 
kétségbe az öröklött, hagyományosan legfőbb értékeket és célokat.

Milkó jegyzetei között található Schelling kései filozófiájából vett több idézet is, 
s ezek közül egynek sajátságos fordítása: „miért a lét, miért nem a semmi”. Ez már 
önmagában is megkérdőjelezi az öröklött szellemi értékeket, egyenesen utalva érték
telenségükre, a semmivel leplezve le az ember túlzott potenciálját. A célszerűség, a 
céltevékenység, az értelem és mindaz, ami a világot rendezetté, megismerhetővé, 
elviselhetővé teszi a létezésben -  eltűnik. Mintha csak ez az áhított teleológiai világ 
az ember önimádó szemléletét tükrözte volna, az ember abszolútnak tartott értéke
it vetítette volna ki a „kozmoszba”, ahol Isten fogalma sem lehetett más, mint egy 
„végletes hipotézis”, ezzel felejtetve az ember parányi és jelentéktelen voltál, önma
gát helyezve a középpontba. A világ, elválasztva isteni lényegtől, csak semmi.14

A világidegenség érzése az otthontalanság érzése. Talán erre gondolhatott Milkó. 
amikor a világban történtekért már nem keresett felelősöket. Az ő világa lassan,



de biztosan tűnt el. „Később bevezetett a lakásába. Itt öt nagy szobában mennyezetig 
érő polcok álltak, rajtuk könyvek, ritka kiadások, legalább tízezer darab. Nem is volt tehát 
oly száműzetésben, mint elképzeltem. Tízezer barátja ro/f.”15 hangzott egy kortárs ítéle
te, de a „tízezer barát” már régóta nem hozott „világosságot” a földi „sötétségbe”. 
Az utcákon végiggördülő, a város által felbérelt stráfkocsik a Milkó-könyvekkel, 
nértelmi-szétszedő-szatirikus” süllyedő világának allegóriáját jelentették.

Ami megmaradt, az csak egy eltévedt vándor kétségbeesése, aki egy idegen világ
ban találta magát, s néhány, nem túl sok jóval biztató lehetőség, hogy az otthon 
felé vezető út megtalálására tegyen még néhány kísérletet. Milkó utazásai ilyen 
kísérletekről szólnak, s ezek közül a római utak a leglátványosabbak.

Hómába az ember hazamegy: „Néztem azt a kis zöld jegyet s nem röstellem bevalla
ni: az ajkamhoz emeltem, mint valami talizmánerejű amuletet. Ez nyitja meg hát előttem a 
legfőbb város kapuit, a históriai múlt legnagyobb múzeumát, a kereszténység székvárosát, 
régészek és művészek gyönyörűségét s mindazt a sok szépet és nagyot, aminek együttes neve: 
Róma™  S ha igaz az -  folytatja Milkó -  hogy mindenütt rossz, de legkevésbé rossz 
otthon, akkor könnyen érthető, hogy Rómába, ahol mindannyian otthon vagyunk, 
miért vágyódik az ember. Szinte refrénként tér vissza az útirajzban, hogy az „llrbs”- 
°t nem elég kívülről megnézni, mert lelke van, amelybe bele kell mélyedni, amelyet 
meg kell fejteni. Példának hozza fel Goethe panaszát, aki csak rövid ideig (alig más
fél esztendeig) élhetett a j i lá g  fővárosában”. Sthendhal nyilatkozatával pedig egyene
sen egyetértett: az embernek tulajdonképpen a fél életét kellene itt töltenie, mert 
»mindenütt csak tengődik, egyedül csak itt él az ember.”1' Ez a város úgy nyilatkozott



meg előtte, mint ahogy a szerencse jön váratlanul. A város mint helyszín a lehető
ség a világ korrekciójára, újragondolására, s ennél a pontnál találkozik a régi gnosz- 
tikus „ belevetettség”18 életérzésével. Az embernek „idegen” a világ, s rákényszerül,
hogy a hazavazető utat keresse, egy másik világot találjon fel. A gnosztikus életta
pasztalat szerint az ember a világban hontalan, csak „belevetett”, s ezért a világ ide
gen, nem az otthona. Konstrukciója nem felel me  ̂már nem a helén „kozmosz”, de 
nem is a zsidó-keresztény teremtett világ, ami valamikor otthont nyújthatott.

A világszellem „fényének” elsötétülésével magyarázza a gnosztikus szemlélet 
az idegenség érzését. S ahogyan a „mi vitt gonosz sötétségbe” vagy a „merre a kiút a 
világ sötétségéből, amibe belevettettünk” kérdésére, akárcsak a gnosztikusok, Milkó is 
kereste a választ. A Rómáról szóló fejezetek, mint egyéb utazásai, egy fiktív világ 
metszetei, egy újragondolt, áhított világ momentumai. Valószerűtlenségéről többször 
is említést tesz: „van valami különös, hogy úgy mondjam, valószerűtlen abban: Rómába 
menni”. A város „megismerése” is kétségekkel teli, a „vándor” tanulmányaival, kép
zeleteivel nem egyezik meg minden, ítélete meg van tévesztve, „a könyvekből felszedett 
nézetek helyébe nem nyerhetett újakat, eredetieket. Még nem találta meg önmagát Rómában”. 
Talányról beszél, ahol a kövek, a formák, a romok, a színek, a falak, a vásznak ka
otikusán keverednek, ezer meg ezer képtalányt alkotva.19 Csak lassan kezdi érteni a 
kövek sajátos nyelvét, a márvány-okmányok hieroglifáit, a fölírásokat, amelyek his
tóriát foglalnak magukban -  a világot, s „a köd oszlani kezd, s a megértés napfényében 
nyilatkozik meg előtte Róma?0



Goethe adta első példáját annak -  Milkó szerint hogyan lesz az; utazás az 
erkölcs és a szellem harmonikus fejlesztésének eszközévé, befejezőjévé. Útleírása, az 
Utazás Itáliába a folyton tanuló és mindenfélét tanuló, a „megértő”, a változó, a 
tökéletesedő ember naplója,,,akinek nem csekély semmi, amit meglát, aki nem kicsinyei 
semmit, ami útjába akad, ha csak emberi az.”21 Milkó csodálja, hogy saját élményeit 
írja meg, s szerinte, pontosan ez a sokat hánytorgatott egoizmusa tette útirajzát 
igazán becsessé és fontossá. Esztétikai önzésről beszél, melyek Goethe vándoréveit 
gazdag terméssé” érlelték, arról, hogyan kapott szerepet az utazás egy ember har

monikus kiművelésében, s miként lett Goethe 1786—1787-iki itáliai utazása művelő
déstörténeti cselekedetté. Milkó követte a módszert, s a világban látottakat a saját 
nevelőjévé, esztétikai művelőjévé tette.

Milkó kulcslyuk-hasonlattal zárja a Római mozaikok leírását, a megértés 
metaforáját tárva fel ezzel: ,J)e hát nem így látunk Rómában mindent? Nem a magunk 
szűkös felfogásával, keskeny körével tekintünk-e mindazokra a maradványokra, melyeket két 
világtörténelmi korszak egy harmadiknak emlékül hagyott? Én azt hiszem, hogy tulajdonkép
pen mindazt, amit Rómában látunk, kulcslyukon keresztül látjuk”.22
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M áthé A n d r e a

Az út utón
„Minden lét a lét gyakorlata...”’

Szinte hihetetlen, ha belegondolunk, hogy a tizenkilencedik századig az emberek 
nagy többsége nem utazott. Nem számított ritkaságnak, ha valaki egész életében csak 
lakóhelye határáig jutott el. Ugyanakkor a vándorlás és kimozdulás mindig is 
hozzátartozott az emberi létmódhoz: a történelem népvándorlásainak időszaka a 
hely- és otthonkeresések kora, melyet az egyes ember saját életében újra megismé
tel. A népvándorlások névtelen hősei, a bibliai helykeresők, a felfedezők utódai a 
városi kószálok barangolása nem csupán önmagáért történő élvezet -  persze az is -, 
hanem az otthonkeresésért és az otthonteremtés miatt is történik. Az utazás kimoz
dulás: eltávolodni valahonnan a valahol máshol kedvéért, az ismerőst odahagyni az 
ismeretlenért, melyet otthonná lehet és kell tenni újra: ismerőssé, meghitté, védel
mezővé.

Sajátos utazásként tarthatjuk számon a beavatásokat, amelyek az ősi társadal
mak szokásai szerint a beavatandó elutazásál-ellávozását, próbatételét majd vissza
térését foglalja magába; különféle mítoszokból ismerhetjük ezeket a beavatásokat, de 
archaikus formáik rejtett továbbélését megváltozott és fellazult formákban egészen 
a mai társadalmakban, közösségekben is meglelhetjük. Az archaikus beavatás min
dig alászállás, alámerülés, a Másik világgal, a TúU vagy az Alvilággal való találko
zás, érintkezés az ismeretlennel, a mindenapi számára megközelíthetetlennel, mely 
valódi veszélyként a vissza nem térés lehetőségét is fenntartja. Ez az utazás a halál 
közelébe visz, pontosabban határmezsgyére, ahol az élő megtapasztalhatja a nemlét 
létezését, és létének másfajta perspektívája is felnyílhat előtte. Ezért az ott szerzett 
tapasztalat nem adható tovább, néma, titkos tudás, melyet meg kell tartani, s mely 
titok a beavatottat bár köti közösségéhez, de egyben el is választja tőle. Bárhogy 
legyen is: a „ryte of passage” megélője és túlélője olyan ismeretet és tapasztalatot 
szerez meg, amely mélyen megváltoztatja mind önmagához, mind másokhoz fűződő 
viszonyát. Azzal, hogy elkülöníti, én-jél egészebbé teszi.

Az európai irodalomban Dante Isteni színjátéka foglalja össze mindazt, ami 
elmondható erről a másik világbeli beavató tapasztalatról, s művének sajátos színt ad 
az, hogy a beavató-felavató és életútkereső tapasztalat elmondásakor egyben az euró
pai kultúrában összefonódó különböző szemléleteket és felfogásokat is szembesíti er-

1 E. Levinas: Teljesség és végtelen. Jelenkor, 1999. 89. Tarnay L. fordítása



ró'l a közölhetetlen és titoktartást követelő útról. Talán emiatt van, hogy az egyik 
legnehezebben feltárható és befogadható mű a Divina Commedia, mely mindezzel 
együtt példát is ad a későbbi beavatásszituációk -  történetek megfogalmazásainak.

Most azonban egy még régebbi történetet szeretnék felidézni, melyet egy mitikus 
történet, illetve annak alapján Ovidius leírása őriz, és amelyben2 vélhetően megvan 
minden olyan motívum és részlet, amely az alvilági utazásokat jellemzi, de a részle
teken túlmenően az alámerülő utazás megvalósulása egyben az alászállás sikerének 
lehetetlenségét és reménytelenségét is leírja. Azokra a határokra figyelmeztet, amely- 
lyel minden utas találkozik, amikor felfedezi, hogy önmagába -  önmaga kevésségébe 
vagy túl-sokaságába -  ütközik. Arra világít rá, hogy a külső akadályok legyőzhető- 
ek, és szinte semminek tűnnek a belső korlátokkal szemben, arra, hogy' amikor a leg
közelebb kerülünk ahhoz, amire áhítozunk, akkor -  megmagyarázhatatlanul -  
váratlanul ellenkezőjébe fordulhat minden. Orpheusz utazásának az a pillanata és 
pontja talán a legizgalmasabb, de egyben a legmegdöbbentőbb és legelfogadhatatla
nabb -  nemcsak a hős számára, de a történet hallgatója és felidézője számára is -, 
hogy visszanéz, visszafordul, visszatekint az utolsó előtti pillanatban. Ezzel a törté
net totálisan nyitva marad, nincsen utolsó pillanata: a tehetetlenségre nyílik ki, és 
nem tud se le-, se bezárulni. ..A’em másként döbbent Orpheus meg a hitvese kettős elmúl
tán, I mint az, ki az eb hármas nyaka láttán I (legközepén lánccal), megijedt, s nem múlt 
cl a félsze, I csak miután sziklává vált, s vele élte is elszállt”? Olyannyira megmagyaráz
hatatlan ez a mozdulat, az önuralomnak ez a hirtelen és váratlan felbomlása, ezért 
nem is értelmezést szeretnék adni, hanem csak néhány gondolatot fölvetni Orpheusz 
utazása ürügyén.

Orpheusz életéről több eseményt is feljegyeztek, de élettörténete valószínűleg alá- 
szállása köré íródik, ez az az esemény, amely előrefelé és visszafelé is meghatározza 
sorsát; neve szétválaszthatatlanul Eurüdiké nevével fonódik össze. Pedig van még 
több minden, amit lejegyeztek róla: híres és varázslatos erejű zenész és költő, aki 
nem csak az emberekre, az istenekre, de a természetre is képes volt muzsikájával 
hatni. Ugyanakkor harcos is, aki részt vesz az argonauták hadjáratában, ugyanak
kor nevéhez vallási-filozófiai irányzat is kötődik (az orphikus tanok, mely a dionü- 
szoszi és az apollóni egyesítésére törekedett), a korai kereszténység pedig a jó pásztor 
alakjával azonosította, s így Krisztus alakjához kapcsolta. Minden lehetőség megvan 
Orpheuszban ahhoz, hogy mindent megfelelően és mértékkel cselekedve vigyen vég
hez, hogy halhatatlan istenek gyermekeként elégedett és boldog és magát beteljesítő 
élete legyen. Mégsem így történik, mert alászállása után nem tud többé ugyanazzal 
az erővel és örömmel élni, gyászol mindvégig, s végül bacchánsnők szaggatják szét,

2 Ovidius: Átváltozások, X. könyv, Magyar Helikon, 1970.197. Devecseri G. fordítása
3 Ovidius: Átváltozások, i. m.



feje külön elgurul, jövendőmondóvá válik, s csupán árnya kapja meg a beteljesedést, 
midőn a Holtak birodalmában -  maga is árnyként -  újra találkozik Eurüdikével.

Hogyan lehetséges, hogy aki mindenkire tud hatni, mindent és mindenkit képes 
befolyásolni, az önmagán nem tud uralkodni? Vannak, akik gyávának és gyengének 
nevezik Orpheuszt, amiért a legfontosabb és a legdöntőbb pillanatban nem volt képes 
legyőzni önmagát; ez azonban túl egyszerű és semmitmondó magyarázat lenne. Orp
heusz története, mint minden mítosz valami sokkal eredendőbbre, kikerülhetetlenre, 
elodázhatatlanra hívja fel a figyelmet mindenkor, amikor belebotlunk, mert azt az eset
legességet világítja meg, amely mélyen emberi. Orpheusz útja minden olyan ember 
útja, aki felismeri, hogy önmaga áll a saját maga útjában: minden megvan, mindene 
megvan, önmaga az, aki kevés vagy túl sok ehhez a mindenhez; és ezt maga a lét 
hordozza magában elidegeníthetetlen attribútumaként, s mindig a legkitüntetettebb 
pillanatban derül fény erre. Amikor már késő, ami azt jelenti: visszafordíthatatlanul 
így volt és így is marad. Azt az utat kísérjük végig, amit Orpheusz megtett az egyik 
fájdalomtól a másikig: felesége elvesztésétől újraelvesztéséig. Es azt a pillanatot feltár
ni, amikor rádöbben arra, hogy minden rajta múlott, hogy nem hibáztathat senkit és 
semmit, nem mutathat rá senki másra, csupán önmagára.

Az első fájdalom kétségtelenül Eurüdiké érthetetlenül véletlen halálakor érte, 
melynek gyászát mindenütt felhangzó ellenállhatatlan muzsikájával jelezte és adta 
tudtul mindenkinek. Felesége halálának elfogadhatatlanságát és hihetetlenségét ekkor 
még a remény szőtte át. A remény az ókoriak számára teljesen mást jelentett, mint 
a kereszténység számára, mert a véletlennel, az isteni kiszámíthatatlansággal kapcsol
ták össze. Homérosz szerint Zeusz ajtaja előtt kétMtordó áll, az egyikben a jó, a má
sikban a rossz található, s a villámok istene kénye-kedvc szerint adagolja őket a 
halandóknak.4 Pandora szelencéjében a remény különleges helyet foglal el, éppen 
azért, mert bár a többi rossz között van, mégis jónak látszik, „mert mindig azon van, 
hogy valami jobbra várakozzunk. Mégis reménytelennek tűnik egy jobb jövőre vár
ni, hiszen aligha lehetséges olyan jövő, amely nem csalja meg reményeinket, amikor 
jelenné lesz. Az emberi remények ’vakok’, azaz esztelenek és magukat clszámítók, 
csalfák és megtévesztőek. ... Az ókorban általánosan uralkodó meggyőződés szerint 
a remény illúzió, mely segít az embernek elviselni az életet, de alapjában véve, ignis 
falum ,”5 Orpheusz mégis a remény útjára lép, amikor nem törődik bele felesége 
halálába, és az istenek komolyan venni látszanak ezt a reményt: megengedik, hogy 
elinduljon és belépjen oda, ahová halandónak nincsen, nem lehet útja.6 Lehetővé

4 Homérosz: Iliász
5 Kari Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet, 257. Atlantisz, 1996. Boros C. és Miklós T. fordítása
6 Ismeretes, hogy rajta kívül Heraklész és Odüsszeusz kapta meg azt a kiváltságot, hogy a Hádész 

országába látogathasson.



Hakiishu

•eszik azl is, hgv Orpheusz higgyen útjának sikerében, hogy illúzióval, örömmel, 
bátran és lelkesülte tegye meg az odavezető utat: hogy a remény csalfán vezethesse. 
Es valóban: lantjátékával sikerül megszelídítenie Kerbcroszt, az Alvilág kutyáját, 
maga mellé állítania az Erinnüszöket, a végzet asszonyait, meghódítania Perszephonél 
és megengesztelnie Hádészl. az Árnyak fejedelmét, aki engedélyezi, hogy Eurüdikéi 
visszavigye az élők közé. Sikeres, már-már diadalmas utat jár be Orpheusz, s mind
ezt -  úgy tűnik -  magának köszönheti, hiszen zenéje az, ami minden nehézségen 
átsegíti.

De azt is tudjuk, hogy az ókoriak a művészethez is igen ambivalensen viszonyul
tak: iránta érzett tiszteletük és nagvra becsülésük a tőle való félelemmel, a művé-oj 7
szét hatalmával szembeni kételyekkel is összevegyült. Platónnál követhetjük nyomon 
leginkább ezt az ambivalenciát: ismeretes, hogy ideális államából kitiltaná a művé
szeket, ugyanakkor más dialógusaiban -  elszórt szöveghelyek tanúsága szerint -  a 
művészet fontosságát és jobbító erejét világítja meg. Mindez azt a kettősséget mutat
ja, melyet Nietzsche a dionüszoszi és apollóni különbségében látott megfogalmaz- 
batónak az ókori művészetfelfogás ambivalenciáját érintve. A művészet keltette ha
tásban mindig ott az elragadtatás is, amely olyan határmezsgyékre vihet (ragadhat 
el -  vagyis kivonhat az önellenőrzés alól), melyből nehéz vagy lehetetlen visszatérni 
a valóságba, vagy amely képes a valóságot is egészen másként mutatni. Orpheusz 
rendelkezik ezzel a daimóni varázserővel: egy isten és egy múzsa fia, aki ismeri a 
zene csábítását. Tud valamit, amit senki más nem tud, tehát egyszerre vonzó is,



Riga

félelmetes is, erős is, gyenge is. Tudta ezt Hádesz is, s még egy utolsó próba elé 
állította Orpheuszt: viheti Eurüdikét, de az Alvilágból felvezető úton nem szabad 
hátrapillantania, csak ha már a felszínre értek.

Ez a feladat szinte már semminek tűnik a töljbi, már mögötte lévő megpróbálta
táshoz képest. Van itt azonban egy láthatatlan, alig érzékelhető, de annál lényege
sebb fordulat: eddig külső erőkkel kellett harcolnia Orpheusznak, az utolsó próbánál 
azonban önmagában, „rejtelmei ösvényein” kell haladnia, benne és rajta eligazod
nia, felettük uralmat gyakorolnia. Az alászállás itt nem csupán „külsődleges”, hanem 
éppen, hogy belső alászállás is, illetve azzá kell válnia, olyan úttá, amelynek kime
netele teljesen kiszámíthatatlan, holott bejárhatónak és feltárhatónak látszik. A mí
tosz mély lélekismeretről tanúskodik, amikor az önmegismerést összekapcsolja a 
másikért folytatott küzdelemmel (Psyché és Erosz egymásra utaltságát hangsúlyozza 
és ismétli meg), azt feltárva, hogy a másikkal szembenézve mindig az én léte is kér
déssé és kérdésessé válik, mert „amikor az ember valóban a Másikhoz közelít, 
kiszakad a történelemből,”7 nincs, ami megtartaná, számára elvesztek a mindenna
pok biztonságának tartókötelei. Mégsem tud lemondani arról, hogy keresse a betel
jesedést: Orpheusz sem tudja feladni ama a beteljesedés lehetőségének a reményét, 
melyet Eurüdiké jelent számára.

7 E. Levinas: Teljesség is végtelen, i. m. 35.



Annak a különös erőnek és hatalomnak a természetét, mely Orpheuszt is elra
gadta, Arisztotelész úgy fogalmazza meg, hogy a vágy olyan valami, ami nem ismer 
határt: végtelen, bekeríthetetlen, megzabolázhatatlan, utolérhetetlen, uralhatatlan. 
Levinas a „láthatatlan iránti vágyról” beszél, s ez az, ami Orpheusz esetét sajátossá 
teszi. Egy olyan tiltás vágya beteljesülésének feltétele, mely fölébe kerekedik ennek 
a vágynak, de azért, mert a legmélyebben érinti ezt a vágyat: látni a szeretett má
sik arcát. A másik arcába nézni, a „szemtől szemben redukálatlan helyzetébe”8 
kerülni, ez az, ami a vágyat csillapíthatja, és olthatóságának illúzióját megadhatja. 
A vágy ugyanakkor a reménnyel és a boldogság lehetőségével is összeszövődik, 
beteljesíthetőségének gondolata az élvezet és a boldogság elérhetőségét villantja föl. 
De a vágy -  ha igazi vágy -  mindig metafizikai vágy is, túlnő az evilágin, az érzé
kelhető világon túlira hajlik olyannyira, hogy a Tú l közelibb lesz a jelenlévő világ
nál a vágyódó számára. Orpheusz utazása a vágynak ezt a kilépő / átlépő mozgását 
írja le, s az, hogy a Túlra utazás alászállás, lefelé vezető ösvény a mítoszban, újra csak 
a görögség élet- és lélekismeretének realitásáról tanúskodik.9 A metafizikai vágy, 
mivel mindig a mindennapi életen túlmutat, nem juthat el a beteljesedésig. Hádész 
számára nyilvánvaló volt, hogy a két világ két külön világ, s éppen a vágy az, ami 
Orpheuszban összeérintette a kettőt.

Eurüdiké arca az, ami kitüntetetten megidézheti Orpheusz számára a vágyott má
sik világot, éppen ezért helyeződik tiltás alá; mert a másik világ attól másik, hogy 
különbözik, és határokat szab magának és az ottlévőknek. A vágy határtalansága nem 
tud mit kezdeni a Halál Birodalmának szigorú határaival, mely Hádész parancsában 
fejeződik ki. Orpheusz ezzel szemben vágyának határtalanságát tudja szembehelyez
ni, ami elhelyezhetetlenségét, kimondhatatlanságát is jelenti. Valószínű, hogy útja 
során számtalanszor felidézte felesége arcát, szemét és tekintetét, és az a vágy 
lendítette végig az Alvilág útjain, melyet ennek a képnek a valóságossá válása ígért. 
De a jövőre irányuló élvezet és boldogság ígéretének szabadságát és függetlenségét 
Orpheusz nem tudta összeegyeztetni a múlt és a jelen megváltoztathatatlan szabá
lyaival. Ezt az az egyetlen mozdulat fejezte ki, amelyen minden múlott: az a moz
dulat, mellyel a vágyakozó Orpheusz visszatekint a vágynélküli birodalomba, felesége 
arcát keresve. De abban a pillanatban, amikor megláthatná és a szemébe nézhetne, 
Eurüdiké távolodni kezd, gomolygó ködképként eloszlik, felszívódik, semmivé lesz, 
s Orpheusz maga sem tudja, hogy valós volt-e valaha is.

Hétnapos étlen-szomjan-álmatlan töltött nap jelzi önmagába zuhanásának első 
periódusát: azt a döbbenetét, amikor rájön, hogy nem térhet ki önmaga elől, és nem

8 E. Levinas: Teljesség és végtelen, i. m. 61.
’ Szembeállítható ez a kereszténység felfelé irányuló metafizikai vágyával, például a misztikusok 

esetében.



térhet ki a felismerés elöl: a világ otthonossága és bensőségessége elveszett számára, 
mert kitörlődött a vágy és az ígéret a jövő horizontjáról. „Kéri, hogy ismét átszel
hesse az árt, de hiába; I eltiltotta a révész: mégis hét napon által, I ült gyászban s a Ceres 
adományai nélkül a parton; könnyei táplálták s lelkének gondja-keserve. ”10 Orpheusz visz- 
szatért az Alvilágból, nem azzal, akivel szeretett volna és akiért leszállt oda, hanem 
mélyebb és fájóbb önismerettel, egy másik önmagával, el nem mondható tapasztala
tokkal. Lehet, hogy kevésbé rossz történt meg vele, mert talán elviselhetetlenebb lett 
volna számára, ha nem a vágyott Eurüdikével tér vissza, hanem valakivel, aki nem 
tudja, mert nem tudja teljesíteni a múltban, a képzeletben és a vágy ígéretében élő 
Eurüdikét. Hiszen Orpheusz képzelete nem vetett számot azzal az idővel és válto
zással, melyet felesége a Halál Birodalmában töltött. A mítosz szerint Hádész és 
Orpheusz állhatatlansága mondott nem-et, de ez könyörületesebb nem, mint Eurü
diké nem-je lett volna, melyet esetleg megváltozott, arcának másfajta tekintete, sze
mének véghetetlen mélysége lénye-léte közvetít. Talán könnyebb volt Orpheusznak 
önmagával viaskodnia, s akkor ami elkerülhetetlenül történt, nem büntetés, hanem 
az istenek ajándéka. Hiszen „az elkerülhetetlen nem a végzetszerűség embertelenségét, 
hanem a jóság súgorú komolyságát hordozza.”n

Platón írja: „Mert ha ... [valaki] ...azt véli, hogy élni mindenképpen és bármi áron 
jó és énékes dolog, ezzel nem becsüli meg éltető lelkét, sőt értéktelenné xszi és becstelenné. 
Ekkor enged ugyanis a lélek ama balhitének, hogy a Hádészben lévő dolgok mind rosszak, 
és nem szegül ellene, hogy megcáfolja és felvilágosítsa, hogy voltaképpen nem tudhatni, 
vajon nem épper, ellenkezőleg: minden javaink közül legnagyobbak rejlenek Hádész 
isteneinél.'’1'2 Feltehetően Orpheusz utazásának tapasztalata is erre nyílott meg: ará
nyosan és mértékkel gondolni életre és halálra, elfogadni a véges lét esetlegességét, 
benne az ember és önmaga esetlenségét, kiszámíthatatlanságát. Elfogadni az önisme
ret lehetetlenségét, bármennyire is a „gnoti szeauton” a görögség és ezzel a nyugati 
embert megszólító felhívás, s ezzel, így elfogadni, hogy út van, úton van. Mindig, 
egyfolytában. Es megérteni és megélni tanulta Orpheusz, hogy „mindenki ... az 
istenek s az utánuk következő isteni lények után a saját lelkét tartozik tisztelni és megbe
csülni."13 Mindezt úgy és azzal együtt adatik megtenni, hogy valójában senki nem 
ismeri (nem ismerheti) a saját lelkét, nem tudja, milyen cselekedetekre készteti 
és mitől óvja meg, merre vezeti és mikor hagyja magára. A léleknek is van útja: 
alászálló is és felemelkedő is, és minden út után út van, meg a kérdés: szabad-e 
visszatekinteni?

1,1 Ovidius: Átváltozások, i. m.
11 E. Levinas: Teljesség és végtelen, i. ni. 167.
12 Platón: Törvények. Ötödik könyv. In.: Platón Összes Művei I I I .  Helikon, 1982. 629. Kövendi D. 

fordítása
1:1 Platón: Törvények, i. in. 629.
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„Nausikaa kocsija után”
Szentkuthy Miklós: Fájdalmak és titkok játéka. Naplójegyzetek és naplóillusztráeiók.

(1925 -  1942). Magvető'. Budapest, 2001

„Ez a földi világ okvetlenül már a túlvilág előképe, 
különben miért lett volna érdemes egyáltalán teremteni.”

(Sz. M.)

Szentkuthy meghatározó idegenségérzetébó'l fakadó elvágyódás-szindrómája-egy 
látszólagos ellentétpár, az utazás és a szigetiét ötvöződésében teljesedett ki és lombo
sodon inspiratív feszültségek és szenvedélyek burjánzó belső botanikájává. Orpheus- 
élménye a Szent Orpheus Breviáriuma tíz részének öt kötete után végérvényesen 
összefonódott nevével. Nem véletlenül talált éppen Orpheusban rá a folyton kísértő 
alteregójára, hiszen a görög mitológia hősében nem csupán az emberekre, a termé
szet teremtményeire és a természetfeletti lényekre egyaránt hatással lévő művészet 
jelképe öltött antropomorf alakot, hanem az aranvgyapjú megszerzésére induló -  s 
hányattatott sorsuk által számos szigetre vetődő -  argonauták csoportja tagjaként, a 
pokol mélyét is megjáró szerelmesként benne (is) szimbolizálódik a nagy utazó figu
rája. Az irodalmi Orpheus-terv azonban későbbi, mint a most kiadásra kerüli nap
ló-töredékek zöme; csak 1937-ben született, amikor Szentkuthy Sőtér Istvánnal tett 
nagy itáliai utazást. Addigra már megjelent a PRAE (1934), Az egyetlen metafora 
felé (1935) és a Fejezet a szerelemről (1936). A keretes esszésorozat kipattanó ötle
tét Siennában sörözve azon nyomban el is mondta útitársának, hangsúlyozván, hogy 
# breviárium-jellegű mű megírásának egyfelől a Greco festészetében tapasztalható 
sűrítő kompozíció, másfelől Monteverdi Orfeo című operájának élménye a közvetlen 
ösztönzője. Ez utóbbiból ered az Orpheus elnevezés, illetve jelkép is, hiszen miként 
a Breviárium-sorozat 1939-es előfizetési ívében olvasható, „az alvilágban bolyongó 
Orpheus a világ sötét titkai közt tévelygő agy örök jelképe. ”

A most tanulmányozhatóvá vált naplójegyzetek ennek, vagy egy hasonló felhívá
si ívnek a tervét jelzik, dátumozatlanui, de az 1942-es feljegyzések között. A megje
lent és a „tervezett” prospektus között lényegi különbség nincs, ám a három év eltérés 
némi zavart okoz tapogatózó Filológiánkban. Az előfizetési ív ugyanis a Breviárium 
négy leendő fejezetét hirdette meg, a Széljegyzetek Casanovához címűt, mint 1939 
áprilisában megjelenőt, illetve a három tervezettett, az Ágoston olvasása közben, a 
Vázlatok Tudor Erzsébet ifjúkori arcképéhez és az Orpheus tíz álarca címűeket.



Közülük az első valóban megjelent, az Ágoston olvasása közben csak a hagyatékból, 
1993-ban került kiadásra, a Vázlatok Tudor Erzsébet ifjúkori arcképéhez a Breviá
rium ötödik részeként, Cynthia címen jelent meg. Az 1939-ben tervezett tíz álarc 
pedig végül is a Breviárium tíz fejezete. A sorozat-terv, látjuk, menet közben 
módosult, 1938-tól 1941-ig Szentkuthy megírta a Széljegyzetek Casanovához, a 
Fekete reneszánsz, az Eszkoriál, az Európa minor és a Cynthia című részeket, majd 
1942-ben (amikor a napló szerint új prospektuson elmélkedik) megjelentette a 
Vallomás és bábjáték című nagyfejezetet, amivel egészen 1972-ig búcsút vett az 
óriáskompozíciótól.

Az Orpheus-bonyodalmakat nyomon követni igyekvő Fdológiai kitérőtől fordul
junk azonban vissza a mitológiához. A dalnok-utazó előképe Szentkuthy naplóillusz
trációit értelmezve Odüsszeuszban tűnik fel, s a legbeszédesebben vall erről a kötet 
címlapjára került Odisseus Nausikaa kocsija után című illusztráció1.

Utazás, kísértő kéjek, boldog szerelem reménye, férfias próba -  ezek Orpheus 
és Odüsszeusz közös párkái. Szentkuthy, meg kortársai sors-kihívásai talán árnya
latnyival eltérő felhangúak. Hiszen miért utazott Szentkuthy a 20-as, 30-as évek 
fordulóján? Amiért mindenki más: Európára hangolódni. Miként Fűzi László jelzi 
naplójában2, kiutat keresni, párhuzamot találni. Ezen utazások egyikéről írta egyér
telmű szókimondással Szerb Antal Budapestről Szentkuthynak Londonba:Nagyon vá
gyódom Londonba. Részben oda és részint innen el.”3 A vágyott utazásokból nem sok, 
de mint majd látjuk, az életmű ihletéséhez éppen elegendő valósult meg. Szüleivel 
1925-ben tett szentévi itáliai utazása extatikus, élete végéig meghatározó élményévé 
vált. Velencét, Firenzét, Rómát, Pompeit, Assisit, Nápolvt teljes tárgyi felké
szültséggel járta be. A Werbőczy Gimnázium diáklapjában megjelent élménybeszá
molója volt élete első publikációja4, de az utazás mély benyomásai a tizenkilenc éve
sen írt Barokk Róbert5 című regényének alapmotívumaivá lesznek. Egyetemistaként 
1928-ban apjával tett nagy európai körutat, megint csak inspiratívat, hiszen az 
itáliai, franciaországi és angliai kalandozások idején pattant ki a PRAE ötlete és 
hazatérte után hozzá is fogott a regény megírásának. Londonban a doktori disz-

1 Nausikaa -  mai átírásban Nauszikaa. Odüsszeusz azt követően találkozott Nauszikaa-val, hogy a 
tenger a partra sodorta a Phaiakok földjén. Nauszikaa királylányhoz illő méltósággal, ugyanak
kor megkapó őszinteséggel beszélt a sorsüldözött férfival, sőt, társnőinek azt is megvallotta, hogy 
szívesen látná férjéül a hőst. Szentkuthy számára bizonyára a Nauszikaa személyében egyesülő 
részvét és vágyakozás elegye lehetett ihlető, ami megfelelt a Szentkuthy karakterében is jelen lé
vő, egyfelől démonikus, másfelől gyermeki vonások kettősségét harmonizáló egységgel.

2 Fűzi László: Lakatlan Sziget M II. Napló 1997 -  1999. Kalligram Könyvkiadó. Pozsony, 2000
3 Szerb Antal levelei Szentkuthy Miklóshoz. Közreadja Tompa Mária. Holmi. 1994/1
1 Doktori disszertációja mellett az egyetlen, amit polgári nevén, Pfisterer Miklósként jegyzett.
5 Posztumusz jelent meg a hagyatékból, 1991-ben.
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szertációjával6 kiérdemelt egy éves ösztöndíjával járt (nászúton) 1931-ben, majd 
1948-ban, miután megkapta a Baumgarten-díjat, és általános meglepetésre erről az 
ugyancsak egy éves útjáról is hazatért Magyarországra. Az említett, Sőtér Istvánnal 
tett körút mellett a 30-as években feleségével Genfben töltött több hetet a Magyar 
Külügyi Társaság pályázatának nyerteseként.

Szentkuthy esetében az utazás más eredménnyel járt, mint Márainál, Illyésnél, 
Halász Gábornál, Szerb Antalnál, Németh Lászlónál, Yass Istvánnál, Cs. Szabónál 
meg a többi preregninusnál -  a kiábrándulást hozta, az európai kultúra bámulatos 
emlékműveire Szentkuthy tapasztalatában rátelepedett az európai politika agyvaku- 
lásának minden civilizációból kiábrándító köde, ami egyenesen vezetett az egyedüli 
lehetséges válaszúthoz, ismét Fűzi László szavaival élve: a világirodalomban a bor- 
gesi modellben tisztelt virtuális valóságba való belépéshez. Az utazások után tehát a 
szigetre vonulás bizonyult egyedüli lehetséges választásnak. Ez a sziget-lét, miként 
Szentkuthy viszonylatában minden, különleges, sajátos és több oldali értelmezést 
kíván. Németh Lászlót az irodalomtörténet azon kevesek közé sorolja, akik bátorí
tó szavakkal üdvözölték Szentkuthy munkáit, ugyanakkor nem bizonyítható, hogy 
Szentkuthy emiatt deklarálta Némethet „legjobb barátjaként”. Kapcsolatuk benső- 
ségességét az is szemlélteti, hogy Szentkuthy Németh halála után is fontosnak tartot
ta, hogy megválaszolja annak egy, bár ötven évvel korábban felvetett gondolatát. Egy 
vasárnap délután, felső-gödi közös sétájuk során Németh szembeállította a dunántú
li tájak emberszabású mivoltát a végtelen tengerek, pusztaságok és alpesi csúcsok 
embertelenségével. „Én, válaszképpen, a szigetek iránti lírikusán megszállott rajongá
somról beszéltem -  írta Szentkuthy7: a párisi A’otre Dame szigeten épült, Óceánia szi
getei Földünk életének, koraitoknak, őskori idoloknak titokzatos és »geo-vallomásos« 
csodái, Vénusz is Ciprus szigetét választotta, az Apokalipszist író szent János apos
tol Fatmos szigetén hallgatott a Sas diktálására, kamaszkorom megvalósult álma Cap- 
H éjkék, mélykék, barlangos szigete volt, -  és: nem sziget-e az öt világrész?”

Miként a sziget-lét sajátos megvalósulása az olvasás és az írás külön bejáratú 
világa, úgy ennek a sziget(en)-létnek igazi robinzoniádja a naplóírás. A napló ugyan- 
18 egyfelől az elkülönülés, másfelől a kizárás műfaja: az én műfaja, a naplóíró felfo
kozott identitástudata inkább az élet, mint az irodalom irányába nyit kaput, noha a 
műfaj alapvető jellemzői, az esetlegesség, az akcidentalitás és a spontaneitás a 
viszonylagos rendszeresség, a fragmentáltság, a fraktál-jelleg, a kihagyásosság mind 
valami módon stilizálják az eseményeket, a történéseket, a tépelődések lejegyzését, 
még akkor is, ha a napló eleve nem művészi szándékkal készült. Szentkuthynak

6 Realitás és irrealitás viszonya Ben Jonson klasszikus naturalizmusában.
‘ A varázskert. Budapest. 1986/május
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ugyanis a százezer oldalt meghaladó, még életében 25, illetve 50 évre zárolt óriás
naplója mellett van irodalmi szándékkal készített naplója is.8

Amennyiben a regény az „alvilágban bolyongó Orpheus, a valóság sötét titkai 
közt tévelygő agy örök jelképe”, úgy a napló szigete „a gondolkodásnak élő ember 
Belső Tere. így természetesen metafora is; a gondolkodás helyének és a meditáció 
önmagába fordulásának metaforája.” (Fűzi László)

Egy köztes hely az ultra-titkos gyónás és*a ledér exhibicionizmus között: 
„Akarom,, hogy most, rögtön lássa az egész világ, amit ide feljegyeztem. Teatralitás? Kínoz,

8 Szentkuthy Miklós munkásságában, megjelent műveinek tükrében bár bárom nagy vonulatot kü
lönböztethetünk meg, ami azonban nem jelenti azt, hogy ezeket a parttalan szövegfolyamokat el 
is választhatjuk egymástól. Elsőként a regényeket említhetjük, amelyek közül külön egységet ké
pez a PRAE (1934) és a hozzá szorosan kapcsolódó Nárcisszusz tükre (1933/1995), majd a négy 
vaskos és egy karcsúbb kötetbe zárt regényvonulat, a Szent Orpheus Breviáriuma (1939-1993) 
következik. Részben külön tárgyalhatóak az Önarckép álarcokban -  sorozat művészregényei és 
a köréjük csoportosuló (ál)történelmi regények, valamint a Breviáriummal is szoros kapcsolatot 
tartó szöveg-értelmezési fantáziák: Ágoston olvasása közben (1939/1993); Cicero vándorévei 
(1945/1990); Divertimento (1957); Burgundi krónika (1959); Doktor Haydn (1959), Hitvita és 
nászinduló (1960); Arc és álarc (1962); A megszabadított Jeruzsálem (1965); Saturnus fia (1966); 
Hándel (11967); Szárnyatlan oltárok (1978).

Az író munkájának másik nagy egysége a 2013-ig, illetve 2038-ig zárolt óriásnaplója.
A két vonulat között helyezkednek el azok a szövegek, amelyek egyfelől a regénnyel, másfelől 

a naplóval is számos érintkezési ponton egybenőttek: Az egyetlen metafora felé (1935); Az alá
zat kalendáriuma (1935-36/1998) és a Bianca Lanza di Casalanza (194647/1994).



togy ez csak napló, csak outre-tombe, és nem mű. Mikor naplót akarok kiadni, akkor a 
halált akarom legyőzni -  látni akarok valami olyat, amit rendesen sohase láthat az ember: 
egy órát legalább a saját halála után.”9

* * *

Döbbenetes, hogy a nyelvvel mindent leírni, megjeleníteni, valósággá fantáziáim 
kepes Szentkuthy naplójában és életében egyaránt elégtelennek érezte az irodalom 
eszközét -  bár az is tény, hogy a személyiségfejlesztő' önvizsgálatai során Valójában 
a bűvész-lét, nem pedig az író-lét megvalósítására törekedett -, és ezért képzeleté
nek képzőművészeti leképzését a szöveg lejegyzésével egyenrangúként kezelte. Ám 
amíg a szövegben a földközeliség realitásának a hevülete is átsüt, addig rajzaiban, 
illusztrációiban az emelkedettség, a spiritualitás folytonossága uralkodik. Alakábrá
zolásai leginkább lebegtetettek, Greco modorában nyújtottak. Figurái mintha vala- 
nn éteri vonzás sugarába kerültek volna, légüres térben lebegő testüket láthatatlan 
er° centrifugázza maga köré. A minimális eszközökkel megjelenített figurális kom
pozíciók hangsúlyozott jelképiségét nyomatékosítja az ugyancsak vázlatszerűen jel- 
Zetb de kompozíciójában az antikvitást, sőt, a biblikus időket idéző háttér. A naplóíró 
szellemi orgiája akkor hág tetőpontra, midőn a rajzokat értelmező magyarázatokkal, 
Párhuzamos szövegekkel egészíti ki. A napló némely ilyen, gondolatot és fantáziát 
egvbemosó illusztrációja még a PRAE elvont dialektikus futamainak ismeretében is 
az ertelmezhetetlenségig elvont marad, műalkotássá minősül, amit megmagyarázni 
nem, csak élvezni tudunk. Ezeknek a vibráló alkotásoknak a sajátos, kevert stílusú, 
a reneszánsz emblémákhoz és az avantgárd képversekhez hasonlítható szintetikus 
*̂ egjelenítését Szőnyi György Endre10 a naplóírás és a mélytudat összefüggésében 
V!*sSálva a kulturális szimbolizáló jelképeit véli felfedezni ezekben a dinamikus 
a otásokban.11 Tompa Mária értelmezése12 is hasonló eredményre vezetett: szerinte

Járnak és titkok játéka. 109. 
u âe- Szentkuthy Miklós naplórajzai elé. Szeged. 2000/január 

»Szentkuthy lebegő', kavargó, kígyózó nőalakjai és összefonódó párjai archetípusokról beszélnek, és 
n) llgodtan felfoghatók az egyéni álmok materiális reprezentációjának. Jung Alkímiai tanulmányainak 
'Weben közöl olyan rajzokat. melyeket páciensei készítetlek, s melyeknek emberábrázolásai gyakran 

Meglepő hasonlóságot mutatnak Szentkuthy rajzaival. [...] [Abyj Ilárburg bizonyos értelemben Junggal 
'i* ,J]ert ő is a kollektív tudatalati archetípusainak hdturális szimbolizációját igyekezett megfejte- 

ni' ‘ in lan egy fontos különbség közte és a jungiánusok között: míg Jungot a tudatalatti érdekelte, 
f  rf rQ̂ °̂ 0^  02 csak annyiban, amennyiben ez segíthet a tudatalattiban elmerült archetípusok 

Je ezéséhez. addig Warburgot maga a hdturális szimbolizáció mechanizmusai, azok a gesztusok, 
yekel az emberiség az ősi reakciókat megszelídítette és saját problémáinak kifejtésére használta. Úgy 

gondolom, q warburgiánus modell közelebb áll Szentkuthy mentalitásához, mint a jungi, ugyanis 
ttntkuthynál tudatosabb és kultúrába ágyazottabb szerzőt keresve se találhatnánk a magyar iroda- 

,2 jp W ” (36. o.)
aJz és szöveg összefüggése Szentkuthy Miklós életművében. Üzenet. 2000/4-6



Szentkuthynak a rajzolás iránti mohó vágya a folyamatos gyónásigényre vezethető 
vissza, arra az önvizsgáló vallomásosságra és a külső-belső élményeknek a lejegyzés 
általi realitásba-cmelésére, amelyek összefonódása Szentkuthy életformájává vált.

Amit közreadott naplóbejegyzései közül az utolsóban imigyen összegez: „Fantá
zia? fantáziából írni? Értelmetlenség, elavultság. Csak a valóság! Amit láttam, amit 
tapintottam, szagoltam, hallottam. Le kell győzni azt a gyávaságot, mely azt súgja, hogy 
»nem szabad az élményeket naplószerűen leírni*, Minden azon múlik, hogyan írom le. 
Mit láttam, mit hallottam, mi mindent vettem észre? Ha sokat láttam, ezer árnyalatot, 
ha sok okos és mély, játékos és szikrázó gondolatot ébresztett bennem, ha képekkel és 
logikával tudom kifejezni, világosan és erjedő-erjesztő gazdagságban, stílussal, elegan
ciával, hittel és nemtörődömséggel: mit számít az, hogy a valóságot, a napló-anyagot 
mondtam el? Már rég nem napló az, hanem mű, mű, opus, igazság, szépség, tanulság, 
evokáció, vallás, emberiesség. És kell-e más?”13

11 Fájdalmak és titkok játéka. 151.



Boško Krstié

A leghosszabb út
Az általános iskola második osztályának második félévét Szabadkán kezdtem, 

és valósággal pokollá vált az életem. Bár egy Jaszibarához közeli házba költöztünk, 
de valamiféle titkos szabály, vagy egy tanhivatalnoki ízetlen tréfa következtében a 
város másik felén, a Jadran mozi épületében működő Jovan Jovanovic Zmaj általá
nos iskolába kellett járnom. Minden elsődleges jót -  a nagyszünetben Lajéo iskola- 
szolga árulta kiváló pereceket és kifliket; Nada Tikvickit, a gyöngéd és időnként kissé 
ideges tanítónőt; az osztály gyönyörű lányait: Tamara Sariéot, Anita Kobašt, 
Jelisaveta Sabót, Jelica Malagurskit; a jóbarátokat: Iván Celjuskát, Franjo Neorcióot 
(hogy az milyen jól rajzolt!), Bujakot, Kurucot és a többieket -  beárnyékolt a 
HOGYAN ELJUTN I HAZÁIG? valóságos rémálma, félelme és bizonytalansága. Jól 
feltaláltam magam a majorokban, életem addigi színterein: Ingáron, Fernbachon és 
Szepesen, ahol egyetlen messze magasló fa is elég volt ahhoz, hogy otthonom helyét 
meghatározzam. Vagy az én szlavóniai Martincimban, ahol az első osztályt Joze Sustié 
tanítónál kijártam, és ahol minden házat, és minden helybelit ismertem. Sustié taní
tó Szabadkára, a nagyvárosba való indulásom előtt egy ábécéskönyvet adott aján
dékba (az időtájt az egész országban ugyanabból az ábécéskönyvből tanultak), én 
pedig új, ismeretlen közösségemet elkápráztattam olvasásommal: „Suhog-e az erdő, 
Mása? Mása, suhog-e az erdő?” Am ahogy közelített az utolsó óra vége, úgy lett 
úrrá rajtam a pánik: megtalálom-e majd az utat a Jaszibara távoli, nádfedeles kuny
hójához?

Az első napokon apa és anya megvártak az iskola előtt. Ez isteni volt: fogják a 
kezed, te pedig kedvedre bámulhatod az embereket és az épületeket, biztos lehetsz 
henne, hogy gond nélkül hazatalálsz. De mert ez a szüleimnek nem ment olyan köny
ven, és nyilván a tanítónővel való megbeszélésük alapján, egy idő elteltével néhány 
•dősebb társammal mentem haza. Legalábbis pár alkalommal, de mert a hazaérke
zés egyikünknek sem ugyanaddig tartott, és mert érdeklődésünk sem ugyanarra irá
nyult, egyszóval, mert az akkora már körvonalazódó szokás szerint mindenki a saját 
feje szerint szeretett menni, egyre többször maradtam út közben magamra. Elisme
rn i, én magam is nagyban készültem az önálló hazatérésre. Ez a készülődés pedig 
mindennapos lett, ha a tennivalók sora rendszertelen, naponta más és más is volt.

A kötelező felkészületi gyakorlatok egyikét a Jadran előtti plakátok és fényké- 
Pek kihagyhatatlan nézegetése képezte, méghozzá törvényszerűen elhúzódó időtar
tamban, ha éppen aznaptól vetítettek új filmet. Azután rendszerint az iskolaépület 
alagsori ablaka következett, ami mögött az öklözök edzettek. Az Öklözök! Sovljan-



ski, Stefanović Cefa, Tamási, a Romek fivérek... A rácsos ablakon át a felnőttek és 
hírnevesek világába nyertem betekintést. Ha éppen nem volt edzés, a vasútállomás 
vonzott magához, bizonytalan sejtésekkel és kívánságokkal vártam egy befutó szerel
vénnyel érkező ismerőst, és nagy tisztelettel tekintettem a kupéajtóban az utasok 
jegyeit elszedő vasutasra. Azt hittem akkor, hogy a jegyeket majd újra áruba bocsát
ják. A hazatérésre való készülődés meglehetősen elhúzódott, amikor úgy döntöttem, 
hogy’ múzeumba megyek (akkor még a ReichP-palota épületében működött). Tulaj
donképpen a botanikai kiállítás két kitömött oroszlánja érdekelt (mint később meg
tudtam, Vojnich Oszkár gyűjteményéből származnak). A másik életkép, amely előtt 
szintén elidőztem, a két személynek korhűen berendezett szoba volt -  benne pedig 
nagyanya és nagyapa, gondoltam én akkor. Ez a szoba még ma is része a Városi 
múzeum kiállításának, ám amikor utoljára megpillantottam, azt kellett látnom, hogy 
az a két ember, az a két bábu, tulajdonképpen nem is idős embereket ábrázol. Sőt, 
azt kellene mondjam, inkább tűnnek fiatalnak. A felkészülés gyakorlatai közé az idő
járástól, az évszaktól vagy a kedélyállapottól függően besorolható volt a Kifli új épü
letének felkeresése is, ami lenyűgözött azzal, hogy valódi, kifliszerű sarlója néhány 
iskolatársamnak is otthont adott. Aztán választhattam még a mai Pátria szálló 
helyén tátongó gödröt, (és ha tél volt éppen) az iskolatáskán való szánkózást (az 
akkori iskolatáskák disznóbőrből készültek, és kiszolgálták az egész iskoláskort). 
Később megtudtam, hogy az egy második világháborús bomba nyomán keletkezett, 
a bombatölcsért egy kicsit elegyengették, alkalmi padokat helyeztek el az oldalán és 
ökölvívó-mérkőzéseket rendeztek benne. Aztán végül, mindezen készülődés végén, 
amikor már nem kínálkozott több egérút -  csak ljaza kellett indulni.

Az eltévedéstől való félelem Jancsi és Juliska meséjére emlékeztetett. Jancsira, 
aki morzsákat szór, hogy az utat megjelölje, amelyen kitalál majd a rengetegből, aho
vá pedig épp azért csalogatták, hogy eltévelyedjenek, és soha többé ne találjon ki 
onnan. A szerencsés végkifejlett előtt azonban a morzsákat természetesen felcsipege
tik a madarak. Ezért morzsaszórás helyett inkább az épületeket igyekeztem meg
jegyezni, s egészen addig, míg a hazavivő út képei világosan be nem vésődtek emlé
kezetembe, ezeket nem is a madarak, hanem a feledés szedte fel. Haza mindig a Kor
zón, annak is kizárólag jobb oldalán indultam. Az utcai forgatag, a rengeteg járókelő, 
a kirakatok, este pedig a fényözön elvonta minden erőmet. Minden változatosság von
zott, miközben minden erőmet az útra kellett tartogatnom; míg egyenesen, a jobb 
oldalon hazafelé haladtam, már akkor eszembe jutott aggódó anyám arca, aki nem 
messze otthonunktól, a Tejpiac elején várt engem. Es még csak a Korzó elején 
jártam! Viszonylag egyszerű volt eljutnom a Munkás moziig, itt azonban megint 
elvesztettem a fonalat. Ismét fényképek, szotyolaárusok, egy kartonbábokat kínáló, 
cérnaszállal lábukat és karjukat emelgető rokkant, és az ő híres reklámszlogenje az 
első vulgáris mondattal, amit hallottam: „Itt a Marika, pucér a lika!" Miután hatal-





más erőfeszítéssel elszabadultam a mozibejárat mágnesétől, még nagyobb próbatétel 
vár rám: az Union üzlete. Ennek kis kirakataiban mindig volt valamilyen különle
gesség -  szárított tőkehal, banán, az ajtón át pedig áradt a vanília- és az erős, a sa
vanyú cukorka-, a selyembonbonillatt. Fontos volt az uzsonnán vagy az uzsonnát 
kihagyva megtakarítani egy-egy dinárt öt vagy tíz deka vegyes cukorkára. A hazave
zető út legfőbb eseménye azonban a pult mögött állt. A bonbonokat Tihomir 
Ognjanov Bata árulta, a legjobb szélső, aki a Szuboticában valaha is játszott. Ez az
tán döfi, az édességet Bata Ognjanov méri ki és teszi staniclidba! Amikor a megráz
kódtatásból magadhoz térsz, még az utca túloldalán lévő Plavi9 is kabátujjon ragad 
és megállít.

Hadd maradjak még kicsit, gondoltam magamban, mert egy pillanatra megjelent 
előttem édesanyám képe, majd ismét szertefoszlott, és máris a Pelivan előtt álltam. 
Kevés az a gyerek, akinek mire odaér, marad még költőpénze, ezért jobb híján csak 
megbámultam a gyerekeket, akik szemtelenül vihogva, kezükben a teli fagylalttörc- 
sérrel kiléptek az utcára. A fagylalttal ezúttal várni kellet a másnapi iskolába mené
sig. A Pelivan után veszedelmes fordulópont következik. Hamarosan jobbra kell 
kanyarodni, de nem ám a Borovónál. Egy pillanatra ott is összemosódnak a dolgok, 
miközben a kirakatban álló rövidszárú gumicsizmákat nézem, és arra gondolok, ame
lyet hordok, és amely mindig kilyukad, bár itt-ott már be is foltozták, ám még min
dig átengedi a vizet. Nehogy itt forduljak le, hanem majd kicsitt odébb. Csakhogy a 
Borovóval szemben a fényképész valakit állványára erősített géppel fényképez, és 
egy egész család várja, hogy a hívóba telt kartonon tulajdon szemük előtt kirajzo
lódjon a képük. Nehézkesen, a jobb oldalon haladás elve alapján még egyszer meg
határozod az irányt, ám akkor ér az újabb megrázkódtatás, a Strossmayer utcából 
kidöcög és a Rudics utca felé veszi az irányt a villamos. Itt a legnehezebb megőriz
ni a lélekjelenlétet, az erős koncentrációt, és közben azt ismételgetni: „a villamos 
most balra tart, de én bizony jobbra fordulok.” Miközben magad is balra tartanál, 
és a villamos nyomába erednél. A sarkon egy pillantás a magasba, minden rendben, 
itt van az Atlasz, itt aztán minden kétséget kizárólag 1c kell fordulnom, nem tovább
haladni egyenesen, s főként nem fordulni balra. Jobbra kell tartani, aztán meg egye
nesen tovább, át a piacon várokozáslól és aggódástól eszél vesztett édesanyám 
karjaiba.

A nap leghosszabb útja véget ért. Zsíroskenyér meg Jaszibara vár.

(Beszédes István fordítása)



Papp Árpád

Nemes vadak és vadászó nemesek
A hetvenes évek elején történt, hogy -  akárcsak a hétvégeken általában -  felka

paszkodtunk a sínbusz magas lépcsőjére, a mozdítható üléseket egymás felé nyitot
tuk és Kanizsára utaztunk. Meleg volt, nekem Kanizsáról most már örökre a meleg 
uyarak és nagyszüleim fognak eszembe jutni, amikor Horgosnál vártuk, hogy végre 
nagy kanyart véve folytathassuk utunkat. Az állomás jó messze van, a söprűgyár 
látszik, onnan vagy a Hosszú-soron mentünk, de előtte még a temető fala, ahol apai 
es anyai nagyszüleim nyugszanak mindannyian, békében, de a történet idejében még 
türelmetlenül várják érkezésünket anyai nagyanyám és nagyapám, Palotás Mária és 
Antal. Az utcán édesapám és édesanyám mindenkinek köszön, hiszen ismernek min
denkit, én is köszönök, erre tanítottak. Azóta is előre köszönök, hátha ismernek és 
ez valahol így illik . Még korábban esett meg, hogy egy nyári kanizsai utcára kicsa
p j  alkalmával a szép piros pipacsok szirmait tömtem magamba, annyit, hogy azóta 
ra sem tudok nézni a gyönyörűséges virágra. Esetleg papsajtot majszoltunk. Nem 
v°ltunk éhesek, csak úgy. Ha megéheztünk, bemehettünk bármelyik házba -  min
denki ismer mindenkit, tudják, kik a szüleid -  kértünk egy karéj tejfölös kenyeret, 
|náskor cukorral meghintettél, adtak, így van ez rendjén. Mikor megérkezünk a ház
hoz, ölelkezés, csókok, gyerünk be, meleg van. Szomszédok jönnek, mi újság Veron
ául, Józsikám, hogy megy sorotok, vacsora, egy bögre tej és kenyér, alvás. Ha nem 
JM, a nappali szobában, akkor a nagyágyon, nagytata és nagymama között, ott jó. 
Vasárnap felkelni, nagytata kel föl elsőnek, igaz, mindig ő aludt el legkorábban. Szom
bton, vasárnap már korán jöttek a betegek, vért vett tőlük nagyapám, köpölyözött, 
* ls harangformájú csészéket ragasztott az emberek és asszonyok hátára, Tóni bácsi, 
0l)’an rosszul vagyok, szédülök, mondták. Köpöly tapad, a vér gyűlik, a beteg gyó- 
pd- Ilyenkor nem lehetett zavarni és bemenni az ebédlőbe, csak lopva lehetett 
beKukkantani a csíkozott tejüveg sírna sávjai között, de leginkább elküldték. Menj, 
111 Van a légpuska, lőjj verebet vagy mást, mondta a nagytata. Itt kezdődik el vala
k i  ami leginkább a puskához való gyermeki vonzódásként jellemezhető. Ez a 
Ufcsa ragaszkodás később teljesen megszűnik, valahol Szlovénia lankái között az 

e,lenkezőjére fordul. A történet idején ott állok az udvaron, jobbra-balra rózsabok- 
r°k és tövek, a kert tele van rózsával, csak négy körtefa és két meggyfa bontja meg 
?z eg)’séget, a kert végén a szőlőlugas magasodik, attól kezdve a végszomszéd kopár 
kruuipliföldje kezdődik. Szóval ott állok a fáskamra előtt, kezemben a légpuska meg 
a pici golyók, nem tudni, hova lehet őket eltenni, zsebbe vagy szájba. Az előbbi meg- 

uás azért nem jó, mert sokáig tart kikaparni a zseb sarkából, a másik azért nem,



mert lenyelheted a golyót. Apám is ott áll mellettem, mutatja, magyarázza, hogy kell 
lőni. Süvít, pontosabban fütyül a golyó, madár elszáll, nem baj, majd a következő. 
Fecskét nem lövünk, az hasznos, szúnyogot fog. A veréb az szapora, azt lehet, meg 
különben is csak bajt csinál (gyermeki tévelygés). A szomszédban a sintér lakik, 
kutyája csak egy van, disznó annál több röfög az ólakban. A budi mögött egy fa 
áll, egy veréb a szélső ágon csücsül, a következő pillanatban már zuhan le, pont a 
kutya elé, az pedig bekapja. Senki nem hitte el, hogy végre lőttem egy verebet. 
Marad a céltáblára lövés. Talán már említettem, idestova tizenöt éve nem vagyok 
hajlandó puskát venni a kezembe. Ennek ellenére kora gyermekkorom idején lettem 
az indiánok nagy pártfogója, legszívesebben én voltam (lettem volna) Winnetou, csú
nya és rossz fehér ember soha. Hiába, a keletnémet filmek megtették hatásukat. Sok
kal később történt meg, hogy az íj -  nem az a bodzafaágból és manilamadzagból 
eszkábált, hanem „igazi”, csörlősíj -  húrjának zúgása kerített hatalmába. Gödöllőn 
játszódik le a következő epizód: Guszti komámmal, egy teljesen téves csatatéren, a 
perzselő napon kopárrá kopott focipályának egyik szegletébe műanyag-poharat 
teszünk le, a másik, átlósan található szögletből eresztjük útjára a nyílvesszőket, 
egyet-egyet. A cél nem is látszik, csak tudjuk, hogy ott van. A hőség már csak 
sokadrangú jelenség. De térjünk vissza Kanizsára, a hetvenes évek közepére. 
Cseréplécekből faragtuk az íves fakéseket, amit a műanyag nadrágszíj alá dugtunk, 
úgy járkáltunk a kistemető utcájában, fickósan, lehet hogy már említettem, Kanizsán 
mindig meleg volt, rajtunk, gyerekeken kívül senki sem járkált a téglajárdákon.

Járt valaha Vojnich Oszkár Kanizsán? Aligha. Tallián Emil is a Tisza túlsó felén, 
Törökkanizsán játszhatott pántos spilhóznijábaní-Mély nyomokat hagyhatott benne 
szülővárosa, annak poros utcái, hiszen hatalma teljében faiskolát alapít hetven hol
don, a házak elé fákat ültet, személyesen ellenőrzi, hogy meglocsolták-e a csemeté
ket. Ha nem, irtózatos patába kerekedik. Nagyanyám mesélte, mikor cseléd volt a 
Tallián-testvérek egyikénél, óránként kellett port törölni a fekete zongoráról, mert 
azon egy-kettő meglátszott a városka egyik legjellemzőbb sajátossága, a por.

Élt négy vadász a századforduló környékén. Mind a négy magas éves járadék
kal, többszáz holddal, kutyabőrrel, címerrel, előkelő társasággal rendelkezett. Ez a 
négy vadász vígan lőtte a vadkacsákat, nyulakat, vívni tanult, lovakat vásárolt. A 
hajtókát busásan megfizették, a hölgyekkel a környező ligetbe kocsiztak, persze né
ha egyéb világi dolgokat is műveltek. Tallián Emil járásbíró, Vojnich Oszkár tiszte
letbeli aljegyző volt, míg a másik kettő, Damaszkin Arzén és Fernbach Bálint inkább 
a saját gazdaságát irányította. Egyszer aztán valami furcsa bizsergés indul el bőrü
kön, egyszerre a láb és kézujjaktól, de nem tudták megfejteni a bizsergés okát. 
Tovább vadásztak cimboráikkal, utaztak Európa-szerte, de valami visszafordíthatat-



tanul megváltozott bennük. Elegük lett az irigylésre méltó életből, jegyet váltottak 
Triesztbe, és elhagyták, ha csak rövid időre is, az öreg kontinenst.

Damaszkin Arzén, a temesvári születésű, cincár származású földesúr Teleki Sá
muel barátja volt. Ezt a barátságot átszőtte a vadászat, a puskapor szaga. Amikor 
együtt vadásztak a görgényi havasokban, talán gyakran terelődött a szó a korábbi 
nagy hajtásokra, amikor még Teleki mellett Rudolf trónörökös és Stefánia is az elő
kelő társaság tagjai voltak. Rudolf trónörökös tragikus halála előtt ötször volt ven
dége Telekinek, egyszer Ferenc Ferdinánd is csatlakozott hozzájuk. Teleki Sámuel 
1886-ban induló expedíciójában Rudolf trónörökös kétségtelenül szerepet vállalt: a 
hivatalos változat szerint személyesen buzdította Telekit az utazásra. Mások, a rossz 
nyelvek szerint utazását egy kellemetlen közjáték végkifejletének kell tekintenünk: 
a minden ízében dyonüsszoszi embertípusba sorolható Teleki egy alkalommal azzal 
dicsekedett Rudolfnak, hogy neki a legcsúnyább asszony is szép, bármikor hajlandó 
megcsókolni például az első belépő fehérnépet is. Ekkor lépett be a szobába Stefá
nia. Ezek után Teleki afrikai utazása száműzetésnek is tekinthető. Hihetőbb azon
ban, hogy Rudolf, a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli elnöke saját tervezett 
politikai céljai érdekében támogatta az ismeretlen Kelet-Afrika felfedezését. Teleki 
három évvel később fejezi be útját, a hatalmas férfi saját árnyékaként tér haza, hat
vannyolc kilósán, jóllehet az expedíció kezdetén még egy derék, százöt kilogrammos 
személyt láthatunk a fényképen. Az expedíció kezdetén karavánja ötszáz teherhor
dót és vadászt számlált, akiket az afrikai partraszállás után toboroztak. A társaság 
,agja volt Höhnel Lajos, a pozsonyi térképész is, akinek az ismeretlen föld feltérké
pezése volt a feladata. A kikuyuk földjén állandó harcot folytatnak az őslakosokkal, 
ami miatt a későbbi értékelők irtóhadjáratnak minősítik az embertelen erőfeszítést 
követelő utat. Szó mi szó, Höhnel Lajos naplója bővelkedik a véres történetekben, 
de nem csak ebben.

Damaszkin Arzén, aki Temesváron született 1854-ben1, 1903-ban utazik Afriká- 
ba, Teleki Sámuel biztatására és annak útját járva, akihez „meghitt barátság fűzte”2 
Háromhónapos vadászkalandjának eredménye könyve3, valamint a Szabadkai Váro- 
Sl Múzeum tulajdonában lévő két maszai pajzs és három lándzsa, amit eredetileg 
Tallián Emilnek ajándékozott.

Damaszkin kirándulása a szó szoros értelmében kirándulásnak tekinthető, hiszen 
sokkal gyakoribb vendég az erdélyi havasokban és a Monarchia más ismert vadász
helyein, mintsem a forró Afrikában. Magányosan, agglegényként hal meg 1914. 
November 10-én, Budapesten. Talán az erdő és a pusztaság nagyobb kihívást jelen-

' Kalapis Z. 1987. 219.
2 Kalapis Z. 1987. 220. Idézi Agárdi F-t 1955.?
5 Damaszkin A. 1906



tett számára a szalonokban való tetszelgéstől. Damaszkin utazására társként a 
Nemzeti Múzeum preparátorát, Kittenberger Kálmánt választja. Kittenbergernek 
nincs elég pénze az utazáshoz, ezért Damaszkin kieszközli Wlassits Gyula föld- 
mívelésügyi miniszternél, hogy az alacsony, köpcös munkatárs évi jövedelmét az úti
költség fedezésére fordíthassa. Ily módon Kittenberger Kálmán megteszi első lépéseit 
azon az úton, amit később hivatásul választ. Kelet-Afrika csapdájába esik ő is. 
Apropó, csapda! A nagy vadászok megvetik a csapdával zsákmányt ejtő pórnépet. 
Vojnich Oszkár írja, hogy a vadnak is esélyt kell adni. Ha nem másért, hát hogy 
elmenekülhessen. Ezzel szemben a csapdaállítás igen komisz szokás. Fegyvere viszont 
csak a kiváltságosoknak lehet, amivel a kör bezárul. Egyik oldalon a híres vadászok, 
a másikon a sunyi hajtok állnak, akik azért szívesen sütnek őz vagy nyúlhúst. 
Korompay Bertalan a magyarországi csapdaféléknek egész könyvet szentelt, amivel 
a téma után érdeklődőknek feladta a leckét. Vojnich Oszkár a vadászat -  de egyút
tal a vadász -  etikai kódexének megfelelően eképpen összegzi a víziló vadászatának 
bizonyos szabályait: „A vízilovat lőhetjük partról vagy csónakról. A vadászat első neme nem 
illő az igaz vadászhoz. A második már lovagiasabb, mert a vadnak is ad módot a menek
vésre vagy önvédelemre..."*

Térjünk vissza a nagy vadászokhoz. Már ülnek vagy imbolyognak a Triesztből 
indult hajón, Alexandria, Port Said, Aden, Mombassa következik kétheti hajókázás 
után. Tallián Emil, a törökkanizsai főszolgabíró a „Néhány szó egy Kelet afrikai ki
rándulás költségeiről, a szükséges fegyverekről és felszerelésekről” c. fejezetben így 
részletezi a 8000 koronás utazás részköltségeit: „s-egy négernek havi díjazása a vas
úti költségeken felül átlag havonkint '24 koronába kerül. A safari vezetőjeként szereplő 
headmannak havi szokásos díja 60, -  a szakácsé, boyé, sikárié és gunbeareré pedig fejenk- 
int 45-50 koronára tehető. Az ugandai vasúti állomásoktól 30-40 kilométernyire terjedő 
kirándulásokra véleményem szerint kell: egy headman, egy szakács, egy boy, két askari, 
egy gunbearer, és 20-25 porter személyenkint. Ezeknek két havi fizetése, felszerelése és 
élelmezése a fentebbi részletezés szerint mintegy 1800- 2000 koronába kerül. Ehhez még 
hozzá kell számítani Nairobéig és vissza a vasúti jegyek árát, ami 800 koronára rúg, 
úgy, hogy maga a safari költsége 2600-2800 korona.

Az első osztályú hajójegy ára Trieszttől Mombassáig és vissza -  1800 korona.

Egy vadászati engedély extra lődíjakkal -  1300 korona.
Élelmezési költségek és italok -  500 korona.
Beviteli és kiviteli vámok -  200 korona.
Egy teljesen felszerelt sátor -  240 korona.

1 Vojnich Oszkár: A víziló. Nimród. 1914. november 20. 33. sz. 458.



Podgyász hajó és vasúti Juvardija -1 0 0  korona.
A tróphaeák tisztítási és őrzési költségei -  200 korona.
Szálloda költségek -  200 korona.
Baksisok -  200 korona.
Előre nem látható kisebb kiadások -  500 korona.”5
Fernbach Bálintról, a felsőroglaticai és szondi nagybirtokosról alig maradt az 

utókor számára is értékesnek tekinthető feljegyzés. Nagy Tibor mesélte, hogy a még 
élő cselédjei vagy napszámosai emlékében egy igen morózus, különc emberként élt 
tovább. A napszámosait mindig nagy gonddal válogatta, magasabb napszámot adva 
munkájukért. Az étkezések idejét követve mindig meglátogatta a mezőn dolgozókat, 
személyesen győződve meg arról, hogy kiadósán ettek-e. A hajtások alkalmával, 
akkor szokatlan módon, mindig apró édességgel, cukorkával jutalmazta a gyerek
korban lévő hajtókát. Annak ellenére, hogy a Vojnich- és Fernbach-birtokok közel 
voltak egymáshoz, mégis a Tallián Emillel együtt való vadászatokra találunk uta
lásokat. 1905-1906 folyamán Brit-Kelet-Afrikában, Makindu állomástól az Athi 
folyóig, az Athi-plain és Donyo-Sabuk, valamint Nairobi állomások között folyta
tott vadászat során, a lőjegyzék tanulsága szerint 1 oroszlánt, 2 orrszarvút, 1 vízi
lovat, 4 Eland antilopot, 2 passzánt, 2 gnut, 6 zebrát, 6 vízi antilopot, 1 kudut, 
26 Cook-antilopot, 14 impalát, 17 Grant antilopot, 1 redbuckot, 3 steenbuckot, 
18 Thomson-gazellát, 5 Dick-dick-gazellát, 9 varacskos vaddisznót, 1 hiénát, 
8 krokodilust, 1 pythont, 2 strucckakast, 2 túzokot, 7 marabut és 4 saskeselyűt 
lőnek le.6 „Ezenkívül sörétes fegperrel lövetett mintegy 200 darab különböző szárnyas 
vad, mint kisebb nagyobb túzok, francolin, gyöngytyúk, fogoly, fürj, nílusi vadliba, kacsa 
ás szalonka.,r!

Fernbach Bálint, a szondi nagybirtokos ugyancsak a nagy vadászok sorába 
tartozik. Feljegyzés igen kevés maradt róla, tollat irodalmi ihletéstől vezérelve 
szinte sohasem fogott. 1905—1906-ban Tallián Emillel együtt vadászik Afriká
in ,  vélhetően egy Tallián Emillel való közös vadászat eredményei azok a tró
feák is, melyek a második világháború után kerülnek a Szabadkai Városi Mú
zeum raktáraiba 1907-es évszámmal. 1909-ben (február és március) Német-Ke- 
let-Afrikában elefántot, bivalyt lő. 1910 első hónapjaiban Kittenberger Kálmán
nal vadászik, 1911-ben a Ferenc József-földet Tallián Emillel látogatja. További 
életrajzi adatai ismeretlenek ezidáig a kutatók előtt. Ugyancsak Nagy Tibor, a 
vadász- és történelemtanár mesélte, hogy Fernbach az első világháború után 
főbelövi magát.

' Tallián E. 1906. 353-354.
| Tallián E. 1906. 365-366.
: Tallián E. 1906. 366.



Tallián Emil. a törökkanizsai főszolgabíró és vadász személyében a Tisza-parti 
kisváros arculatának kialakítóját tisztelhetjük.

Életrajzi adatai szerint 1859. február 20-án született Törökkanizsán. 22 évesen 
megyei tiszteletbeli aljegyző, két évre rá a törökbecsei járás főszolgabírája.8 
1888-ban a törökbecsei járási főszolgabírói tisztséget törökkanizsaival váltja fel. 70 
holdas faiskolát alapít, parkot telepít szülővárosában.

A főszolgabíró szenvedélyes vadásznak bizonyult: 1906-ban megjelent „Uti- 
naplómból” c. könyve elárulja, hogy: „midőn Európának nagy részét, Egyiptomot és 
Núbiát, Palesztinát és Syriát bebarangoltam...”9 további utakra indult. Indiai útra 
1897-ben megy, előtte azonban már tesz utazást a fent nevezett országokba. Napló
feljegyzései utólagosan készülnek.

Indiába 1897. január elején indul és közel három hónapot tölt távol otthonától. 
A napló alapján vadászkirándulásának célja oroszlánok vadászata volt.10 1900 
januárjában Ceylon szigetére utazik, elefántvadászatra. Április elején sietve távozik 
onnan.

1902 októberében Kelet-Afrikában is elefántokra vadászik.
1903 januárjában Brazíliába indul, áprilisban ismét Triesztben köt ki hajója. 

Népszerűségét mi sem bizonyítja hívebben, mint az az újsághír, miszerint: „1903 
április 1-én éjjel három órakor érkezett meg Törökkanizsára. Szívélyes fogadtatásá
ról a Törökkanizsa és Vidéke nyomán a Torontál is beszámol”.11

1904. november 25-én ismét néhány hónapos afrikai expedícióra indul.12 
Az útinapló utolsó oldalai alapján 1905. dec.̂ 20. és 1905. február 28. között 

Fernbach Bálinttal Brit-Kelet-Afrikában vadásznak, a lőjegyzék alapján igen 
sikeresen.

1906 augusztusában „Tallián Emil főszolgabíró, a híres afrikai oroszlánvadász... 
ismét Afrikába megy vadászatra. Az előkészületeket már most megteszi a nagy és 
veszélyes útra, melyet november közepe táján kezd meg.”13

1911. augusztus 18-án Tramzöből indul a Ferenc József-földre, hazaérkezése után 
röviddel, 1911. december 3-án hal meg. Halála előtt végrendeletileg az 1905-ben 
alapított Torontálmegyei Múzeumnak ajándékozza gyűjteményét, amint arról a 
Torontál 1912. október 26-i száma beszámolt14. A gyűjtemény nagysága miatt a tró

» Kalapis Z. 1987.182.
11 Tallián E. 1906. 99.

10 Németh F 1995. szept. 14. 22.
11 Németh E 1995. szept. 28. 22.
12 Németh E 1995. szept. 28. 22.
1:1 Németh E 1995. szept. 28. 22.
"  Kalapis Z. 1987. 186.



feákat két terembe, egy harmadikba az afrikai népek fegyvereit, házi eszközeit 
helyezték.15 Akárcsak Vojnich Oszkár, Tallián Emil is gyakran felcserélte a fegyver 
célzószerkezetét a fényképezőgép keresőjével: a két világháború közötti időszakban 
még 728 általa készített fénykép létezéséről tudnak. A második világháború után a 
múzeumok átszervezésekor számos (de korántsem mind!), korábban a becskereki 
múzeumban leltárkönyvbe vett trófea és néprajzi tárgy a Vadászati Múzeumba, 
illetve Szabadkára kerül.16 A becskereki (Zrenjanin) gimnázium folyosói nyelik el 
mintegy 400 fényképét, a többi jelenlegi helye ismeretlen.17

Vojnich Oszkár keresztelési bejegyzése 
Fejléc: Archi-Dioecencis Colocensis, Anno 1864 
sorszám: 566 (a keresztelés sorszáma az évben) 
születési dátum: 1864. május 18. 
keresztelés dátuma: 1864. május 20.
A keresztelt személy neve: Oscar Josephus Joannes Dániel Lucas Alexander 
A szülők neve, vallása (Nomen Parentum, eorum Conditis et Religio):
Egr Alexander Vójnits de Bajsa et Olga Vojnits de Bajsa R. C. civ Nobilis 
Locus Domicilii cum Numero Domus : M(aria) Th(eresiopolis) 3393 
Nomen Patrinorum eorum Conditio et Religio: Joannes Szemző de Kamjonka 

viduum Nobilis
Nomen Baptisentis (a keresztelőpap): Emericus Lehoczky administrator 
Vojnich Oszkár gyermekkorára és fiatalságára vonatkozó adatok híján a több

ször idézett „Pedigrém’18 nvújthat támaszt. Ami viszont számunkra lényegesen 
érdekesebb, azt útinaplói árulják el.

1884. november 29-e és 1885. április 23-a között Egyiptomban, Palesztinában, 
Korfu szigetén jár.19

1893. június 12-én indul Budapestről észak-amerikai útjára, ahonnan november 
2-án érkezik vissza kiindulási pontjára.

1898. júniusában indul északi kirándulására, utolsó naplófeljegyzését augusztus 
25-én keltezi Stockholmból. A naplófeljegyzés két további útjáról is tanúskodik, 
sajnos pontos időmeghatározás nélkül: már svéd földön jegyzi le a vonatok kényel

13 Kalapis Z. 1987. 186-187.
16 Zrnié, D. 2000
IT Kalapis Z. 1987. 187.
111 A kivonatosan és szűkszavúan megfogalmazott curriculum vitae több kérdési hagy megválaszo

latlanul. Ennek okán számos ebnélet született Vojnich Oszkár fiatalkorának megfejtésére. Továb
bi kutatás döntheti el megnyugtatóan a vitás és homályos részleteket.
Szekeres L. 1985



metlenségére utaló megjegyzését, miszerint „ilyen modorban eddig csak a pyrénei 
félszigeten utaztam”20, majd később egy gleccsert szemlélve eszébe jut, hogy 
„emlékeztet a Grindelwald-gleccserre Svájzban”.21 Ezekből talán az utazást megelő
ző négy évre derülhet fény: mindkét feljegyzés arra a nyugat-európai, 1895-ös uta
zásra tesz utalást, amely -  Tallián Emilhez hasonlóan -  az Európán kívüli utakat 
előzte meg.

1904. május 22-én indul el Budapestről oroszországi útjára, ahonnan három hó
nap után, Finnországot is érintve tér vissza augusztus 7-én.

1906. február 24-e és április 29-e között -  az útinapló feljegyzései szerint -  a 
„Vesuvion” kitöréseit szemléli Lóczy Lajossal.

Ugyanebben az évben (1906-ban), december 17-én már Triesztben találjuk, ahol 
hajóra száll és Ausztrália, Uj-Zéland, Kína, illetve a Csendes-oceán szigetvilágát ta
nulmányozza. Utazásának európai célállomása Marseille, ahova 1908. május 30-án 
érkezik meg.

Az 1909-as év úticélja Szudán, ahol februárban és márciusban vadászik. Ugyan
ez év (1909) decemberében Eszak-Ugandában és Szudánban volt, ahonnan 1910. 
március 27-én keltezi utolsó naplóbejegyzését.

1911. január első napjaiban Triesztből indul el, hogy 1912. július 11-én Singa- 
pore-ban szálljon fel hazatartó hajójára. Utazásának elsődleges célja India, Báli, 
Jáva nagyvadainak vadászata volt. ,

1913-ban Breslauban az ottani állatkertet szemléli meg.
1914. március 11-én Nairobiból indul vadászafra, tizenkét tábort váltva. Az utol

só naplóbejegyzés április 20-ai, innen útja Port Saidba, halálának helyszínére vezet.

Vadászat a századfordulón
Kétségtelen, hogy a kor (a X1X-XX. század fordulója) általános divatja lehető

vé, mi több, kötelezővé tette az akkoriban lovagias sportnak tekintett vadászat őzé- 
sét. Nemcsak a tehetős földbirtokosok, valamint a köreikből kikerülő magas állami 
beosztású személyek vadásztak, hanem igen gyakran az előkelő családok egyes 
nőtagjai is hódoltak ennek a szórakozásnak. A téli időszak beköszöntével puskaro
pogástól hangos a tarló, a nagy síkság. Nyulak, fácánok, őzek, vaddisznók, vadka
csák kerülnek terítékre. A nagy lakomák alkalmával birtokok, országrészek sorsa dől 
el. Aki szarvast akar leteríteni, Albrecht főherceg karapancsai vadásziakat siet, 
medvét a görgényi havasokban vadászhat Teleki Sámuellel.

2" Vojnich 0.1898. 13.
21 Vojnich 0.1898. 24.



Bácska és a Bánság elhíresüit vadászai tehát a Kárpát-medence és szűkebb 
pátriájuk számos vadászparadicsomát végiglátogatták azelőtt, hogy Európán kívül is 
szerencsét próbáltak volna. Érdeklődésük azonban -  az utókor szerencséjére -  nem
csak a bozótosok, szavannák magas füvében megbúvó nemes vadakra korlátozódott, 
hanem a helyi lakosság megfigyelése, a helyi nevezetességek is vonzották kutató 
tekintetüket.

Nyugtalan természetük parancsait követve távolabbi, szokatlan, a vidéki nagy
urak szemével eddig nem látott tájakon vallottak hűséget Diana istennőnek. Bácska 
és a Bánság abban a kitüntetett helyzetben volt, hogy négy olyan vadász született 
földjén, akik fáradságot és pénzt -  amiből anyagi és társadalmi helyzetük révén 
bőven kijutott nekik -  nem kímélvén, vadászszerencséjüket a távoli Kelet-Afrikában 
's kipróbálták.

A X IX. és XX. század fordulóján Kelet-Afrika (Szudán, Uganda, Brit-Kelet-Afrika 
és Német-Kelet-Afrika) az egzotikus trófeákra áhító vadászok és utazók számára az 
»ígéret földjének” számított.



Béla Duránci

Utazások
Sokféle van, olyan, amelynek meghatározott a célja, a turista bolyongások és ba

rangolások; a háborús esztelenség előli menekülés; a távoli rokonok meglátogatása, 
akik egyáltalán nem örülnek jöttünknek; olyan, amikor az ember a mindennapi 
betévője miatt kel útra; esetleg amikor csak más időtöltés híján... Ez alkalommal 
azonban essék szó inkább azokról a talányos, a képzőművészek kiállítási katalógu
saiban oly szívesen emlegetett utakról, amelyeket általában a tanulmányút elneve
zéssel illetnek. Eme bűvös kifejezés után aztán egész sor állam, város felsorolása 
következik. Van, ki többről, más kevesebbről tesz említést. Feltételezzük, hogy „ez” 
az előzőek munkásságában inkább kimutatható, mint az utóbbiakéban. Köztudomá
sú azonban az is, hogy számos alkotó az életben el nem hagyta szülőföldjét, mégis 
olyan életművet hagytak örökül, amely fittyet hányt minden idő- és térbeli határra!

Minden viszonylagos ugyanis, épp úgy, ahogy annak idején Iván Tabakovic 
(1898-1977), a jugoszláv képzőművészeti élet bölcs figurája mesélte, aki -  ne felejt
sük megemlíteni -  meglehetősen sokat utazott is. Egy ízben, éppen amikor a kisebb- 
nagyobb, múlandó és tartós képzőművészeti értékekről folyó vita „patthelyzetbe” 
torkollott, az idős úr halkan megjegyezte:

-  Tudják, kérem szépen, még az elromlott óra holt mutatói is egy pillanatban 
az abszolút pontos időt mutatják -  amikor az idő találkozik az állásukkal!

Ennek alapján, a „mi lett volna, ha másként történt volna” féle eszmefuttatáso
kat most tegyük félre. Én az alábbiakban azt állítom, hogy az általam felsorolt 
alkotók pályaképe utazások híján másként fejlődött volna, mi több, egynémely 
alkotásuk létre sem jött volna. Állításomnak nincsenek „kézzelfogható” bizonyíté
kai, különben pedig, minden viszonylagos.

A példa okáért, három személy életrajzában megkerülhetetlen pontként éppen az 
utazások szerepelnek, de mindegyiküknél más és más, sajátos módon.

A sok közül elsőként Stipan Kopiloviéot (1877-1924) emelném ki, aki „európai 
barangolásai” nélkül soha nem lett volna említésre méltó művész. A második 
Sáfrány Imre (1928-1980), ez a lázadó temperamentumú művész, aki mindig kész 
volt az utazásra. „1954 szilveszterétől 1955 március végéig” tarló párizsi tartózko
dása döntő fontosságú volt a háború utáni vajdasági képzőművészeti porond 
avangárd alkotója karrierje szempontjából. Harmadiknak Kondor Bélát (1931— 
1972), a magyar képzőművészeti élet egyedülálló alakját választottam. Nem szerette 
az utazást, mégis éppen ez hagyott benne kitörölhetetlen nyomot.



Stipan Kopilović 1877-ben, Szabadkától nem messze, Bajmokon született, a 
Zombort Szabadkával összekötő" régi út mentén. Akkoriban a város nem volt 
nagyobb egy manapság fejlettebbnek számító falunál, Bajmok pedig egy aprócska kis 
település volt. 1869-ben azonban ez a kis település az első bácskai „vas út útvona
lába került. így, ezen keresztül lehetett „Európába” utazni. A szegény szülők tehet
séges gyereke, mellesleg borbélvinas, így azután saját kezdeményezésre, a betévő falat 
után menve vetette bele magát az utazás nagy kalandjába. Valószínűleg 19 évesen 
Indult el, s első útja 1895-ben Budapestre vezetett. Ezekben az években Pest a 
hihetetlen méretű építkezési beruházások központja, készül a Milleneumi kiállítás. 
V megélhetés reményében ideérkező nincstelenek, napszámosok és kubikosok özöne 
árasztotta el a fővárost. így került ide Stipan is.

Azután egyszer Morelli Gusztáv (1848-1909), a híres fafaragó mester, az Ipar- 
művészeti Iskola tanára borotválkozás közben a falon lógó munkákat nézegette, 
helyeket a borbélyinas készített. Miután megállapította, hogy a fiú nem minden
napi tehetség, „rendkívüli hallgatóként” felvette Stipan Kopiloviéot az osztályába. 
Az 1900-1902 közötti években a tanulók jegyzéke szerint Stipan műfaragást tanult.

Ha nem ment volna Bajmokról Pestre, aligha lehetett volna a borbélyból első 
impresszionista festőink egyike! Stipan ugyanis már az 1902/1903-as iskolaévben 
Peter Halm (1854-1923) grafikusművész tanítványa lett a Bajor Királyi Művésze- 
h Akadémián, Münchenben, miután letette a felvételi vizsgát. Szerencséjére, megkap- 
*a a kalocsai érsekség ösztöndíját és a bajmoki lakosok is segítették. A borbély
mesterségből tartotta el magát Münchenben is.

A falusi, tanulatlan borbélyból Budapesten némi továbbtanulással ügyes másoló 
,e»  volna. Mások alkotásait ügyes kézzel formálta volna mesteri fafaragvánnyá.

ZZel azonban elégedetlen lévén, München felé vette útját és az akkoriban oly híres 
a*adémia tanítványa lett. A bajor fővárosban a falusi borbély, akit nem túl „tekin- 
!%es” mestersége miatt bohém körökben nyilván le is néztek, immáron „világot 
a|°tt” személyiség, aki egy valóban egyedülálló, pezsgő művészeti közegben élte nap- 

Ja'l> Szemmel láthatóan jól tájékozott, tehetséges és ambiciózus, s gyorsan felfedez
ni hogy München többé nem az avangárd művészeti események központja. Akárcsa 
nás hallgatók, akik szerettek volna a modern művészet epicentrumában lenni, ott, 
ah°l a dolgok történnek, Stipan Kopilovié is Párizs felé vette az irányt! Elhagyta 
Münchent és a hagyományos akadémiát. Ezáltal elveszítette ösztöndíját is. Párizsba 
fent, hogy ott, a forrásoknál váljék belőle autentikus alkotó. S ezt el is érte. A 
kevési máig megőrzött festmény közül, néhány 1907-ben és 1908-ban készült alkotás 
^  impresszionizmus értékes -  tájainkon igencsak korai -  alkotása. Mindennek tete- 
^  eni szülőföldjén „vendégeskedve”, 1907/8-ban megfestette a bajmoki temp om 
reszletét is. A szóban forgó kép mellett, a bajmoki templom mennyezetén tala ható 
neSy festmény vitathatatlanul azt jelzi, hogy fordulópontról van szó vidékünk



művészetében. Ami a templomi festészetet illeti, ezek a szerző bátorságának és 
avangárd elkötelezettségének bizonyítékai, de arról is tanúskodnak, hogy a helybe
liek feltétlenül bíztak „világlátott” borbélyukban, aki egyedülálló művésszé nőtte ki 
magát. Bajmoki tartózkodása és munkája során, a festő kérésére, 1908 áprilisában 
a község kiállított egy hivatalos „szegénységi bizonyítványt”. E máig őrzött bizony
lat szerint Stipan Kopilovié „Párizs lakója, festőtanonc, vagyontalan”.

Ezután egy ideig Firenzében tartózkodott, járt Kómában, ahol tanulmányait 
szándékozta folytatni, s beharangozták önálló szabadkai kiállítását is. Végül Buda
pesten a festészeti szak második évfolyamára iratkozott be az 1908/1909-es tanév
ben. Egy másik, ugyancsak megőrzött, 1909. november 8-ai keltezésű dokumentumból 
az derül ki, hogy ismét Párizsban van, Marnes-la-Coqette lakosainak nyilvántartá
sában szerepel, de csak mint az ottaniak borbélya!

Nyilván elfogyott az ereje, hogy magányosan küzdjön tovább a képzőművészeti 
élet e forrongó időszakában. Az egyik oldalon ott volt a „burzsoá realizmus” hagyo
mányos festészete, amely keresett volt a műkincspiacon; a másik oldalon viszont 
a fiatalok már Henri Matisse (1869-1954), a fauvizmus vezetője köré gyűltek; 
Picasso (1881-1973) pedig 1906/1907-ben már megfestette az Avignoni kisasszonyo
kat, amely hihetetlen mozgolódást váltott ki a párizsi képzőművészet életben. Stipan 
Kopilovié nem akart zsánerképeket festeni eladásra, de nem volt bejárása a bohém 
körökbe sem, ahol a legavangárdabb forrongások zajlottak. Teljesen egyedül állt, ma
gányos volt és senki sem támogatta. A mesterségéből élt és nem a festészetből. Meg
maradt impresszionista festőnek, kitartott e képzőművészeti kifejezésforma mellett, 
amelyet még fiatalos lendületében „sajátított el”, amikor mindent kockára tett, hogy 
a modern festészet központjában élhessen és tanulhasson, hogy Münchenből Párizs
ba mehessen.

Az első világháborút követően Topolyára tért vissza, ahol tisztviselő volt, de fes
tett is, a tőle már megszokott lendületes, gazdag, impresszionista képeket.

Az 1907 és 1909 közötti, nagy és kockázatos „utazás” során keletkezett művek 
tették őt felejthetetlenné. Az akkor létrejött munkák és a bajmoki templomot díszí
tő kompozíciók „a jövőre hagyott örökségként” maradtak ránk, a vajdasági művé
szettörténet mnegkerülhetetlen alkotásaiként.

Sáfrány Imre a bácskai Egyházaskéren (Zmajevo) született. A második világhábo
rú után a szabadkai gimnáziumban érettségizett. Tanulmányai során járt Hangya 
András (1912-1988) figurális rajztanfolyamára is. Lázadó volt és kiváncsi, kezdetek
től fogva szembeszállt a megszokott, hagyományos képzőművészeti kifejezésmóddal. 
Úgy vélte, a művész, az örök kiváncsi, folyamatosan „felfedez”, s nem a már elértet 
követi. Korai munkái is ezt bizonyítják, expresszív gesztusaival és harsány kolorit- 
jával megrengette a formát, s egyértelműen tanúságot tett sajátos kifejezésmódja 
mellett. Mindezt egy olyan kedvezőtlen korban, amikor a hivatalos művészet a „szo



cialista realizmus”, az a stílus, amely egyáltalán nem tudta elviselni a művész 
személyének sajátosságait, s heseven megtorolt mindenféle lázadást, minden öntör
vényű megfogalmazást. A „szocreál” csak a szolgaiságot, a dogmák alázatos tolmá- 
csolóit tűrte meg!

így lett azután Sáfrány még a belgrádi akadémián is „fehér holló”. Tanára, a 
szakmájában kétségtelenül tudósnak, ám emberként meglehetősen óvatosnak számí
tó Kosta Hakman (1899-1961) bírálatára ezekkel a szavakkal vágott vissza: „Nem 
csak tudni, merni is kell” -  ami abban az időben egyenlő volt a további tanulmá
nyoktól való eltanácsolással. Ám munkarajzába beírhatta azt, hogy 1951-ben 
reszt vett a Függetlenek igen jelentősnek számító kiállításán. Maga Milán Konjovic 
(1898-1993) hívta meg, állítson ki azokkal a művészekkel, akik később „történelmi 
személyiségekké” váltak. Így került azután Sáfrány alig egy évvel később a Zentai 
Művésztelep (1952) alapítótagjai közé is.

Ez a Sáfrány, aki a különcségét méltányoló művésztársaktól kapta a Mestró 
nevet, egy generáció vezetője lett. Csakhogy Konjovic művészetétől nyilvánvalóan 
Mhatott expresszionista festészete ekkor még nem volt hiteles -  a pillanathoz idomí
tott -, új poétika! K i kellett várnia 1954 végét, az egyedülálló alkalmat: a „tanul
mányutat” a képzőművészet metropolisába, Párizsba. Akkoriban valódi ritkaságnak 
számítottak a külföldi utak, a hazai képzőművészeti élet pedig még a háború előtti 
»hangulatot” árasztotta. Egyébként Szabadka ebben az évben -  szeptember 19-én -  
aP,a meg első, igazi Városi Kiállítótermét a Korzón.

A párizsi út, ez az egyedülálló „utazás”, illetve a tanulmányút Sáfrány Imre 
szamára jótékony és sorsdöntő kalandnak bizonyult. Igaz, előtt már járt ott 
“• Szabó György (1920-1963), Mihajlo Dejanovic (Í913-1982) pedig még a háború 
Mótti időszakból jól ismerte Párizst, ám Sáfrány nem csak a múzeumok látogatását 

3 múlt nagy alkotásainak tanulmányozását tartotta fontosnak. Öt maga a város is 
érdekelte, akkor, a vele való találkozás pillanatában. „Hogy mit is jelentett Párizs -  
lrJ3 Tolnai Ottó -  azt tán a Párizsi tavasz (1955) lila szellője, lila huzata mutatja 
®gjobban. Sosem különösebb, s könnyedébben, szabadabban, hanyagabban felkent 

t valahol a ciklámen határán! Az egész kép. a házak, a figurák, minden ezzel az 
ügyetlen színnel van felkenve -  az ihlet ilyen intenzív állapotában nincs ideje szín- 
áverésre: egyszínű, egyanyagú a világ. Ez Sáfrány forradalma, mondhatnánk. Tű
zönképpen semmi. Tulajdonképpen minden. Mint a kivívott szabadság...”

Párizs lenyűgözte a szabadkai Mestrót, vagyis hát voltaképpen a falusi fiúcskát, 
etve a fiatalembert, aki Belgrádban sem élhette meg éppenséggel az igazi nagyvá

rosi zűrzavart. Szerencsére, ez a fiatal festő élményét nem osztotta ketté: a múzeu- 
1,11 termek csöndjére és az utcák zajos forgatagára. Felfokozott temperamentuma, s 
az‘ Eogy olyannyira áhított felfedezni a „jelen pillanat” ábrázolásának újabb módo- 
Zatait, Párizst a kreatív megfogalmazások kiindulópontjává tette. Sáfrány abban a



világvárosban mindent egyedülálló alkotói ösztönzésnek tekintett. Kellemesen 
meglepődött 1955. január 9-én, hiszen Szabadkán ez nyilván nem volt mindennapos: 
„Egy liliputi csapszékben az üzletvezető' csinos hölgyecske pillanatok alatt felmele
gítette egy autóbuszkalauz petit-dejeunerjét. Mosolyogva adta vissza a meleg ételhor
dót, és jó étvágyat kívánt neki. A kalauz nagyon udvariasan megköszönte, és elsietett 
reggelizni.” De néhány nappal később: „Láttam a korai reneszánszban egy kompo
zíciót, amely szintén megállított. Az hiszem Uccellónak, vagy így valahogy hívják 
a festőjét. ... Lubarda Rigómezei csatája ennek a képnek a kései unokája. A Rigó
mezei csata elfajzott ugyan, rajta van korunk minden ujjlenyomata, a mozgás, a 
zűrzavar, a káosz. Törvényszerű benne a lüktető ritmus. És így a jó. Ez a ritmus 
persze nincs benne Uccello kompozíciójában, de az meg éppen így jó. Mihelyt egy 
kép nincs ennyire benne az időben -  giccs... ha egy kép hátrafelé mutat és nem elő
re, az már másodrendű valami, vagy pedig értéktelen semmi.... Szuverén úr Remb
randt az anyag, az idő, a tér, az élet és a halál felett. Minden képen az. Bethsabéeján 
éppúgy, mind a levágott és kiakasztott marhát ábrázoló képen. De ha választanom 
kellene a Rembrandt-képek közül, én ezt az utóbbit választanám. Ezen mutatta meg 
legteljesebben, hogy kicsoda volt ő korában. Igv csak ő tudott, senki más. így csak
ő MERT.”

Sáfrány szemmel láthatóan bele „mert” bocsátkozni a nagyváros azelőtt soha nem 
látott élményeinek egészen szabad festői poétikává történő átalakításába. Egyebek 
között ezt jegyezte fel naplójába:

„Piacé de la Concorde.
Ah, ezek a feledhetetlen felhővonulások. A házrengeteg, a fényrengeteg, az em

ber- és autórengeteg felett. Ez a pompás szökőkút-, szobor- és lámparengeteg! Ezek 
a feledhetetlen sziluettek! Idelátszik a diadalív és a vastorony. És leng a zászló. Hív 
a zászló Van Gogh komor fényeihez és sziporkázó színörvényeihez.

Megyek.”
És tényleg ment. Ott csatangolt az utcákon, a galériákban, belesett a Szajna - 

parti bolhapiac sátraiba, s a régi Egyiptom művészetét tanulmányozta. Lenyűgözte 
Dufy, Modigliani, Braque... „Picasso végtelenül következetes, de csak a vásznon be
lül . Mindig másképpen az. Ahány képet fest, annyiféleképpen következetes.” -  írja 
Sáfrány és folytatja „utazását” a városon és önmagán keresztül: „Talán már látom 
az utamat, csak nem merem magamnak bevallani. Sohasem hittem volna, hogy ilyen 
közel áll hozzám Chagall. Nem utánzásra gondolok. Se a technikája átvételére. 
Távol áll tőlem. És mégis úgy érzem, Chagallnak tetszene az az utcarészlet, amelyet 
tegnap festettem.... Nézem a képeimet a falon. Komorak és tartalmasak. Úgy érzem, 
hogy ha hazamegyek, nemcsak nézni tudom az otthoni világot, de látni is.”

Igen!



Párizsban járt és tudott látni. Párizst és önmagát! Meggyőződött arról, hogy 
mindennek volt értelme. Csak ki kellett tartani. Utazni, nézni, látni és megmaradni 
önmagának!

Sáfrány, a Mestró Párizsból visszatért Szabadkára, 1955 márciusának végén. A 
Városi Kiállítóteremben, az első igazi ilyen teremben egy hosszú képzőművészeti tra
dícióval rendelkező városban, már négy kiállítást rendeztek. Az első után (Ana 
Beslic/Boschán György, 1954 szeptemberében) a második a Szabadkai Közművelődé
si Egyesületek Szövetsége képzőművészeti szakosztályainak kiállítása volt. A város 
minden említésre méltó művésze részt vett. A sorrendben harmadik tárlat Gustav 
Matkovicé (1922-1990) volt, egy itteni festőé. A negyediket Mihajlo Dejanovié ren
dezte rögtön, Párizsból való megérkezését követően. 0 már korábbról is ismerte a 
művészeti metropolist, s nem sokkal ezt megelőzően már régi ismerősként járta be 
Párizst. Mégis képein, a harsányabb koloriton, a játékosabb gesztusokon látszott, 
hogy az ismételt találkozás jótékonv és ösztönző volt. A hozzáértő közönség tapasz
taltabb része jóindulatúan bólogatott.

Aztán következett a Barangolások Párizsban, egy addig soha nem látott „világ
ból” visszatérő, fiatal lázadó, Sáfrány Imre kiállítása. A „tanulmányutat” követően 
ez kétségtelenül az utazás eredményeinek lecsapódása volt!

Akkor, 1955 áprilisának közepén jómagam, s nemcsak a generációmhoz tartozók, 
akik éppenséggel nem utazgathattak a háború alatt, „átéltük” az autentikus világvá
rost. Azt, amiről később a Mestró Várnak az apostolok című naplójegyzeteiben olvas
hattunk 1971-ben: „Tegnap délután láttam először Párizst a nappal kacérkodni. És 
most ébredtem csak tudatára annak, hogy hova is jöttem. Leírni ezt szavakkal lehe
tetlen. Azt, amit a napfény tett a megázott, patinás házrengeteggel. Csak ma ébred
tem tudatára annak, hogy honnan is van Braque-nak és Picassónak az az érett, 
rafinált, feledhetetlen palettája. Csak most kezdem felfogni ésszel is, tehát nemcsak 
szívvel, századunk festészetét. Eddig csak sejtettem, de ez a napsütés tudatosította 
bennem, hogy szeretni ugyan lehet a huszadik század Párizs-szülte festőiskoláit, de 
Megérteni őket csak itt lehet, de felfogni létrejöttük okát és mérni igazi értéküket 
csak itt lehet. Párizst látni, ha süt a nap, a millió arcú és szívű Párizst, ez azt 
Jelenti, hogy eljegyezted vele magad mindörökké. Ha teheted, vissza-visszatérsz majd, 
s ha nem, emlékezni fogsz rá, amíg csak lélegzel.”

Sáfrány 1970 őszén tért vissza Párizsba. 1955-től kezdve festett, kiállított, írt és 
rajzolt, utazott... s ő volt a megismételhetetlen, autentikus Mestró. Mi viszont arra 
az 1955 áprilisában rendezett kiállításra úgy emlékeztünk, mint a felszabadult kre
ativitás első seregszemléjére, a vajdasági képzőművészeti életben megjelenő új törek
ie k  hírnökére. Ma is határozottan azt állítom, amikor már nincs meg a Városi 

îállítóterem sem, hogy akkor, amikor napjaink képzőművészeti metropolisának az 
általa történt művészi megformálását fogadtuk el „valóságosnak”, s midőn megérin



tett bennünket e kiállítás szele, nos, akkor sejtettük meg először a képzőművészet
ben bekövetkező változások milyenségét. Sáfrány 1955-ös párizsi útja nélkül nem 
lehetett volna e térség művészettörténetében folyamatosan és tartósan jelenlévő 
festő. A Barangolások Párizsban ugyanis valósággal „lángra lobbantotta” a nyilvá
nosságot, az elragadtalottak mellett a konzervatív közönség hangos nemtetszését tol
mácsolta. Ám ahogy az egyik tábor, úgy a másik is jól megjegyezte Sáfrány Imre 
nevét. Ezek a mostani fiatalok talán már nem is érzik lázadását és bátorságát. Azért, 
mert manapság a művészetben „mindent mernek és mindent szabad”. Akkoriban 
viszont a dogmatikusok irtóztak az alkotói szabadságtól, s a Sáfrányhoz hasonlókat 
felforgatóknak tartották. Még mindenki azt hitte, hogy a művészet valamiféle „hata
lommal” rendelkezik.

Az ide szánt harmadik „utazás” Kondor Bélára, a festőre, grafikusra és költőre, 
a képzőművészeti élet sajátos egyéniségére emlékezik, a történelmi 1956-tól kezdve 
egészen 1972-ben bekövetkezett haláláig. 1931-ben, a mindent átható gazdasági vál
ság idején született, akkor volt gyerek, amikor Budapestet bombázták, majd „felsza
badították”. Itt volt az „ötvenhatos események” idején is. Aztán, mind híresebb lett. 
a hivatalos kritika pedig mind gyanakvóbban szemlélte. Sehogy sem lehetett rá
húzni a magyar főváros „képzőművészeti életének” „szocrealista” kaptafáját. Igaz, a 
Magyarországon kívüli kollektív kiállításokon meg díjakat kapott. Példának okáért: 
éppen, amikor az ötödik önálló tárlata volt (Szabadkán, 1964 szeptemberében), 
akkor ítélték oda neki Tokióban a IV Nemzetközi Grafikai Biennálé díját. Mindent 
összevetve, egyedülálló alkotó volt, ahogyan azt Németh Lajos (1929-1991), a kivá
ló szakamber és barát is feljegyezte: „Életműve aljj» másfél évtizedet ölel fel -  ám a 
Van Goghok, a Csontváry Tivadarok, az egy évtized alatt olyan világot teremtő 
művészek közé tartozott -, amelynek birodalmai, saját történelme és törvényrendje 
van, angyalok, ördögök és angyallá válni akaró, de szüntelenül elbukó emberek 
népesítik be.”

Nem tartozott azok közé, akiknek az utazás örömet okoz. Mégis, néhány út 
maradandó nyomot hagyott emlékezetében. 1959-ben Derkovits-ösztöndíjjal tartóz
kodhatott Párizsban. Akkor, Albert Camus (1913-1960) Kondor rézkarcait látva úgy 
döntött, megírja a magyar művész Párizsban megrendezendő kiállítása katalógusá
nak előszavát. Camus 1960. január 4-én maghalt, a kiállítás pedig a körülmények 
alakulása folytán elmaradt. Később Bulgáriában járt, ahol lenyűgözték a középkori 
kolostorokban látott freskók. Amikor 1962 augusztusában megismertem, első „be
szédtémáink” között éppen a freskók, az ikonok és kolostorok szerepeltek. 0 a bol
gár kolostorokról mesélt, az én adum pedig a Prijepolje melletti Mileševo 
kolostorában látható egyedülálló, lélegzetelállítóan szép Fehér angyal volt, az Béke
hozók a sírnál kompozíció utolérhetetlen alakja. A már említett Fehér angyal és a 
Vladislav király építette épület szentélyében található többi freskó a X III.  századi



európai művészet legértékesebb darabjai közé tartozik. A templomban megőrzött 
portrék alapján arra lehet következtetni, hogy a Fehér angyal 1228 körül keletke
zett. Már következő találkozásunk alkalmával Kondornak ajándékoztam egy repro
dukciót, s ő el volt ragadtatva. Attól kezdődően gyakran tervezgettük a mileševoi és 
más kolostorok meglátogatását, természetesen azzal a céllal, hogy eredetiben is meg
láthassuk a Fehér angyalt.

Sajnos, ez a tervünk nem vált valóra. Eljött a hírhedt 1968-as év, amelyet a fi
atalok lázadása tett emlékezetessé. Az egyetemista és diákmozgalmak a társadalom 
reformját sürgették, mert a fiatalok elveszítették az idősebb generációba vetett 
bizalmukat, hiszen azok semmilyen tanulságot nem vontak le az előző, az addigi leg
szörnyűbb háborúból, a második világégésből. Militáns terrorista csoportok jelentek 
toieg Olaszországban, Németországban és Franciaországban. A reménytelenség ilyen 
légkörében a művészetet is radikális változások rengették meg. Nálunk azonban 
ekkor még mindig nyugodtnak és stabilnak látszott minden.

Kondor Bélát egy cserelátogatás keretében a Jugoszláv Képzőművészeti Egyesü
letek Szövetsége hívta meg. Egy budvai tartózkodást kínáltak fel neki. Az hitte, ez 
amolyan „művésztelepi” ottlét lesz. Abban reménykedett, hogy valamilyen szabad 
program keretében nyélbe üthet egy látogatást a milesevói kolostorba is, talán 
ePpen Budvából visszatérőben. Valóban örült az útnak!

1968 szeptemberében jókedvűen érkezett meg Belgrádba. Ezt megelőzően 
Magyaroszág képviselőjeként a Velencei Biennálén járt, s abban az évben végre 
legmonumentálisabb kompozícióját, a Szent Margit legendáját (360x860 cm) is elhe
lyezték a Margit-szigeti szállodában.

Belgrádból repülőgéppel „küldték tovább” Montenegróba, ahol kedves vendég
ként fogadták. Díszvacsorát rendeztek tiszteletére, amelyen meglehetősen sok hiva
tali méltóság is megjelent. Másnap, amikor felébredt a szállodában, teljesen egyedül 
v°lt. Lejárt a tengerpartra, s ott volt ideje gondolkodni. Egyedül, senki által nem 
zavartatva. A partról visszatérőben, egy kézmozdulattal magához intette a recepci- 
°8- A montenegrói és a magyar leültek egy pálinkára. „Hallgatagon beszélgettek”, 
Vagyis hát inkább monologizáltak, mert egyetlen egy „közös nyelvük” sem volt. Még- 
,s> azután már minden nap „tökéletesen” megértették egymást. Egy vasárnap, kora 
hajnalban, a montenegrói autóba ültette a magyart és elvitte „valahová”. A félelme
tes és mégis lenyűgöző tájban autóztak, s egyszer valahol a hegyek között megálltak. 
Természetesen a recepciós régi családi háza előtt. Méltóságteljes férfiak, szívélyes, 
sürgő-forgó asszonyok, gyerekek üdvözölték a messziről jött vendéget. Kondor Béla 
egyszeriben megértette, hogy ő itt az egyetlen, kivételes figyelemnek örvendő vendég,
8 toiinden „az ő tiszteletére” történik. A recepciós ugyanis családi körében is vendé
gül akarta látni, meg akarta mutatni neki a „gyökereit”, a hagyományokat és az 
üteni vendégszeretetet. Ok a maguk nyelvén beszéltek, s ő is a sajátján. Eszrevétle-



nül kezdte magát úgy érzeni, mint aki „otthon van itt”, egyszeriben mindent „érte
ni” vélt. s azok is mintha csak „kitalálták” volna óhajait, még mielőtt kimondta vol
na azokat. A nap forró, az asztal gazdagon terített, a hagyományos csemegék ... a 
„stimmung” felejthetetlen!

Későn tértek vissza, s az éjszaka egy felejthetetlen nap végét jelentette. Egy olyan 
esemény volt ez, amit nem lehetett előre megtervezni!

Aztán egyszerre csak véget ért a „művésztelep”, többen is megjelentek és búcsú- 
vacsorát rendeztek. Kondort kikísérték a röptérre. Ezt megelőzően, a szállóban meg
ölelte felejthetetlen élményei „okozóját”. Rade Komadinovié volt a recepciós és hites 
barát.

A festői sziklavidék felett repülve -  mesélte később -  úgy érezte, olyan tájat, s 
olyan embereket hagy ott, akik nagyon a szívéhez nőttek. Ügy képzelte, hogy ott, 
„valahol lent”, abban a fenséges természeti környezetben, ahol a régmúlt eseményei 
sejtenek fel és a múlt hangjai szólalnak meg, ott van az a festői, fehér építmény1, 
amelyben, ott a sír felett, ül s rá vár a Fehér angyal. S míg azt tervezgettük, hogy 
az elkövetkező évben hogyan fogunk ellátogatni a kolostorba, Kondor szűkszavúan 
megjegyezte: „Nem fogjuk ott látni!” De azért hosszasan mesélte vasárnapi élményét, 
ott, abban a házban, „a Rádé otthonában”, fenn, a hegyek közt, „ahol az emberek 
a szemedbe néznek és lassan, ünnepélyesen beszélnek, mintha szavalnának, azért 
hogy megértsem amit akarnak mondani. És én, valóban gondolom, értettem azt amit 
nekem beszéltek...”. Szívesen emlegette, hogy abban az összehordott kövekből épült 
házban, vagy az előtte lévő lombok árnyékában alvóit az érzése, mintha időgépben 
ülne, s a múltba térne vissza.

A Fehér angyal -  vélte Kondor Béla -  ehhez az időhöz tartozott, de a kreati
vitás annak idején az emberségesség jelképévé tette. A vele szembeni sajátos viszo
nyával azt a megingathatatlan hitét fogalmazta meg, amellyel a műalkotás időnkí- 
vüliségében és időnfelüliségében, illetve az igazi alkotói tett megvesztegethetetlen 
etikai dimenzióiban hitt. Visszatért Budapestre. Mint kora alkotója, aggódó, fanyar 
és megvesztegethetetlen, akinek lelkét át- és átszőtték a baljós események, megfestet
te a maga „fehér angyalát”, az Ítélkező késes angyalt (1968, olaj, vászon, 300x165 
cm), amely tükrözte mindazokat a baljós sejtelmeket, amelyek ezt az 1968-as évet 
behálózták.

A Késes angyalt elsőízben 1970 márciusában, a Műcsarnokban megrendezett 
retrospektív kiállításon állították ki. A monumentális vászon olyan kolorittal sugár
zott, amely sok tekintetben versenyre kelt a régi freskók megismételhetetlen fraktú- 
ráival. Volt itt ibolyaszín, ami akár a nedvesség (vagy mint egy sejtelem) szivárgott 
elő az alapból. A rajz fehér forgatagában, a felfokozott gesztualitás hálója által 
egységesített sárgás patinák, a kékes végtelenek és a rebbenő vörös szenvedélyek



közepette magát az angyalt úgy helyezte el, mint egy célpontot. De ugyanakkor, a 
fogai közé kést szorító angyal figyelmeztet is.

Többször láttam a Fehér angyalt és többször láttam a Késes angyalt. Legutóbb 
Budapesten, 1991. december 3-án, a budai Ludwig Múzeum kiállításán Kondor 
Késes angyala Pablo Picasso, Róbert Rauschenberg, Csernus Tibor és Ország L ili 
képeinek társaságában. Közvetlenül az „angyal” mellett ott lógott Kondor Béla 
halotti maszkja is.

Akkor még nem sejthettem, s még kevésbé hihettem, hogy egyszer a Késes angyal 
valóságosabbnak, igazabbnak tűnhet a milesevói Fehér angyalnál. Az „angyalt” és a 
maszkot szemlélve, amelyet Melocco Miklós, a szobrászbarát készített, Kondor Béla 
sorai csendültek fel bennem: „... szólt az angyal és elvesztette testét és elvesztette 
lelkét is hálaadással. Visszatért a semmiségbe, ahol minden megvan.”

Épp úgy, ahogy minden utazás végén.
2001. június 19.

(\áray fordítása)



Mnkovné K. 01ga Mária

„A bolyongó” Balázs G. Árpád 
vázlatfüzete

(1927-1932)
Utazó művészek

Tájunk művészeinek igen sokat kellett utazniuk már csak azért is, hogy meste
rekre leljenek, mesteri okleveleket-, „iskolákat” szerezzenek. Az első szabadkai 
festő, Aksentije Maródié először a közeli Zentára utazott Petar Pilié ikonfestő 
műhelyébe, az első szabadkai feslőnő, Csóvics Ilonka (Jelena Covié) pedig az oly 
távol eső Sopronba, Brandl Gusztáv festőművész magániskolájába. Komolyabb 
tanulmányokért Bécsbe, Münchenbe, esetleg Rómába és Párizsba, utóbb Pestre 
és Belgrádba is zarándokolhattak a XIX. század, illetve a XX. század elejének 
művésznövendékei, akik így, a képzőművészeten kívül az utazás „tudományába” is 
belekóstolhattak. Gyakran megesett, hogy az évközben Münchenben tartózkodó mű
vészpalánta nyarát itthon, Szabadkán és Palicson, vagy éppen a nagybányai művész
telepen töltötte. Ez ügyben a vasúti hálózat kiépítése döntő szerepet játszott. A mobil 
életmód a későbbi idők során is jellemzője maradt művészeink kezdő lépéseinek 
edukatív fázisában, ám csökkenő távokon: Belgrád, Újvidék és Budapest, és az újabb 
művésztelepek vonzáskörében. A tanulmányok befejeztével általában ritkultak, de 
nem szűntek meg a kisebb-nagyobb „kirándulások”, hiszen a megrendelők miatt is 
utazni kellett. Korábban léteztek kimondott vándorművészek is, a későbbi vándor- 
kiállítások némi ellenpontjaként.

A színház, a zene, a cirkusz világához hasonlóan az utazás eleve adott tartozéka 
tehát a képzőművészvilág tagjai (papjai?) számára. A zentai gimnázium rajztanárai 
közül például igen kevesen voltak zentai származásúak1, de hasonló volt a helyzet 
más kisebb központban is. A szakmai követelmények mellett az útra kelésnek gyak
ran családi, de globális történelemi okai is lehettek. Az utazás tehát nem csak kel
lemes és érdekes, de nem kívánt és gyötrelmes is lehetett. Sok képzőművész életrajza 
bővelkedik ilyen adatokban, fordulatokban. Mindazonáltal alkati kérdés, hogy egy 
művész mennyire kedveli a térbeli változást, az új látnivalókat és tapasztalatokat, 
mit és hogyan lát az őt körülvevő világból. Alapvetően mindegyik művész szükségét 
érzi a mindennapok béklyójától mentes szabadságnak -  amit az időleges helyváltoz

1 K. N. 0.: A zentai gimnázium rajztanárai. Múzeumi Füzetek 1. Zenta, 1996.



tatás magától kínál. Lélekben mindegyikük utas és kalandor, különben sohasem tér
tté le a kitaposott útról és keresné egyéni hangját. Éppen ezért minden ilyen ván
dor útjának feltérképezése érdekes és értékes lehet, amint azt a nagy klasszikusok 
Példája is bizonyítja. Albreht Dürer itáliai utazásai például fényt derítettek művé
szetének kolorisztikus változásaira, és ezzel a német reneszánsz fejlődését érő hatá
sokra. Csontváry Kosztka Tivadar a Nap útját járta, s így került Mostárba, Jajceba, 
Marokkóba ...

Vajon a mi művészeink hova és miért jártak? -  tesszük fel a kérdést most, hogy 
utazásaink nagyban korlátozódtak, amint művészeink is megsínylenek. Párizs mű
vész-zarándokairól már említést tettünk a szabadkai képzőművészi hagyatékról írva2. 
Most pedig egy olyan, ez idáig kevésbé ismert rajzfüzetbe pillantunk bele, amely an- 
oak a művésznek a tulajdonát képezte, aki önéletrajzának a nagyon kifejező Bolyon
gó paletta címet találta a legjobbnak és amely az eddig elmondottakat is illusztrálja.

Bolyongó paletta
A „bolyongó paletta” Balázs G. Árpád (1887-1981) grafikus és festőművész rövid- 

re szabott önéletrajza, hosszú és viszontagságos életének nyolcvankettedik évében je
lont meg, s egyik fő forrásunk3, a születésének századik évére készített monográfia 
(nellett4. Ezekből is kiderül, amit életműve jól tükröz: sokat utazott, több helyen élte 
óletét, és képek formájában sok „útijegyzetet” készített. Igazán persze nem ezek, ha- 
nem a prágai kubizmus stílusában készült szociális töltésű grafikái a híresek. Mégis bát- 
fan állíthatjuk, életműve még sok felfedetlen meglepetést tartogat. Az egy ilyen kevésbé 
•sniert színfolt ismertetése előtt tekintsük át röviden az addig zajló eseményeket.

Balázs G. Árpád Félsőtőkésen, egy Kassa melletti szlovák faluban született.
Apja, sőt nagyapja és dédapja is tanító volt, így a költözködő életformát már csa
ládi vonásként ismerhette meg: „A tanító sorsa akkor olyan volt, mint a vándorma
daraké; alig hogy fészket rakott valahol és nevelgetni kezdte fiókáit, máris újra 
Wra kelhetett”. Édesapját először Kassahámorba, majd Kassabélára helyezték. 
Innen költözött a család a Vajdaságba, pontosabban Tiszakálmánfalvára, a mai 
“udisavára. Itt végezte el az elemi iskolát, Újvidéken pedig a négy polgárit. Akara- 
ju ellenére, 1902-ben került Bajára, az ottani tanítóképzőbe. Éber Sándor -  Székely 
Bertalannak, a nagyhírű mesternek egykori tanítványa -  gyorsan kegyeibe fogadta

2 N. K. 0.: Párizstól a szabadkai kóró tövéig. 158-163. In.: Egy évszázadnyi Iocal obscure. Üze
net, Szabadka 2000. április-június, XXX. évf. 4-6. szám 
Balázs G. Árpád: Bolyongó paletta. Életjel Miniatűrök 5. Szabadka, 1969.
Baranyi Anna: Balázs G. Árpád. Gradski muzej -  Városi Múzeum, Szabadka 1987. Ezt megélő
i n  a művészről megjelent egy másik könyv is, Bori Imre: Balázs G. Árpád. Fórum, Újvidék,
1980.



és minden alkalommal, magával vitte a Sugovica partjára festeni5. Mivel Balázs 
G. Árpád szűknek érezte ezt az iskolát, két év után legjobb képeivel Budapestre 
szökött, ám édesapja kérésére rajztanár bácsikája szelíden hazainternálta. A csa
ládi légkör enyhülését szolgálta, hogy rajzolni kezdte családtagjait és mindent, 
amit maga körül erre érdemesnek tartott, például a falubelieket is.6 A helyi siker 
kiengesztelte édesapját, aki megengedte, hogy Kiskunfélegyházán megszerezze a 
tanítói oklevelet. Rajzelőadókénl kezdett el dolgozni 1907-től Temerinben, 1912-ben 
Péterrévén (ma Baéko Petrovo Selo), s közben gyűjtötte a pénzt a továbbtanulásra. 
1913-ban a képzőművészet akkori Mekkájába, Nagybányára utazott. Réti növen
dékeként folytatta tanulmányait 1913-ban a budapesti Szépművészeti Akadémián, 
ami azonban a háború és a pénztelenség miatt újfeni abbamaradt. 1914-ben a 
harctérre került, majd a pécsi hadikórházba: „Ott is festettem, a tisztek szere
tőit, „feleségeit” vittem vászonra. Ezzel a nagy igyekezettel „kifestettem” magam a 
hadseregből és néhány portré árán visszakerültem N a g y b á n y á ra ”  -  vallja." A Zazar 
patak partján 1918-ban lelt újra nyugalomra, miután 1916-ban felmentették a 
hadkötelezettség alól, és Szegeden, valamint Kolozsvárott rajztanfolyamot végzett. 
A Gyöngyösi cukrászda márványasztalát rajzolta tele karikatúrákkal, miközben

’ Balázs G. Árpád, i. m, 8.
6 Balázs G. Árpád, i. m, 10.
’ Balázs G. Árpád, i. m, 14.



■»hasznos vitákkal töltötte az időt”. 1918-ban a péterrévei ipariskolában tanított, és 
feljárt Pestre: „Körülvettük Kassákot egy kávéházban, és hallgattuk az előadásait”.8 
Egy becsei humanitárius akció eredményeként 1920 őszén Prágába jutott, ahol 
Brömse professzor által felvételt nyer az Akadémiára: „Olyan voltam mint egy 
kábult, aki álom és valóság között bolyong az ismeretlen „aranyvárosban” ismeret
lenül. Csak amikor a Moldva hídjára értem és végigfutott rajtam a folyó felöl érke
ző hűvös őszi szél, akkor tértem magamhoz”.9 Prágai tanulmányait 1924/5-ben 
sikeresen befejezte, amit hosszabb tanulmányút követett: „Drezda, Bécs és München 
megismerése új, izgalmas élményeket jelentett számomra.” -  mondja.10 Ezután 
Szabadkán illetve Palicson telepedett le, Eleget téve Fenyvesi Ferencnek, a Bács- 
megyei Napló tulajdonosa felkérésének: „Megnősültem és leraktam a családi fészek 
lapjait. Házasságomból két fiam, Tibor és Géza született, akiket Margit feleségem 
példásan, nagy gonddal nevelt, míg én fészekhagyó módjára -  bukdácsolva mentem
to vá b b ...” 11

Útkeresés közben pár évre átköltöztek Belgrádba. Viszatértve, 1927-ben Csuka 
Zoltán íróval bejárták egész Vajdaságot, aminek eredményeként a Bácsmegyei 
Napló kiadásában megjelent a Vajdasági Galéria, több mint háromszáz akkori poli
tikai, társadalmi és irodalmi vezetőt örökítve meg. Ezt megelőzően, 1926-ban 
Szabadkán a Népkörben megrendezésre került nagysikerű önálló tárlata, valamint 
kiadták első grafikai mappáját a „La Travail”-t (Munká-t). A kilenc linómetszet 
témája a szántás12, vetés, kapálás, szüret, lóúsztatás, aratás, marokverők, erdőirtás, 
szénagyűjtés és rakodás. Motívumait dr. Grgin moslavinai (Szlavónia) birtokán gyűj
tötte össze, ahol hónapokat töltött: „Itt találkoztam Boro Petrovié agrármérnökkel,
8 birtok gazdatisztjével, akivel a prágai egyetemi évek alatt kerültem barátságba. 
Mérnök barátom készséggel segítségemre sietett, az egyik pusztai iskolában műter
met rendezett be, ahol heteken át zavartalanul dolgozhattam. Később, amikor a 
földbirtokos megismert, meghívott a moslavinai kastélyba. Pazarul berendezett 
8zobában kaptam elhelyezést. Naponta inas szolgált ki. Kitűnő ételek, italok kerül
i k  elém s az inas főleg a dúsan megrakott bárszekrényre hívta fel figyelmemet. 
Am a bőségnek ez a csordulásig megrakott kosara nem vonzott úgy, mint a táj és a 
földeken dolgozó emberek alakjai.”13

* Baranyi Anna, i. m. 22.
* Balázs G. Árpád, i. m, 17.
" Balázs G. Árpád, i. m, 18.I Balázs G. Árpád, i. m, 18.

Megjelent még: Baranyi Anna idézett művében, az Üzenet 2000. április-június, XXX. évf, 4-6. 
számában, a 160. oldalon

13 Balázs G. Árpád, i. m, 20-21.



A rajzfüzet
Az 1920-as évek derekán lezárultak Balázs G. Árpád tanulóévei, alkotói tevé

kenysége érett korszakába lépett, azonban bolyongó palettája továbbra sem nyugo
dott. Amikor 1927 és 1941 között Belgrád és Szabadka között zajlott az élete, és 
mindkét város kiállításain, valamint egyéb tevékenységében egyenrangúan részt 
vett,14 kisebb-nagyobb kirándulásokat tett más vidékekre is. Erről tesz tanúbizony
ságot a Szabadkai Városi Múzeumban, Y-1266. leltári szám alatt jegyzett, 40 x 31 
cm nagyságú vázlatfüzete is, amely centenáriumának évében megrendezett kiállítás 
alkalmával került a múzeumba, Balázs Géza ajándékaként. Szabadkán, valamint 
Szegeden is bemutatást nyert a retrospektív tárlatonlS. Minden egyes megsárgult 
lapjának jobb oldalán értékes rajzok vannak. A lapok száma hetvennégy, de néhány 
helyen kitépett, vagy részleteiben kivágott lap is árválkodik. Egyeseken több egysé
ges rajz, vázlat és szöveg helyezkedik el, közülük néhány évszámmal ellátott: a 
legkorábbi 1927—28-as dátumot viseli, a legkésőbbi 1932-ből való. Tehát a füzet 
1927-1932 között telt meg. Az évszámnál sokkal gyakoribb a helységnév megjelölé
se, amelyet a szerző szinte minden lapra odaírt más megjegyzés kíséretében vagy 
anélkül. Ennek a két alapvető adatnak a volta teszi még értékesebbé az amúgy is 
színvonalas rajzokat, és teszi őket igazi útirajzokká. Ekképpen derül ki, hogy

"  Baranyi A. i. m. 27.
|:’ Lásd: A Kiállított Művek Jegyzéke, Baranyi Anna idézett művének 107. oldala, 170. sorszám.



Balázs G. Árpád 1927-28-ban Zdenci nevű, szlavóniai helységben járt. Dombos 
tájak, legelő nyáj, pásztor, lustálkodó sertések, totyogó-gubbasztó libák, ökörrel, és 
lovakkal való szántó parasztok, az állatok és emberi figurák jellegzetes mozdulatai 
ragadták meg figyelmét. Tanulmányrajzok apró sokasága tizenhárom lapon. Mintha 
csak az önéletrajzában, az 1926-os szlavóniai tartózkodása kapcsán írottakat illuszt
rálnák: „...Valami belső parancs irányított feléjük s nem a ragyogást, hanem a mun
kát és a munkába belegörnyedt embert festettem meg. Ez akkor még nem volt tudatos 
közeledés a nép felé, de egy7 kis láng gyűlt ki bennem, amely az elkövetkező évek so
rán egyre élesebben mutatta az utat a témakeresésben.”16

Nem tudni a több hetes utazásokra elkísérte-e családja, de a füzetben Tibiké, 
Öcsiké, Irénke (?), és édesanyja portéi is szerepelnek néhány lapon. Talán éppen az 
otthon töltött pár napon készültek.

A rajzok szerint Balázs G. Árpád 1932 nyarán Szerémségben járt, a Duna két 
oldalán. Itt már nemcsak a gyakorlatot és a képépítést szolgáló vázlatok, tanulmá
nyok születtek, hanem valódi „útirajzok” is, amelyek túlhaladják a skiccelés hatá
rait és autonóm egységként is funkcionálnak. Természetesen nem lehet kizárni, hogy 
később ezeket megfestette vagy grafikába, nyomtatva felhasználta. E vázlatok közös 
tartalmi vonása a táj és az emberek. Hókban például több nagyszerű táj- és utcaké
pet vetett papírra. Német-Palánkán idős emberek és gyerekek figuráit örökítette meg, 
^  egy kellemes este asztal melletti üldögélését is. Német-Palánkánál, miközben a Du
nán átkelő hajóra várakozott, leskiccelte a bukini búcsúra menőket -  ő maga is oda 
tartott. A tömegből kiragadja a bosnyák fagylaltárus alakját. A „Napred” elnevezé
sű hajócska fedélzetén, már az úri osztályra jellemző viseletben ücsörgő utasokat 
örökítette meg és a kormányt irányító matrózt. A hajó fedélzetén gyors képet készít 
a hegytetőn magosodó várról, Sarengrádról, amelyik a későbbiek során is elő-elő 
Bukkan a füzeten kívül is, mint például egy meseillsztrációban. Bukinban a sokszí
nű népviselet bűvölte el. Számos viselettanulmányt készített, közöttük a legteljeseb
bet egy Mária nevű lányról. Annak ellenére, hogy csak elölnézetből ábrázolta a lányt, 
a szalmakazlas víztükrös tájat is odavarázsolta mögé, mellette pedig apró sűrű 
s°rokban jegyzeteket írt: „MutterGottesMedl -  Márialány -  Bukini búcsú -  fehér 
koszorú, zöld levelekkel a homlokra, benne kék + piros virágok, üveg csillagok ezüst 
sálakkal. Karon: piros, kés, rózsaszínű fodros szalagok. Nyakon fehér gyöngy -  
fekete bársony szalag. Öv rózsaszín kék. Szoknya erősen pliszírozott, fehér. Fehér 
harisnya, lak cipő, 3 spangnival (rajz), kézben olvasó lóg.” Aláírás: „1932 nyara”. 
Előtérben, a rajztól függetlenül egy fekvő kutya két skicce. A következő lapon egy 
pihenő úri asztaltársaság, hátuk mögött a távolban hajócska és felirat: „Brzo ide 
•adja -  Bukin”. Alatta ismét egy kuporgó kutya vázlatai. Mindebből kitetszik, Balázs

6 Balázs G. Árpád, i. m, 21.



G. Árpád ceruzája szüntelenül dolgozott. Manapság sok képzőművész fotózással 
helyettesíti ezt a tevékenységet.

A gyors, embereket ábrázoló rajzokkal ellentétben, az iloki, Duna-parti, šaren- 
grádi, palánkai táj- és utcaképek sokkal kidolgozottabbak, több festői hatást hordoz
nak magukban. Ezek a csönd és elmélyülés képei. Hiszen a táj nem szalad el. nem 
izeg-mozog és nem beszélget. Csönd és nyugalom honol rajta. Az utcán is alig jele
nik meg egy-egy ember figurája, a vízparton pedig egyedül a hálójavító halászok, 
vagy a vízben „puttyogó” halász látható. Nyugovóra térést, estét sugall minden kép. 
Néhol ez oda is van írva. Ilyenkor helyet kap a művész látás- és ábrázolásmódjának 
varírozása, sor kerül az adott tartalom formai stilizálására. A jegyzetelésen felülke
rekedik a ritmus, a kompozíció. A ceruzán kívül előkerül a szén is. de mivel ez is 
csak fekete-fehér technika, itt-ott oda van betűzve: „zöld, kékes, kadmiumos... este
felé, melegsárga tónus...” A szín felé vezető időnkénti vágy a füzet vége felé néhány 
lapon egy-két szín használatával testet is ölt, de csak a piros és a kék korlátain 
belül. A legszínesebb a „Versuch” -  egy női profil-arckép, amely mögött a nyitott 
ablaknyíláson át a sarengrádi várrom és a dombok láthatók. E nyugodt, meditatív 
rajzok hangulatába jól illik  az a néhány ceruzarajz, amelyet az iloki ferencesek 
kolostorában készített. A kolostort és csuhás szerzeteseket ábrázolnak a templom
kertben. A könyvet olvasó Dániel Novak bácsi szerzetes ihlette meg, akinek nevét is 
odaírta, valamint: „este, alkonyati meleg stimung, kadmium”. Ezen kívül két rajz ta
núbizonysága, hogy Német-Palánkán a szerzetesek énekkari próbáján is részt vett.



A nyári vakáció végét jeleníti meg egy kicsi hosszanti rajz, az egyik lap alsó ne
gyedében. A Duna-parton dombok és épületek, a túloldalon, az előtérben maga a fes
tő látható, vándorbottal az egyik, kalappal a másik, integető kezében. A szöveg a 
következő: „Isten veled szép Duna talán sosem látlak újra. Palánkai tartózkodásom 
emlékére.” Amikor Balázs G. Árpád hazatért, záróakkordokként, a füzet végén a 
palicsi strand, a fogorvosi váróterem és a piac figurái lépnek színre. A füzet legutol
só lapján a művész egy szobabelsőből tekint ki a verandán piros terítővei letakart 
asztal mellett álló pirosruhás nő alakjára, valamint a lombos kerti bokrokra és fák- 

Ez a befejező kép, színekbe borultan jelzi másságát az előzőekhez képest -  tech
nikájában és élményvilágában egyaránt.

A rajzfüzet lapozása után, valamint Balázs G. Árpád művészig hagyatékának is
meretében, leszögezhetjük: egy műfajában ritka és értékes „művel állunk szemben. 
Egyrészt, mert tudomásunk szerint a művésznek nem maradt fent sok hasonló jegy
zetfüzeié, másrészt, mert tehetségének lendületben levő alkotói időszakában készült, 
és kiváló rajzkézségéről tesz tanúbizonyságot. Ezzel egyetemben, úgy életrajzának, 
mint életművének is figyelmet érdemlő adaléka. S végezetül, ez a füzet nagyszerű 
példája a vázlatok és utazások egyetemes művészettörténeti és néprajzi kutatásának 
és értékelésének. Közvetlenségével, spontaneitásával, eleven lüktetésével ̂ igazat ad 

înckelmann klasszicista paragrafusának, mely szerint „a vázlathoz tűz keik a 
kivitelezéshez pedig hidegvér”. Nem a múzeum munkatársain múlik, hogy Balázs 

Árpád itt őrzött több mint száz alkotásaiból válogatva ezt 1987 óta vizuálisan 
nem áll módunkban bemutatni a közönségnek.



Csányi Erzsébet

Senkiföldjén - 
valóság és szó nélküli történet
Végei László: Exterritórium. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000.

Végei László is jegyzetelt 1999-ben a NATO-bombázások ideje alatt. Azóta a 
háborús naplók egész sorozata látott napvilágot, és a rendkívüli eseményekről 
szóló beszámolók már dokumentumértéküknél fogva is jelentősek. Politikus, törté
nész, pszichológus, szociológus számára egyaránt különös kihívást jelentett mindaz, 
ami akkor megtörtént, elhangzott, hisz a történelmi „fejlődés” hirtelen ugrásszerű
vé formálódott.

Végei László íróként néz szembe a feladattal, a korforduló tömény eseményessé
gének interpretációs kényszerével.

Végei a történések végtelen folyamából jeleneteket ragad ki, művének az Ezred
végi jelenetek alcímet adja. A jeleneteket mozaikkockákból állítja össze, mert csak 
problémagócok köré összeránduló víziói vannak arról a jelenről, közelmúltról, amely 
teljességgel elvalószínűtlenedik.

A naplószöveg önmagára is reflektál, s ebből kiderül: a bombázások kezdetén 
nehezen oldódott a félelem, a szerző semmivel se tudta elterelni a figyelmét, belefá
sult a bujdosó ember magányába.

Mindeközben az író mint író csődöt mond, képtelen bármilyen célirányos tevé
kenységre, teljesen megbénul. Az írás mint terápia lehetősége is felmerül, mint utol
só szalmaszál, amibe talán még belekapaszkodhat az, akinek vannak erős szavai, aki 
a szó művésze. A szövegnek ez az önreflexiós vetülete egyrészt azt fogalmazza meg, 
hogy a valóság tájainkon immár huzamosabb ideje nem eléggé valóságos, másrészt, 
hogy a szó nem eléggé hiteles, a nyelv hűtlenné válik. „Napról napra jegyezgettél vala
mit, mondjuk egy héten át, aztán pár napos szünetet tartottál, s kezdted újra az egészet, de 
ahogy utólag belepillantottál ezekbe a feljegyzésekbe, elképedve vetted tudomásul, hogy meny
nyire semmitmondóak. Arra a felismerésre jutottál, hogy a naplóírás közben nem a külső tör
ténések a legfontosabbak, sőt, azok nem is fontosak. A külvilág csak zavarja a naplót... .íz 
kell hozzá, hogy az ember tisztázza magában saját világát, hogy találjon egy képzeletbeli vi
lágot, amit úgy gondol át, mintha nem volna képzeletbeli. Eközben kénytelen voltál belátni, 
hogy képzeletbeli világod összezsugorodott, másikat nem találtál, tehát semmit sem tudsz ma
gadban tisztázni. ”



A naplóíró visszakozik a valóság abszurd tünetei elől. A túlharsány tények szí
ne előtt a fantázia világa is szétporlad. így az események értelmezése is lehetetlen
né válik: „ Ültél a számítógép előtt, írni akartál. De terhes volt számodra az írás, nem találtál 
szavakat a történtekre. Csak képek és jelenetek tünedeztek fel, jelenetek, amelyek 
ton további apró jelenetekre bomlottak. Nem akadt egy történet sem, ami összefogta volna 
ókét. Hiszen a történetet két dolog fogja össze: vagy az igazság, vagy a hazugság... Látván, 
hogy minden egyes szó cserbenhagyott, amint keresni kezdted az igazságot, menten beláttad: 
oz írás nem vezet el hozzá. Az igazságnak nincs története. Mi lesz veled, ha hűtlenek lettek 
hozzád a szavak, mint Jónáshoz?"

Paradox módon azonban a tolakodó eseményesség átfordul önnön ellentétébe, 
ntert a naplóíró a mű végén megállapítja: „Minden úgy történt, mintha nem történt 
v°lna semmi."

Az Exterritórium körkörös napló, június 10-ével kezdődik, a béke napjával, 
mnen indul visszafelé az időben, mintegy nyomozásként. Az oknyomozás célja: a 
világ megértése.

,£z a te világod. Harag és fájdalom nélkül akartad megérteni. ” Innentől a korábbi 
események feletti terepszemle rendeződik jelenetekbe, a harmadiktól a tizennegye
dik jelenetig, amikor ismétlődnek a béke, az öröm felemás képei és egyes mondatok 
az első jelenetből.

Ez a bezáruló szerkezet a múltba és a képzeletbe türemkedik be, elmélyíti az 
°ksági összefüggéseket az apák, a nagyapák és a gyerekek viszonylatában is. Szerbia 
a valóságtól menekül, két világ, kél lélek dulakodik benne: a tapasztalati és a kép-



zeleti. A szerbiai kisebbségi író pedig még hátrább hó'köl: „továbbra is úgy rejtez- 
kedsz, mint eddig... Nem leszel jelen. Egyre kevésbé leszel jelen: begubózol anyanyel
vedbe. .. ”

Az Exterritórium számot vet az elődök döntéseivel, hazakeresési modelljeivel 
is, de a vallomástevő saját fiatalkori nézeteivel is. A mérlegelés a 68-as ideáloktól 
vezet máig. Akkor még élt az itteni magyar íróban a hazáról kialakított kép: J e  
nem vállaltad az idegenséget, benned volt visszavonhatatlanul, de te úgy próbáltad 
semlegesíteni, hogy csupán feleseltél vele." A fiatalkori önérzet nem tűri a vesztes 
pozíciójának elfogadását. Az esélyegyenlőség igénye azt diktálta, hogy a másság 
értelmezze úgy önmagát, hogy abból új érték legyen s ne kudarc. E felfogás szerint 
még ma is úgy tűnik a naplóíró számára, hogy Jugoszlávia merész európai kísérlet 
volt... „Lehetett volna intellektuális kaland, európai utópia... a rnodernitás zászlóhor
dozója...”

A számvetésben a másság , a kisebbségi lét, a különös megfogalmazásához terek
re van szükség. Újvidék színterei mellett az öndefiníció koordinátái közé tartozik 
Belgrád és a tenger. A fiatalkori véletlenszerű utazások a tengerre eszméltető hatá
súak voltak. „A másság tudatát a mediterráneumi táj csempészte beléd... Az ismeretlen 
emberek között kellett kérdezned önmagadra: ki vagy te?... Sehogyan sem tudtad magad 
kitalálni... ügy figyelted magad, mint egy idegen...Kellett a másság, amelyben kínosan 
szembesültél saját másságoddal.”

A zaklatott, anarchikus létállapot most sokkal gyászosabb végkövetkeztetésekkel 
ismétlődik meg. A kisebbségi író úgy érzi, senkivé tette ez a világ, lim-lommá, aki 
véletlenül vetődött ide. Neki nem adatott meg méj a felmagasztosulás, a katarzis, a 
mítoszteremtés lehetősége sem. Irracionális, végzetes játéktérbe került. Ehhez is 
konkrét földrajzi színhelyek kötődnek, a labirintusban való bolyongásnak nincs 
vége: sorra kerül Szabadka, Szenttamás, Temerin, a tanyavilág. A faggatózás, az 
erkölcsi kétely egyre tragikusabb; kérdés, meddig tudunk hazudni önmagunknak. 
Viselkedésszociológiai, etikai, pszichológiai vizsgálatok kerekednek ki abból az esz
mefuttatásból, ami egy-egy jelenet köreit írja le. A kisikló én, a szabotáló jelen, a 
megnevezhetetlennek tartott gonosz, a tudatba beosonó háború -  mind állomásai a 
nacionalizmus, a „másságtól való ódzkodás” történetének. A háború története „az 
identitás megsemmisítésének az elképesztő vágyát” hordozza. Ehhez csatlakozik a 
hazugság igénye, a felelősség hárítása, a számvetés elodázása, újabb haladék.

Pedig „nyilvánvaló, hogy mindezek után senki sem folytathatja ott, ahol abbahagyta”. 
Végei László „vakmerő” kísérletet tesz, hogy megalkossa az igazság történetét. 
Nem kér haladékot, el akar számolni, legalább személyes életét, emberi-írói illúzióit 
illetően. így nyitja meg önmaga számára a mély változások korszakát, az új évezre
det, amelyben az új Történet majd pontosan és szükségszerűen hordozza minden 
korábbi történetről való tudatát.



Iflikola Gyöngyi

*A babérnak amit suttogni tanított”*
(Tolnai Ottó: Balkáni babér)

Vergilius Hatodik eklogájában, melyből a címbeli idézet származik, egy Tityrus 
nevű pásztor felidézi, hogyan énekelt az álmából fölzavart boristen, Silénus. Az 
alvó Silénust saját (nyilván babérkoszorújával kötötte gúzsba két vásott fiatal 
?*atír; Aegelé, a legszebb najád pedig a szeder vérszínű levével kente össze arcát, 
bosszúból, amiért hiába várták tőle az ígért verset. Tityrus az ekloga első sorában 
eSy szirakúzai zenészre hivatkozik, akiben Theokritoszra ismerhetünk, a görög köl- 
tore, aki az idill vagy más néven pásztori dal (bukoliké aoidé) műformáját létrehoz- 
ta' Vergilius Hatodik eklogája ilyenformán többszörös idézet: megidézi a mintául 
szolgáló görög költészeti hagyományt, és a már latinul írt pásztori dal maga is idé
zés vagy emlékezés egy korábbi költőnek egy korábbi dalára: a megtréfált Silénus 
enekére. Emögött a folytonos, önmagát idézve megújító, emlékezve újraíró költésze- 
l| eljárás mögött végső horizontként, abszolút mérceként ott állnak a nagy költőis
tenek, Orfeusz és Apolló. Silénus története azt is mutatja, hogy az isteni világ 
^ennyire érdekelt a költészetben, és Tityrus, a pásztor pedig arról számol be, hogy 
Apolló meghúzta a fülét, akár egy iskolamester az érteden tanulónak, így figyelmez
tetvén őt igazi hivatására:

_ »Így éti -  hisz hi vitézséged, véres viadalmad I vágyik idézni, van itt, Várus, tömegével 
Harkány -  / pásztori múzsámat lehelem csak e lágyszavu sípba. ”

Várus valós szereplő a fiktív pásztor dalában, állítólag ő intézte el, hogy Vergi- 
11,8 visszakapja a polgárháborúban elvesztett apai birtokát... Az id illi eklogákban 
Máshol is fölbukkan a polgárháború képe, például az elsőben a hontalanná lett, 
•Menekülő pásztor panaszában:

»Annyi sok év múltán, ó hon, valahára határod I s csöpp hajlék te, füves fedeled 
^ glátom-e vájjon?l S hajdani birtokomon fogom-é bámulni a búzát?... / Hát amit úgy 
^adóztam, a föld, ádáz katonáké?! barbáré a vetés? Íme, testvérharc, a gyümölcsöd!”

, Tolnai Ottó Balkáni babér című kötetének olvasása közben nemcsak a polgárhá- 
0rú közepette éppen az idill műfaját választó Vergilius idéződött föl bennem,

■ anem a Vergiliust legkedvesebb költőjének tartó Montaigne is, aki szintén kegyet- 
,en testvérháború -  vallásháború -  közepette húzódott vissza apai birtokára, és 
azai földjén, de állandó bizonytalanságban új műfajt teremtett, az esszét, amely

Elhangzott 2001. május 22-én a Balkáni babér kötetbemutatón, a szegedi Móra Kollégiumban.



lényege szerint maga is a régi szerzők műveinek állandó újraolvasása, kommen
tálása, továbbírása révén keletkezett, abból alakult a késő-reneszánsz ember már 
maga teremtette szellemi kozmoszává.

Montaigne példáját azért is különösen relevánsnak érzem, mert a véletlen úgy 
hozta, hogy bepillanthattam a Balkáni babér egyik készülő ciklusába, és nagyon meg
lepett Tolnai írói módszere: a kb. negyven oldalnyi vers-szöveg ugyanis állandó ne
kirugaszkodásokról tanúskodott, az elkezdett téma többször ismétlődött, de semmi 
sem törlődött ki belőle, az új változatok állandóan bővültek. Ez a húzás, törlés, 
javítás nélküli írásmód Montaigne-re is jellemző volt: Esszéinek egymást követő 
kiadásaiból Montaigne se húzott ki semmit, inkább betoldásokkal javított írásain. 
Az Esszék így lettek egyre hosszabbak, az utolsók már önmagukban is szinte könyv- 
nyi terjedelműek.

A saját szövegek folytonos újraírása természetesen a Balkáni babér „nyilvános’", 
szerkesztett, autorizált változatában is jól megfigyelhető: az időben vélhetően 
egymástól távol keletkezett versekben gyakran ismétlődnek a szereplők, a motívu
mok, a versek elbeszélője gyakran hivatkozik is saját korábbi műveire. Akárcsak 
Montaigne, aki maga is reflektál saját esszéírására.

És ahogy időben-lérben közeledünk, már csak a címbeli metafora hasonlósága 
miatt is meg kell említenünk Hamvas Béla A babérligetkönyv című gyűjteményét, 
amely 1930 és 1945 között, tehát részben a háború alatt íródott, és különös, válto
zatos témákat fölvillantó és szokatlan formai megoldásokkal játszó esszéket tartal
maz. A könyv keletkezésre a következő magyarázatot adja a szerző:



»,Déli szigetek között hajóztam, s egy napon olyan helyre értem, ahol a fogadó babérli- 
getben állt. Babérfát még keveset láttam. Úgy tudtam, ha természetesen fejlődik, csak bokor. 
*“> szép, magas lombos fa  volt, a kertben legalább háromszáz darab. Ebéd és vacsora köz- 
en, o mély, sötétzöld árnyékban fűszeres illatát súvtam. A frissen sült hal, vörösbor, szőlő 

Kellé babérillatú levegő!... Egyszerre arra gondoltam, hogy rúna nálam könyv Olyan könyv, 
aKtí most jól esne olvasni.... Akkor elhatároztam, hogy hasonló alkalomra, nem is másnak, 
^ak magamnak, vagy nem is magamnak, aak  másnak, egyszer, ha időm engedi és a 
'busák, könyvet írok. Idevaló könyvet, amit azonnal le lehet tenni, ha hozzák a levest. ..."

Az idill és az esszé -  ahogy a fenti sorokból is kitűnik -  Hamvasnál itt teljes 
eSységet alkot.

A fent megidézett szerzőkre, Vergiliusra, Montaigne-re vagy Hamvasra ugyan 
nincs közvetlen utalás az amúgy nagyon sok nevet, költészeti, képzőművészeti és 
Zenei utalást hordozó szövegekben, a Balkáni babér számomra mégis egy olyan 
európai filozófiai és poétikai hagyományba illeszkedik, amelyet a visszavonulás, a 
V|sszahúzódás, a szemlélődő nyugalom, a mozdulatlanság poétikájánk és politikájá- 
nak lehetne nevezni. Tolnai a maga önironikus módján strucc-poétikának nevezi: 

ebbe az istentelen zónába amelyből Istruccpoétikámból kifolyólag I (egyfajta gyerekes 
Zum trutz / illetve öregkori csúz I mintsem valami önsajnáló avagy hősies póz) / sajnos nem 
Mozdulhatok immár”.

A Balkáni babér mintegy 10 háborús év termését tartalmazza, s a versek 
n*gy része már Falicson, a hol idillinek, hol metafizikusnak nevezett fürdőhelyen 
Jatszódik-íródik. A műfaji meghatározás egyszerre régies és újszerű: katalekták. A 
atalektákat, azt hiszem, hiába is keressük a műfajelméletek hagyományos regiszte

rben. Annyit sikerült csak róla ezidáig kiderítenem, hogy katalexisnek nevezik azt 
a Jelenséget, amikor egy vers, pl. egy szonett többnyire utolsó sorából hiányzik egy 
VaSy több szótag. A katalekta tehát eleve hiányos, töredékes, befejezetlen-befejezhe- 
,etJen formát jelöl, és a szövegekben gyakran kapcsolódik össze a hasonló hangzás 
Kan ig a katalepszissel, azzal a pszichológiai betegséggel, melyet a mozgásra való 
eptelenség jellemez. A katalekta ily módon a sérült ember beszédét avagy a sérült 
eszédet is jelenti. A katalekta tehát éppenhogy nem idillikus műfaj, de a borzai

n k .  a veszteségek képei a katalektáknak nevezett szövegekben mégis állandóan 
ar*ntkeznek az idillel: mondhatni alapdallamuk a szüntelen sóvárgás a nyugalom, a 
eJjesség, a szépség után. Kis verscilust képzeltem el című versében így fogalmaz a 

t̂o-elbeszélő:
..már rég megfigyelhetted magad is I a sírvüág sikeres párizsi piktorai I a csataképfes- 
' ük maguk is mint harci mének ágaskodnak csatakosanlés a (virágjcsendélet kismeste- 

rei közül lén alkati okok is közrejátszottak elismerem I a (virágjcsendélet kismestereit



választottam laz ő képeikhez hajolok egyre közelebb Inetán léggyé lehetnék szőlőszemeiken 
lebből ki- és lefolyólag I most a sír és csataképfestők világának eljövetelekor I amikor prófé
ciáik tényleg beteljesülnek Isirámaik bebizonyosodik nem hiába sirattak el I nekem semmi 
okom más céhhez sompolyognom I semmi okom igazgyöngyhomályú szőlőfürtjükhöz- 
hajoltomból Imás pózba egyenesedni fel"

A Balkáni babér katalektáinak ismétlődő gesztusa, centrális problémája a költői 
szerepre való rákérdezés, a beszédért folytatott küzdelem, az állandó számvetés és 
szembenézés azzal a művészi koncepcióval, amely az Ahogy című ciklusban így 
fogalmazódik meg:

„nem értettük ki rótt ránk akkora terhet I merész álmainkkal megváltani I rányitni az 
adria vakító tükrére /... / a mediterrán komponenshez csatolni I ezt az átkozott tartományt” 

Egy másik helyen Tolnai megemlékezik egy New York-i estjéről, ahol úgy mutat
kozott be, hogy ő egy olyan magyar költő, akinek van tengere (ezt a mondatot én is 
hallottam tőle, mégpedig pont ezen a helyen, a Móra Kollégiumban). A tengeri kijá
rat azonban számára elveszett, és úgy tűnik, minden korábbi elgondolás, amely 
tágasabb horizontokat kívánt nyitni „az izzó kék végtelen” bűvöletében illúziónak, 
tévedésnek bizonyult, kudarcra ítéltetett:

„kabátom csücske láthattátok a sós vízbe ért I a kihalt kagylók csöppennek egy utolsót I 
kitolt belű ceruzáim szivárognak még /... I mint ki saját írott (költött) mocskába pusztul I s 
már nem tud magának kilihegni I semmi új (piti) szerepet (pózt).”

A kudarcot, az összeomlást gyakran jelöli a viharban összetört hajó romantikus 
metaforája, a kötet leghosszabb szövegében, a Pilinszky az IN MEMÓRIÁM CELAN-t 
készül meg-nemími címűben pedig különösen hangsúlyosan jelenik meg maga a ro
mantikus költészeti hagyomány is, Shelley-, Petőfi-, Horváth János-idézetekkel. Ten
gerrel rendelkező magyar költőnek lenni olyan poétikai gondolkodás lehetőségét 
jelenti-jelentette, amely az európai romantika hagyományából táplákozik, annak sza- 
badságeszményét viszi tovább, egy olyan, egyszerre konzervatív és hipermodern 
attitűdöt, melyben megőrződik a költőszerep romantikus alanyisága, a szó akció jel
lege, de amelyben a vers megszabadul minden formai kötöttségétől, és végtelenül nyi
tottá válik, alkalmassá arra, hogy ismét univerzális beszéd legyen. A mindenségbe 
belebeszélő végtelen vers ideája kezdettől fogva jelen van Tolnai költészetében, s úgy 
tűnik, mintha a Balkáni babér a katalektákkal e végtelen beszéd megtörését, szük
ségszerű megtöretését, a nagyforma, a nagy formátum lehetetlenségét jelentené be.

De hát elveszítheti-e az ember a benne hullámzó tengert? Simoné Weil írja egy 
olvasmányélménye kapcsán: „Szophoklész a legborzasztóbb történeteket dolgozta fel 
(Oidipusz, Oresztész), hogy ragyogó örömmel vonja be őket. Tragédiái arról tanítanak, hogy 
a belső szabadságot nem ragadhatja el senki. Hősei ismerik a szerencsétlenséget, de nem 
ismerik a megszállottságot. ... Az ember semmilyen formában nem törik össze. ... Olvasása 
mindig megvigasztal.” . Simoné Weilre többször történik utalás a kötetben, sőt Tolnai



Már korábban, a Rothadt márvány című, a jugoszláv képzőművészetről szóló köny
vnek egyik esszéje végén is idézi a francia filozófusnőt: ember nem kell, hogy
egyebet tegyen, mint várja a jót és félreszorítsa a rosszat. Izomerejét pusztán azért kell 
be vennie, hogy a rossz ki ne vesse sarkából.” Ezek a sorok pedig akár a Balkáni 

tarbár mottójául, vezérmondatául is szolgálhatnának. A tízéves jugoszláv háborúk 
szerencsétlenségét tematizáló katalekták különös érintkezését az idillel is leginkább 
^eil esztétikájának segítségével értelmezhetjük. Weil szerint a világban fölfedezhető 
szépség a távollévő Isten lenyomata. Isten kihúzódott a világból, hogy a világ lehes
sen: iy4 kivételes szépségnek általában feltétele, hogy távolsága vagy gyengesége révén 
te Megfoghatatlan legyen. Az égitestek megingathatatlanok, ám nagyon távoliak; a fehér 
VXTágok itt vannak, de már csaknem végük. Ugyanakkor az ember csak akkor szeretheti 
lan Istent, ha úgy fogja fel őt, mint aki a világon kívül van, az egekben: vagy pedig az 
éberhez hasonlóan a földön, ám gyengén, megalázva és megölve; vagy mint egy parányi, 
elfogyasztásra szánt anyagdarabka van jelen, ami a megfoghatatlanságnak csak még 

’Mgyobb foka.” A szépség a fenti sorok értelmében tehát mindig valami önmagán 
túlira mutat, és ezért minden szépségben van valami távolság vagy valami gyenge- 
Se8- A világtól végtelen távolságra lévő Isten a világban a végtelenül kicsi dolgokban 
Mutatkozik meg. „Csak szellemi hatalma van. Magának e szellemiségnek is csak 
 ̂hatalma van, mely ahhoz szükséges, hogy létezzen. Mustármag, gyöngy, kovász, só.” Ha 

Megértjük ezeknek az ellentétességeknek a természetét, megérthetjük azoknak a



szerzőknek a gondolkodását is, akik a legnagyobb szerencsétlenség közepette képe
sek voltak látni és láttatni a világ szépségét anélkül, hogy tekintetüket elfordították; 
elfordíthatták volna a szerencsétlenségről, sőt épp e szerencsétlenségre figyelve 
ragyogtatták föl azt. Egy példa, a Bodza a határzónában című katalektból:

„ mondom (mondanám) semmi sincs de van lám I van ablakom előtt az ó-fehér (ele
fántcsontsárga) I bodzacsipke és ez még mindig sok nekem I ez bizony még mindig ama nagy 
pompa sokkja I agyonvert ám akár baudelaire koldusa ! életre bottal nagyon I s aztán 
augusztus elején a változást is csak az jelzi I hogy kecses korralszín madárlábak markolják 
össze I az ó-csipkerongyikát s még súlyosabb valamivel! löttyen (szalad) tele az ég vájdling- 
ja I miféle bankett készül itt desiré I ahol ennyi lila gyémánt kaviár ”

A végtelenül kevésnek és a végtelenül soknak az ellentétessége, egyáltalán a 
vég-telen, az abszolút teljesség és az abszolút hiány (befejezetlenség) kategóriájában 
eleve benne rejlő ellentétesség ellenpontozza az idill és szenvedés, gyönyör és gyöt
relem, az Adria azúr-mediterrán és véres-balkáni ellentétpárjait. A hiányos, töredé
kes katalekták együttesen az állandó ismétlések, utalások, az azonos szereplők, 
alteregók, a többször, versről versre úgyanúgy vagy hasonlóan jelentkező jelzős szer
kezetek, motívumok, költői kategóriák, valamint a versbeszéd sajátos, egyenletes 
ritmusának köszönhetően egyetlen nagy formává állnak mégis össze, az Adria meg- 
rendítően szép eposzává. Ugyanis Tolnai talán még egyetlen más korábbi művében 
sem beszélt annyit a tengerről, mint éppen ebben.

Mert: elveszítheti-e valaki a benne hullámzó tengert? A Balkáni babér költője 
immár úgy beszél, ahogy a tenger hullámzik: a hullámok ritmusa monoton, végtele
nül ismétlődő akkor is, ha meg-megtörnek a part-menti sziklákon. Tolnai egyenletes 
ritmusban egyszerre építi és rombolja a saját műfajait. Van egy szép autopoétikus 
kép az egyik versben erről: „... a hullámok kis kavicsszemet I . ezeregy homoksze
met ragadnak magukkal I és felcsúsztatják őket a turzás rézsűjén / majd szépen vissza /míg 
egyszer magasra nem szökik a hullám /amely talán éppen az isztriai partokról indult / 5 a 
kavicsszem a csigahéj I s az ezeregy homokszem átlökődik a turzás gerincén I hogy aztán a 
szárazföldi oldal lejtőjén I sikáljon le I igen a turzás természetrajzáról I egy ilyen kis csiga
héj le-fól utazgatásáról I akartam beszélni”

A babér is elsősorban mint konkrét mediterrán növény szerepel, melynek min
den más zöldnél sötétebb levele maga is hullámos, mint a szél mosolya, és erős, 
fűszeres illata elnyomja még a hullák bűzét is. A babér persze, mint a költészet leg
ősibb jelképeinek egyike, önmagában is nagyon erős metafora. Es misztikus módon 
a babér legendája is magában hordozza azokat az ellentétességeket, amelyekről 
eddig beszéltünk. A történet szerint Apollón lebecsülte Erósz nyilait, ezért a szere
lem sértődékeny ifjú istene bosszút állt rajta. Tompa végű nyílvesszővel sebezett meg 
egy Dapné nevű nimfát, Péneiosz folyamisten leányát, aki ettől fogva nem tudott 
szerelmet érezni, és hegyes végű nyílvesszővel Apollót, amikor éppen megpillantotta



Oaphnét, aki iránt rögtön olthatatlan szerelemre lobbant. De hiába üldözte, soha 
nem érte el. A Péneiosz partjához érve Dapné segítségül hívta apját, aki babérfává 
változtatta lányát, így nem lehetett Apolló felesége. A bánatos Apolló mégsem tudott 
lemondani róla: babérfa lombjával koszorúzta fejét, és innentől fogva babérral éke
sítette föl mindazokat, akik kedvesek voltak a szívének: a jósokat, a papokat, a köl
tőket... Az elérhetetlen, a megfoghatatlan, az örökké elillanó, végtelenül távollévő' 
szépségvzoros közelségbe hozása: ez Apolló, a költő gesztusa, a mindenkori poézis 
eredendő mozdulata. Mikor a babért a fejére teszi, megkoszorúzza magát elérhetet
len szerelmének, végtelen vágyakozásának szimbólumával, és a babér hullámos, örök
öld levelei az elérhetetlen közelségét, az elvesztett megőrzését hirdetik. Ez az, amit 
Apolló a babérnak suttogni tanított. És hogy miről szólt a saját koszorújával gúzs- 
_a kötött, megcsúfolt Silénus dala a Hatodik eklogában, mely dal vetekedett Apollo 
es Orpheusz énekével?

a dal arról s z ó l t , hogy a végtelen űrben a földnek, I tengernek, légnek csírái a
tezta tüzekkel I mint keveredtek rég: hogy minden ős-elemekből I kelt hajdan, maga zsenge 
hágunk is, meg a mennybolt: I majd, hogy kérge szilárdult már s a habokba húzódott I las- 
san Néreus is, mint formálódtak a testek; I s mint bámulta a föld, hogy’ kezd lángolni a 
napfény, / és az esőt a magasba szökő felhők hogyan öntik, I míg a pagony legelőször hajt 
lornbot s a gyanútlan I dombokon itt-ott megjelenik pár kósza vadállat.”



Piszár Ágnes

Az utazás alakzatai
Szathmári István: Kurdok a városban. Széphalom, Budapest, 2000.

A kritika Szathmári István poétikájának már csaknem minden lényeges jegyét 
összefoglalta. Kiemelte e próza urbánus vonásait, modernségét, amely a másság 
keresésében teljesedik ki. Ebbó'l következőleg a Szathmári-szövegek központi kate
góriája az úton-lét, amely lehetővé teszi eme mássággal való permanens találkozást. 
Szatmári István első köteteiben azokat a poétikai eszközöket és világképi elemeket 
teremti meg, amelyek majd a 90-es évek végén, az új évezred elején lesznek alkal
masak modern életérzésének hordozására. Kialakul sajátos prózastílusa, amellyel 
mind képi, mind gondolati alakzatok sorát teremti meg. Hózsa Éva egy merész meg
állapításában a Szathmári-mondat műfajteremtő erejére hívja fel a figyelmet.

Az utazás-történetek a modern próza kontextusában a „folyton máshol lenni aka
rás” szinonimái. „Szathmári korábbi hősei -  írja Fekete J. József -  folyton úton sze
retnének lenni, a bizonyosságból (ahol ténylegesen rossz) a bizonytalanság felé (ahol 
valószínű, hogy, jó).” Szathmári István legújabb prózájában az utazás iránya és 
relációja megváltozik. A másság akarása ezekben a szövegekben már nem pusztán 
az elvágyódásnak, hanem a Szabadka-Budapcst között utazó vajdasági magyar író 
életérzésének válik kifejezőjévé. A másság megtapasztalásának alakzatait Szathmári 
explicit utalásokkal, implicite pedig a hasonlat segítségével hozza létre, amelyet 
Tolnai Ottó költői módszere nyomán állít elő és fejleszt tovább.

A Kurdok a városban című novellásköletben szinte nincs olyan szöveg, amely ne 
utalna a másságra. Ilyen szövegösszefüggésekkel találkozhatunk: „Egy toronyházban 
laktunk a harmadikon, szép fehér falak, régi csipkék a rádión, az asztalon, apám 
azidőtájt jöhetett vissza Franciaországból, ott lapultak a szekrényben a távoli 
dolgok, amelyekkel meglepett bennünket,)...) hogy dobogott a szívem, mennyire, 
mind-mind kincs volt, hatalmas, egy messzi országból, ahol annyi minden más, 
annyira amolyan.” (Kiemelések a szerzőtől) De más itt a nyár, a palicsi Nagyterasz, 
ahova „a zene csak gyengén szűrődött föl, amolyan más világ lakozott itt, áttétele
sebb, finomabb...” Az elbeszélő tudja, hogy „más is létezik, kell, hogy legyen.” Hogy 
a végén kijelentse: „Szerettem más lenni, mint amilyen vagyok.” Az utazás reláció
jában aztán ez a másság elnyeri végső alakját, és a „kurdság” fogalmában értelme
ződik tovább.

A hasonlat poétikai funkciója egy fogalom jelentésének kiszélesítésében, felerősí
tésében vagy épp ellenkezőleg, leszűkítésében keresendő. Szathmári István prózájá-



fiák másságát a hasonlat alkalmazásának segítségével éri el, mely során az utazás 
toint hasonlat működik. Szathmári hasonlataiban az utazás kiindulópontja, a reális 
világ és az utazás végpontja, egy vágyott világ kerül egymással kapcsolatba jelentő
sen kiszélesítve a prózaírás kereteit. A másság a létezés vágyott dimenzióiba vezet el 
bennünket. Jellemző még erre a prózára a kisszerűségből való kitörés elemi vágya. 
Szathmári István szívesen él Tolnai-hasonlatokkal, nem rejtve kötődését a Mester 
prózájához. A tenger, a só, a kék szín gyakori emlegetése a vajdasági magyar iroda
lom nagy korszakát idézi: „És akkor az a kakas, ott az ablak alatt, éjjel három kö
rül, hol volt még a hajnal, a csenddel, de sejtelemmel jövő derengés, úgy belekiabált, 
‘bődült, -durrant az éjszakába, akárha valami vétkeseket nyúztak volna, kampóztak, 
oibáltak, annyira erősen jött fel a hang, hogy kiugrottam az ágyból, nem is tudtam, 
persze, hogy állat, szárnyas is van itt valahol, tényleg azt hittem, a halál, a fájda
lom vastag szólama ez, majd léptem megzavarodva az ablakhoz, de már azért sejtet
tem, mégiscsak állat lehet, hisz nyaralóban vagyunk, és itt a tenger(...) És utána 
persze, hogy fájt a lelkem, üres volt minden, de azért jött az este, a sötét, újabb 
fröccs, másféle villogás, meg is voltam aztán, egészen jól, egy darabig. Persze, a 
Horáros tér, a barna sör, egy-két könyv, majd a galéria, de ha felmásztam rá, már 
Megint jött a hasonlat, csak úgy magától, akárha bárkán ülnék, és így tovább.” 

Kierkegaard egy anekdotában számol be itáliai útjáról, ahol fáradalmait szándé
kozta kipihenni. A szép, új környezet látványából azonban mit sem élvezett, mert 
Magával cipelte régi, rossz beidegződéseit. így van ez valahogy Szathmári másságát 
oipelő elbeszélőjével is, aki Budapest-Szabadka, Szabadka-Budapest között utazik. 
 ̂ két világ benyomásai, élményei folytonosan összehasonlításra kerülnek az elbeszé

lő tudatában, hogy a végén a „kurdság” fogalma az elbeszélés egyedüli alternatíva- 
Ja legyen. Kurdnak lenni Szathmári István prózájában a (vajdasági) magyar irodalom 
eSy új perspektíváját jelenti, amellyel a továbbiakban számolni kell.



Varga Anikó

Az írás eretnek és vétkes módszerei
(Bruno Schulz és Danilo Kis prózája közötti párhuzamok, 

az anyag megnyilvánulásának szemszögéből)

Azok az analógiák, melyek Schulz és Kis prózája között találhatók, számos 
vizsgálódási lehetőséget, témát rejtenek. A választást az a játékosság döntötte el, 
amellyel az anyag motívuma önmagában/val és a két szöveg együttesével játszik. 
Megjelenésének különbözősége alapjaiban határozza meg és különíti el a két próza
világot, majd lényegi egysége által az elmoshatóságig egymásba játssza őket.

A vizsgálódást Schulznak az anyaghoz fűződő sajátos viszonya indíthatja el, 
melyet többek között a Genézis második könyvébenl fejt ki. Értekezésében olyan 
fogalmakat és fogalompárok közötti kapcsolatokat taglal, mint a szellem-anyag, 
élő-élettelen, forma, a teremtés. E fogalmak közötti relációk kapcsán felmerül az a 
kérdés, melyre egykor a keresztény gondolatiság határozott, sőt axiomatikus választ 
adott: Vajon az anyag létbe szólítása csak a Teremtés által valósulhat meg? A kérdés 
feltevésével már a rá adott felelet sem lehet kizárólagos. Ennek következményeként 
visszafordíthatatlanul folytatódnak az eretnek kétkedés további kérdései: S ha nem, 
akkor mikortól eredeztethető? Lehet, hogy az ősanyagként vagy elsődleges anyagként megne
vezett Istenhez hasonlóan öröktől fogva való? Schulz prózája még csak fel sem teszi eze
ket a kérdéseket, a szövegben e kérdések kapckán nincs kételkedés, a schulzi írás 
maga az igenlő válasz, mely kereken megfogalmazva valahogy így hangzana: vannak 
párhuzamos/lehetséges világok, melyek egy nem teremtett és soha el nem múló való
ságként léteznek, ahol a sokszínű és sokfajta változás egy örök világban történik.

Nem eredeti gondolatok ezek, alapjában véve mindez a kereszténységet megelő
ző világkép megidézése. Ami ezt a kérdést mégis érdekessé teszi, az a gondolatkör 
új kontextusba kerülése és az ennek kapcsán megfogalmazódó egészen új asszociáci
ók. A kereszténység olyan valóságnak tekinti a világot, amelyet Isten hozott létre a 
semmiből, s melyben önmagunk megismerése Isten megismeréséhez vezet. E gondo
latisághoz való kapcsolódás szükségszerűen egy kiteljesedő világképet szül, mely a 
maga bezáruló kerekségében határokkal is bír. Isten mint minden létnek a forrása, 
minden létnek a határa is. Hogy Isten végtelen? De az emberi világban megnevezett, 
s mint ilyen, ezen belül bizonyos módon behatárolt is. Ezen átfogó zártság betelje
sülését talán leginkább annak a kimondása tételezi, hogy mivel 0  minden létnek a

1 Bruno Schulz: Értekezés a próbabábukról, avagy a genézis második könyve, In.: Fahajas boltok.
Jelenkor Kiadó, Pécs, 1998



forrása, tőle származik a lehetőség szerinti lét is. A kereszténységet megelőző 
gondolkodásban a világ soha el nem múló valósága a keletkezés és elmúlás állandó 
r*tmusában és sokszínűségében él. Az anyag maga a termékenység, mely a megfor
málás előtti végtelen lehetőségben élve várja a szellem életadó leheletét. Vágyakozá- 
83 mindaddig mozgásban tartja, míg a szellem adta forma magába nem zárja. 
A forma mozdulatlanságába zárt anyag eredetétől idegen az elnémulás, mert amint 
^teljesül rajta a formában kiteljesedő sorsa, visszavágyik eredeti mivoltába, a for- 
mátlanság lehetőségének szabadságába. E gondolkodás eredménye a vállalt eretnek- 
Se?i a színes és fenséges szentségtörés2, mely a kiteljesedő formában megtalált rend 
fenére sokszínűségében kívánja felmutatni önmagát, megsúgva: a lélek sejtése, hogy 
rengeteg a világi

Mindezek után nem kerülhető meg azon értékítéletek újragondolása sem, melyek 
az anyag és a szellem párhuzamában születtek. A szellemhez ezen normatívák 
forint egyértelműen a jó érték kategóriája fűződik, az anyaghoz láncoltság pedig 
eWe a bűnhöz van rendelve. Ez a kizárólagosság azonban csak addig érvényes, míg 
3 teremtés kiváltságát egyedül az isteni szellemnek tulajdonítjuk. Ám amint kimon- 
Jt°dik, hogy a teremtés az összes szellemek kiváltsága, egyértelművé válik ezen íté- 
etek kétségesége. Nyilvánvaló lesz, hogy az anyag bűnének és bűntelenségének 
ug)'anaz a forrása: a formátlanság mindent befogadó kísértése, és ez egyben az anyag 
Vegtelen kiszolgáltatottsága is. Az anyag a legpasszívabb és legvédtelenebb lény a koz- 
’noszbanA -  fogalmazza meg Schulz -, mert amikor beteljesedik sorsa és rendelteté- 
Se>s a megformálás rabul ejti, akkor a formaadás szertartásának magát az anyagot 
Adózza föl, akár torzult, akár tökéletes forma zárul reá. .4 foglyul ejtett anyag nyo
morúsága, a megnyomorított anyag, mely nem tudja magáról, hogy mi végre van, s hová 
Ve&t a ráruházott gesztus}  Ebben a megközelítésben az anyag léte és az emberi lét szi
nonimaként fogható fel. Annak az alkotásnak/teremtésnek a vágya, amely az ember- 
~en munkál, a formába zártság felnyitásának siralmas kísérleteként is értelmezhető.

teremtés gesztusában a demiurgoszi receptek elfelejtése, valamint az isteni terem- 
tes tökéletességében és kizárólagosságában való kételkedésünk juttat minket a terem- 
kslaz alkotás vétkes módszereihez. Az anyaghoz kötöttségünknek tulajdonított esendőség 
ismerése az, ami végül is feloldja a teremtés örök formáinak zártságát, teszi ezt 

a Pillanat, a gesztus kedvéért életre hívott alkotások révén, melyek nem az öröklét 
Jegyében születnek, s ily módon díszletszerűségük feloldja és feloldozza a forma 
vágleges bezárulását.

! j^no Schulz: lavasz. In.: i. m. 146. 
“runo Schulz: Uo. 145.1 D ’ 7

. Schulz: Értekezés a próbabábukról, avagy a genezis második könyve. In.: i. m. 37.
®runo Schulz: uo 42.



A díszletszerűségében mímeli valóság kapcsán külön figyelmet érdemelnek az 
anyag utánzó tendenciájának szüleményei6, melyek látszatra átmenetet alkotnak az éló' 
és életetelen matéria között, oly módon, hogy élettelen mivoltuk ellenére az élőt utá
nozzák. Schulz a félig szerves lények utópiájának nevezi ezt a jelenséget. A mimézis 
eredménye az, hogy szervetlen eredetük ellenére az élő formák előképeinek tűnnek. 
Valójában az anyagnak formái párhuzamos képződmények, melyek elsősorban azt 
példázzák, hogy milyen lélegzetelállítóan kísértenek egymásba a világok". E világok együtt
élésének párhuzama ellenére akaratlanul is ott munkál a belénk ivódott kérdés, mely 
az eredetiség elsőbbségét firtatja, erre a körülményeket figyelembe vévő válasz csak 
tudatosítója lehet az alárendelt viszony kizárólagosságának. Mindezek mellett meg
jegyzendő, hogy nem érdemes éles határvonalat vonni e világok között, mert egymás
ba játszásuk magában rejti az önmagukkal azonosság lehetőségét vagy kívánságát.

Az eddig leírtakban az anyagnak az a megnyilvánulása jutott kifejezésre, mely 
elsősorban Schulz prózájának sajátjaként az ősanyagból táplált, egylényegű massza 
részeként hullámzik a maga leválaszthatatlan egységében. Danilo Kis világának 
esszenciális létében az anyag egészen más állagú. Legszembetűnőbb jegye diszperz 
jellege. Az anyag finom részecskéi magukban és maguknak való dolgok. Ezen anyag
szerűséget legjobban a mindenhol jelenlévő tárgyak sokasága modellálja, melyek nem 
az anyag formába zárt fájdalmának, hanem az anyag öntudatlanságának megnyilvá
nulásai, s melyek elszigetelve, mozaikszerűségük ellenére a valóság hiteles láttatói. 
Az emberi világ elé tartott tükörként, a világ jeleinek objektív és önkényes hordo
zóiként funkcionálnak. Jelszerűségükben önmagukban elkülöníthetetlenek, ezért 
megfoghatóságuk ironikus, csalóka játékba fullaM. Az anyagnak e megnyilvánulása 
minden eddigitől idegenebb és végletesebb, minek oka, hogy nem azonos önmagával, 
és nem ismeri önmagát. Ez biztosítja kisajátíthatatlanságát, mely radikális másságot 
követel, nem befelé forduló elidegenedést, hanem kívülre került metamorfózist kér. 
Az átalakulás letérít a végtelen ismétlődés pályájáról, és magán túlra jutva elvezet 
egy másholi/máshonnani ismeretlen formába. Ez a forma az egyedi létezés újdonsá
ga. A metamorfózisnak e folyamata Schulz szövegében akkor jelenik meg, amikor 
az apa létének fenyegetettségében nem a menekülés vagy a halál gesztusaiba fullad, 
hanem egy emberietlen formába fordulva, metamorfózisában csótánnyá váltan vég
legesen kiszakad az emberi lét megszakíthatatlan ismétlődéséből.

Mindkét szerzőnek e bensőséges kapcsolata a bűnös anyaggal megidézi az egykori 
elemekkel spekuláló vajákosság szellemét, mely a természet játszi kétértelműségét járja 
körül. Ott a titok a megfejthető rejtély lehetőségeként jelentkezett, magában hordva a 
kísértést, mely akkor tört az emberre, mikor arra az elemekkel spekulálva rátalált a te-

6 Bruno Schulz: Értekezés a próbabábukról. In.: i. m. 45.
7 Thomas Mann: Doktor Faustus. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977. 25.



gj&TWWl

Kvoto

pmtés gondolata, melynek titkát rég elfelejtett receptekben, eljárásokban sejtette. Va- 
ahol az anyag, a potenciális, a lehetséges faggatása, még mindig a tilalmassal való cim- 
oorálás bélyegét viseli. A szellem megváltásra törekvő' kísérleteinek ellenállva ott munkál 
a dolgok rendjének megbomlásában, az egyensúlyhiányban, az ellentmondásokban, az 
°*°k túllépésében, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Rossz princípiuma mellé szegődött. 
• zonban a Rossz princípiuma nem erkölcsi természetű, hanem az egyensúlyhiány, a szédülés 

az összetettség, az idegenség elve, az ellentétesség és a lekűzdhetetlenség elve. Nem 
P^ípium, épp ellenkezőleg, a /eloldozás élet- 8, mely az ember mitologikus
Adatában már a kezdetek kezdetén a megismeréshez kötődik.
, Vizsgálva e vétkes módszerek írás-anyagát, azonnal feltűnik, hogy Bruno Schulz 

Danilo Kis prózájának világ-teremtése ellentétes folyamatú. Mindketten a gyerme- 
k| (áttatáson keresztül teremtenek formát. Azonban míg Schulz keze alatt mítosszá 
yalik a gyermeki érzékelésen átszűrt valóság, addig Kis a gyermeki meglátás lelep-

•k*** Baudríllard: A* elátkozott rész teorémája. In.: A Rossz transzpetenciája, Balassi Kiadó-BAE 
*artóshulláin-Intermedia, Budapest, 1997. 92.



lező őszinteségével demitologizálja a valóságot. Ábrázolásuk optikája tudatos, mert 
e meglátásban minden visszahúzódik a mélybe, helyet csinálva a tiszta térnek, a sejtések és 
definíciók nélküli puszta azúrnak9. Ez a figyelő állás megkísérel a dolgok lényegéig 
jutni, ahonnan nem vezet út tovább, a szavak határához, motyogás, hallucinációk10.

Az írás anyagszerűsége mindkét írónál a már említett sajátosságokat követi. A 
Kis-trilógia végső szövegében, a Fövenyórában, a leltárként felsorolt, vagy véletlensze
rű egymásmellettiségében felmutatott tárgyiasult jelenségvilág nem nyújt fogódzót a 
szubjektum számára. Annak ellenére, hogy az író által választott módszer, a doku- 
mentarista eljárás, mely eredetileg a rögzítést hivatott szolgálni. Kis alkalmazásában 
azonban a már szilárd helyet nyert dolgok is elmozdulnak, elkeverednek a többivel.

Schulz prózája az ősi újjászületésre vár. Hirdeti, hogy büntetésünk -  mert nem 
tudtunk megállni a valóság határánál -  az, hogy a tárgyak végtelen asszociációs rend
szerében anyagtalan formák vegyenek körül minket. Sóvárgás ébredt a valódiság, az 
anyag után, amit Schulz az elemeire bomló szavak által keres, melyek a derengő asz- 
szociációk között beleolvadnak az elsődleges anyagba, melynek bősége szétfeszíti a 
formát. Az írás együtt mozdulva a játék fantáziájával és a megismerés melankóliá- 
jával, mindkét írónál megállapodik az apa képénél. A kijelölt látószög: a gyermeki 
meglátás visszatükröztetett szegletéből rálátni az apa-tudat mélyére. Ez alapvető 
motívumként vezet egy esszenciális szöveget, mely a marginális részen meghúzódva 
az apához fűződő (nem)létező regénybe rejti végleges formáját. E történetet írva 
mindketten a genézis terét faggatják. Az apa alakja tökéletes médiuma az ősanyag 
kiszámíthatatlan játékának. Közvetítője a kísértő vágyakozás szülte feloldhatatlan 
feszültségnek, az önmagában ide-oda áradó ábrándozásnak, mely a végtelen lehető
ségek szédületében vergődik. Belőle születik a világ/a történet, és eltűnésével dara
bokra hullik a forma, elemeire bomlik az anyag, melynek szemcsésen pergő masszája 
lassan mindent betemet. A folyamai pontosan követhető Kis családregény ciklusá
ban. A Korai bánat történetfűzére a gyermeki optika legtávolabbi pontjából figyel, 
és így a maga mindent/mindenkit befogadó teljességében láttatja a világot. A Kert. 
hamu, bár formája egységesebb képet ígér, egészében elkülönülő mozzanatokra bom
lik, miközben egyre aggodalmasabban az apa alakját követi. Majd e trilógia utolsó, 
esszenciális darabja, a Fövenyóra. a maga megfordítható, újból és újból végig perget
hető homok-formája már az apa eltűnésének jegyében íródik. Eltűntek a szilárd 
keretek, a narráció darabokra hullott. Az anyagot csak az átlátszó/láttató üvegfor
ma tartja egybe. Az elbeszélő számára esak megsárgult képek maradtak, belőlük 
többé nem teremthető egységes történet, csak képek, melyek önmaguk számára 
elmondják saját történetüket az apáról.11

'' Bruno Schulz: Tavasz. In.: i. m. 155.
111 Bruno Schulz: Uo. 156.
11 Vö. Betar Pijanović: Próza üanila Kiša. Jedinstvo-Dečje INovine-Oktoih, Priltina-Cornji 

Müanovac-Podgorica, 1992. 230.



A kérdezés irányát az apára irányuló írói látás/láttatás kettőssége szabja meg: 
egyfelől a gyermeki világkeresés teljességében a rá irányuló én-kérdezésben, másfe
lől a felnőtt férfi magárahagyatott tanácstalanságának az emlékén keresztüli én-ke- 
fesésében. Az emlékezés e kérdezésében közrefogva faggatja önmaga eredetét.

Az emlékezés talaján az írás formai burjánzása felidézi Thomas Mann Doktor 
^üitwában az apa teremtette szervetlen anyagi létet, amely üvegedénybe zártan 
az anyag formakészletét ismételve a növényvilágot utánozza. E forma-lét mélységes 
nielankóliától teljes, miközben az üveg falára tapadva szenvedélyesen vágyik a 
fényre. Az apa megkönnyezi e párhuzamos világ utópisztikusságát, miközben a fiút 
rázza az elfojtott nevetés.

Az író én-keresése még a válasz reményében faggatja az apában rejlő fiúi sors 
lehetőségét, mely ebben a megnyilvánulásában, a meg nem kezdett élet teljes nyitott
sága által még bármivé válhat. Majd az írói én-keresés ismételten jelentkezik az írás 
viszonyában, ahol a már formát nyert, beteljesedő sors felől íródik, az emlékezés 
vágyakozásában. Az írás analógiájában megfogalmazva: az apában élő még meg nem 
kezdett élet lehetősége, a még jel nélküli fehér lap játéka, melyen a fiú íródó törté
nte az emlékezés kutató/kereső lendületében futja a sorokat, miközben a ív terje
delmébe zárt jelek sokasága feketére írja a lapot.

Az örök ismétlődés-paíimpszeszt egy behajtó kezdete és vége: a fehér lap végte- 
en lehetősége, és a végtelen írás összességét megmutató lap fekete végessége. A cik- 
'kus újrakezdést a schulzi sugalmazás szerint a tavasz mélységes mély gyökereinél 

Megbúvó felejtés adhatja, mert históriákból sarjad a tavasz,... mert mit jelent felejteni? 
d fégi mesékből egy éjszaka alatt friss zöld sarjad. Hogy kizöldül a Tavasz a feledéstől,... 
jk j% valami rohad és bomlik a tavasz legmélyén. Lehet, hogy mégsem marad más 
■fétfa, csak a visszafordíthatatlan elszakadás, a metamorfózis, a másság lehetősége.
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Samu János

A Bateman-bizonytalanság eseménye
(Egy szubhumán genealógia véletlen iránya) 

Bateman által - esetlegesen
Patrick Bateman esete rendkívül kalandos történet -  még ha a belőle megmutat-c* o

kozó mintegy 580 oldalnyi szövegfelület meglehetősen homogén is és a nyomába 
eredni módfölött bonyolult, sőt sikamlós, meg a pokolra való alászállás bátorságát is 
igénylő vállalkozás, úgyhogy amire kezdetképpen szükség mutatkozik, az egy mély 
lélegzet és a szellemi ellenállóképesség végső megszilárdítása. Nem mintha egy káp
rázatos gazdagság végtelen burjánzásától, a bőség és sokaság felénk hullámzó-höm
pölygő föltartóztathatatlan sodrától, vagy' az infernális borzalmak kénszagú és epeízű. 
valamely ördögi találékonyság által az elviselhetőség pereméig duzzasztott perverzi
tásától kéne tartanunk, amelyben a vizsgálódás valamennyi mérőeszköze/szerkentyű
je meg- és összezavarodik, de inkább arról van szó, hogy egy síkvidék kellős közepére 
vezet az utunk, ahol az osztódással szaporodó eseményrengeteg értéket, érzést, szel
lemit és testit, magasztosai és alantast, egyénit és kollektívát, gyönyört és fájdalmat, 
végtelen-bűnöset és rácsodálkozón naivat és tisztát egybemosó hajthatatlan nivelláló 
mechanizmusa az úr, és ez a kétségkívül zavarbaytő egyformaság mintha még a hall
gatagon eltespedő égtengerből is lefelé zuhogna, amely Bateman világában korántsem 
borús, csak éppen egykedvű.

Amivel szembe kell néznünk, cseppet sem szimbolikusan deklarált felelősséggel, 
a valós és nem retorikai veszélyeket elhárítani képes szigorú formatudattal, az egy 
hosszú út végének az elérkezte, egy olyan úté, amelyet a modernitás kialakulásának 
kezdeteitől az individualizmus fejlődése-alakulása tesz/tett érzékelhetővé, és amelyen 
azért nem lehet továbbhaladni, mert nincs rajta többé súrlódás, az eredendő előre
haladás dinamizmusát túlhajtotta a gyorsulás, a kezdetekkor önnön történelmiségé- 
ben még valós mozgás föloldódott tulajdon fogalmában, öncéllá vált, és a dinamizmust 
fölváltotta a dinamika mint fogalom, mint stasis, mint egy beteljesedett rendszer szün
telen ön(újra)írása, melyben nem lehet szó formák váltakozásáról -  progresszív tör
ténelmi időről -, hanem csak a Változásról, a mozgás üresjáratáról. Az ilyetén 
helyzetalakulás ábrázolása a jelenkor fikcionalizált valóságának, diszkurzív erővona
lak kereszteződési pontjában kifejlő időbeliségének az adekvát lenyomata, és az elem
ző -  valójában „benne-létező” -  aligha teheti meg, hogy kivonja magát viszonyai 
alól, és biztonságos távolságra helyezkedve tárgyától egyszerűen csak felteszi, hogy



egy szöveggel áll szemben, amelyet bevált módszerek szerint termékenyen faggathat 
e* annak rendje és módja szerint irodalmilag elintézhet.

Valójában -  az Amerikai psycho szereplőivel egyetemben -  az elemző/olvasó is az 
üt végén találja magát, egy olyan korszakban, amelynek egész fejlődése, mibenlé
tnek legveleje és kiindulópontja egyetlen tételen alapul, az önazonosságot is impli
káló descartes-i tételen, amely arra készíttetett, hogy még a létezés bizonyosságának 
Metafizikai igazolását is elbírja, de amely megrepedt; és nem magányos, kérlelhetet
lenül pontos/alapos magas homlokú gondolkodók aknamunkája révén, akik idejeko
rán kimutatták ellentmondásosságát, hanem a rajta nyugvó társadalmi intézmények, 
gazdasági struktúrák, szerteindázó eszmeáramlatok, egyszóval: a ráépített történe
lem súlya alatt.

A cogito tételének problematikussága átível a premodern vektorszemély megsza
badulásának útján immanens társodalmi meghatározottságától, szőkébb közössége 
általi etikai, politika, esztétikai (kizárólagos) makrodetermináltságától, és az eman- 
c*pálódott, önazonos és tiszta modern szubjektivitás identitását bomlasztja meg. 
Az újonnan kialakuló helyzetben, amely a posztindusztriális társadalmak állapota, a 
hagyományos elméleti alapállások elveszítik stratégiai fontosságukat, szinte valameny- 
®y» a modern kialakulása szempontjából döntő fontosságú fogalom nemcsak hogy 
átfogó kritikával kerül szembe, de el is veszíti érvényét, és az átalakulás végső 
keretei az individuum testi és pszichikai határainál húzódnak.

Végtére is az alteritás korának moccanástalan, a transzcendentális isteni szféra 
Megvalósult -  tökéletes! -  műveként értelmezett időbelisége linearizálódik és lódul 
Meg (korunk kialakulásának hajnalán) az Ember -  és individuum/szubjektum -  meg
jelenésével, aki a földre édesgeti az ég teremtő titkait és a maga számára, önerejé
ből megteremti a történelmet generáló Második Természetet. Az ellentmondások, 
aMelvek az új, mindenestül immanensnek és így behatárolhatónak, leírhatónak/bir- 
,0kolhatónak remélt mozgó valóságban kiütköznek utóbb okvetlenül érintik a végső 
entitást, amely e valóság lehetőségfeltételeként szerepel -  az Embert. És minthogy ez 
az ember egy immáron magában álló, nem csupán tarsadalmisága révén meghatáro
zol! identitás -  Peter Berger kifejezésével: egy meztelen férfi1 -, a jelentkező kihí
vókat az állóképes premodern (és korai modern) kollektíva -  többé-kevésbé -  
rugalmas értékrendszere helyett az individuumnak kell amortizálnia, aki erre egyre 
kevésbé képes. A cogito és a ráépülő világ kódolt és elrejtett problematikussága az 
atfogóbb grammatikák fölrobbanásával és a „lokális determinizmusok”2 (el)burjánzó 
pluralitásával, a tudás természetének disszociatív és funkcionális átalakulásával mik

| Peter Bergen A becsület fogalmának korszerűségéről. In.: Világosság, 1992/8-9, 656.
Jean Francois Lyotard: A posztmodern állapot. In.: Bujalos István (szerk.): A posztmodern ál
lapot. Budapest, Századvég, 1993. 7-145.



ro- és makroszinten is eléri a szubjektumot. A pszichoanalízis perspektívájában dez- 
integrálja és a világos öntudathoz képest transzcendáha eltávolítja önmagától. 
Foucault archeológiájában pedig makroszinten tördeli föl, amennyiben kimutatja, 
hogy az Ember léte is diszkurzív, és a különféle társadalmi intézmények révén 
diszkontinus módon meghatározott. Mindazonáltal a nyelv iség mélyén megbúv ó deto- 
talizáló mechanizmusok, akár az egyes nyelvhasználati aktusok elkülönült lokális 
pragmatizmusában, akár a rendszerszerű leíró értelmezések inkoherenciájában 
megnyilatkozva, nyelvi képződményekként is elemezhetetlenek, és a diszkurzusok 
mögött rejlő -  tehát transzcendens csupán genealógiai érzékenységgel detektál
ható erők különbséghálózatában érhetők tetten.

Nem a nyelviség és a jelentés valaminő radikális átalakulásáról, egy nagy for
dulat energikus és mindent átható lendületéről van szó, amely a jelenségeket elso
dorja és átrendezi, a megelőző viszonyokat egy új konstelláció geometriájában visz- 
szatükrözi, hanem egy bizonyos fázisában fejlődésnek tűnő irány diagnózisáról, a 
jelentésnek az érthetetlenségbe csapó megsűrűsödéséről, amelyet a dolgokat, azok 
jelentését (interpretáció) és látszatát (interpretátum) egyaránt magába fogadó, 
folyamatosan depolarizálódó nyelvi tér katalizál. Az események és a dolgok expo
nenciálisan duzzadnak az egynemű nyelvi közegben, ahol pornográf egybevegyülé- 
sük révén, egymástól megkülönböztethetellenül, hol ilyenféle, hol meg másféle 
jelentésre tesznek szert, és egy olyan rendszer elemeiként szerepelnek, amely együt
tesen jelenlévő/egymásra ható erővonalak aleatorikus átrendeződésének homoló
giájára épül. Ebben az állapotban a nietzschei értelemben vett erők távoliak és 
végső elemzésben mindig elérhetetlenek, jelentésen, eseményen és dolgokon túliak; 
egy középponttalan lebegés és ingalagság egyensúlytalan transzcendens kitevői, ame
lyek az alteritás, sőt a premodern kor viszonyaihoz képest is posztindividuális meg- 
jelenésűek. Érvényük és véletlen szabályozta kiszámíthatatlan hatásuk átfogó; 
egyetlen, állandóságában változó, változásában állandó rendszerbe kerítenek 
Embert -  már nem szubjektum, már nem self -  és tárgyat, fikciót és valóságot, 
illúziót és igazságot, és nem menekül az olvasó/elemző sem, aki ilyelénképp az út 
végén, a szövegben, és sokkal inkább Patrick Bateman által, mintsem vele szemközt 
találja magát. Bateman világa megtermékenyíti azt a temporális kontinuumot, amely
nek szélessége az olvasat -  és ezzel a befogadó személyes létének is -  ontologikus 
tere, és hogy a szöveg cselekményszintjének ez a virililása, amely magának a meg
termékenyítőnek a születéséhez vezet, egy meghatározott valóság megjelenését idé
zi elő -  esetünkben a már elmondottak, és nem egy különböző interpretáció -  az 
ennek a szöveg és aktualizálója között fönnálló kölcsönviszonynak, e viszony rever
zibilis átjárhatóságának az eredménye.

A posztindividuális transzcendencia kidomborítása, a személy-én többszintű 
dekonstruálódásával is indikálható történelmen kívüli/túli helyzet, amely „valamifé-



e horizontális mező, ahol mindenkinek meg kell találnia a maga rubrikáját”3, amel- 
eb hogy meghatározott módon formálja meg Batemant, egyben belőle következő is, 

es természetesen mindkét jelenség lehetne akár egészen eltérő. Tudatosan mellőzzük 
p szövegről, szerzőről (Bret Easton Ellis), Amerikai psychoró\ való beszédet, hiszen 

-  becézzük baráti módra az elválaszthatatlanul hozzánk tartozót! -  irodalmi alak 
Mivolta, referenciátlan létmódja revelatív a fenti kölcsönkapcsolat esetlegessége és 
temporalitása szempontjából, és talán arra is utal valamelyest, hogy a meglévő szö- 
'cgobjektum feltételezését mellőzni kívánó meghatározás abból a textuális keretből 

össze, amely meg visszafelé rátámaszkodik, amely Bateman világa, és amely a 
továbbiakra nézve a következőképpen alakul:

A szöveg
Patrick Bateman a példaként sztárolt yuppie réteg reprezentatív és uniform 

•gürája: 26 éves, makulátlan külsejű manhattani fiatalember, aki főúri ízléssel 
Összeválogatott, vagyontérő napi viseletekben látogatja a Wall Streeten található, 
ásásán jövedelmező cégét, a legelőkelőbb/Iegfölkapottabb éttermekben vacsorázik, 
oxuslakása minden tekintetben a kor és előkelőség színvonalán áll, napi kétórás 

edzésekkel gondoskodik testi (sz)épségéről, és harvardi végzettsége kitűnő alap a 
szellemi szférában való tájékozódáshoz. A miliő azonban, amelyben hétköznapjai 
'bontakoznak csupa hozzá hasonló figurával benépesített, az értékrendje egysége

in  felszínes, nem egyéb mint a talmi csillogások és a túlelégültség szappanoperai 
.^nuilurgiával komponálódó epizódjainak egyenuniverzuma. A bejáratánál a „K I 
’P  BELEPSZ, HAGYJ FE L  MINDEN REMÉNNYEL”4 fölirat éktelenkedik vérvö- 
[0s színben, előre jelezve az értékek kialakulásához amúgy melegágyi környezet 
uljós torzulásait, a benne kerengő individualitáson túli, megbomlott magán(yos)- 

jnitológiák kényszerpályájának kilendíthetetlenségét, a bársonyos díszletek áthatol- 
ötailan zártságát, amelveken ha esetleg akadna is ajtó. rajta „az áll, hogy NEM 

k UARAT.” (568. 0.)
, E betájolhatatlan diszperz mikrokozmoszban, amely az egységes alapdiszkurzus 
es az episztemológiai biztonságot és rendet szavatoló végső metanarratíva -  jogos -  
Elhasadásából/ősrobbanásából keletkezett/keletkezik, „a minden érték átértékelésé
nek nagy nietzschei gondolata pontosan ellentétes módon valósult meg, az értékek 
''•sszafejlődésének formájában. (...) Nem átváltozás, meghaladás történt, hanem fel
e lé s és elmosódás.”5 A stabilnak tetsző formális rendszerek groteszk és terméket-

Jean Baudrillard: Az utolsó előtti pillanat (A közönyös paroxista). Budapest, Magvető, 2000.
25.

. Easton Ellis: Amerikai psycho. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2001. 11.
an Baudrillard: Az utolsó előtti pillanat (A közönyös paroxista). Budapest, Magvető, 2000. 8.



len paleontológiája, amely önmagát túlélt jelenlétük egyedüli lehetősége, az összeren- 
dezhetetlen sokféleség és inkonzisztencia centrifugalitásával még a kialakuló öntudat 
előtt szétszórja az énteremtés szükséges eszközeit, és az értékválság az egyéni egzisz
tenciák szintjén nem a föllépő káosszal szembeni tanácstalanságban realizálódik, 
hanem egyáltalán a fölismerésének a képtelenségében, a .,rendjébe” való öntudatlan 
belehelyezkedés formájában. Nehéz lenne itt bárkiről is elmondani, hogy -  noha 
kilószámra fogy a Válium, kokain, alkohol meg életenergia -  boldogtalan volna, és 
tudatosított kínok közepette viselné a cégérében a dantei pokol föliratát hirdető lét
mód mindennapjait. Az órákig tartó vacsorafoglalások, a fordulattalan, unalmas és 
ostoba dialógusok, az értelmetlen kicsinységek körüli irigy vetélkedések világában, 
ahol a mindig elmaradó katarzis latens frusztrációja a fő energiafogyasztó, a részt
vevők egészen jól megvannak, és minthogy egymással mindenben fölcserélhetők, mint- 
hogy egyetlen élő és ezért regenerálódni képes húsmassza foszlányai, az sem gond, 
hogy „előfordul, hogy emberek egyszerűen csak ... eltűnnek...” (391. o.)

Összeszámolni is sok, hogy hányán tűnnek el, de nemcsak a „Rolex-világból”, 
hanem abból az egész helyben toporzékoló történelmi organizmusból, amelynek a 
társadalmiság és annak egyes rétegei csupán vetületét képezik, és megragadása -  egy
általán történelminek való minősítése -  ugyanazon oknál fogva problémás, mint az 
olvasó Batemantől való elhatárolása; valamint ahol minden lehetséges forma egvmás- 
melleltisége a téries gondolkodásmód fölszámolására buzdít.

Hogy ebből a fölismeretlenül komor agglomerációból eltűnni, kikopni mit is 
jelent, hogy miféle transzformációs mozgástér kínálkozik a „túlvalósult” szubjektum, 
az önalapján keresztülszakadt és egy diffúz, kaotikus „belső külvilág” ismeretlen
jébe zuhant fantom-identitás számára, az Bateman világában meglehetősen szem- 
léletesen/naturalisztikusan kibontakozik, és sajnos -  bár esetlegesen! -  a pokol bor
zalmaiban. Az emberek azért tűnnek el, mert Palrick meggyilkolja, lemészárolja-meg- 
kínozza őket, mégpedig olyan leleményes-körmönfont perverz módon, hogy hozzá 
képest de Sade egy fantáziaszegény kis rosszcsont, akit nyugodtan méltathatunk 
mélységes humanizmusa szempontjából. A szövegeim és a llitchcock-hősre emlékez
tető vezetéknév ellenére azonban Bateman nem pszichopata, a mélyanalízis aligha 
tudna nála bármilyen rendellenességet kimutatni, de inkább a vázolt rendhez való 
alkalmazkodás öntudatlan kísérletét, az immáron önnön testébe és pszichikumába 
költözött transzcendencia kíváncsi-kényszerű véres fiirkészését, aminek eredménye
ként -  paradox módon -  végül egy valós ember is előállhal(na).

A mikro- és makroszinten széthullott ember, akit egy egész -  jelenlegi részleges- 
relatív értelmezésünk szerint a cogitón alapuló -  világállapot gyilkos örvénye szag
gat és sodor, talán legalább illuzórikusán előállhat az értékbomlás rávonatkozó 
góchelyein mint emlékkép, talán a rossz még nem veszítette el annyira az értékét, 
hogy az emberire vonatkoztatva ne lenne képes megvilágítani abból elmúlóban vala-



Bicskét; vagy akár szétbomlasztva utólagos bizonyságul szolgálni annak korábbi meg
léte felől. Akárhogy’ is. Bateman számára a terep adott; a mindennapok virális home- 
°$ztázisában, a számtalan érték folyamatos-együttes jelenlétében, ahol az öncéllá 
'álásuk és buja összevegyülésük gyanús extázisa fölfüggeszti a racionális egybevetés 
minden lehetőségét, ahol az izoláltan keringő létmódok, a porladó fogalmiság és a 
meddővé lett spekuláció öneltávolodása szinte semmi kapaszkodót nem nyújt, az 
individuum, aki már nem individuum és soha is állhat újra össze, ugyanabban a váz
ban dekonstruálódik, amelyben az értelem/jelentés is felduzzadva szétrobban-elve- 
szik. és amelyet ezért boncolni/elemezni kell: az anyagban, a -  szerves -  Testben.

Bateman nem a személv. nem is a fiktív irodalmi alak, a befogadási pozíció egy 
sajátosan artikulálódó autonóm eleme, hanem a brutalitás, nemi kielégíthetetlenség 
és feneketlen/embertelen űrszerűség gomolygó, véletlenszerű összevegyülése ezt meg 
is leszi, ráadásként -  és természetesen -  végérvényesen soha meg nem nevezhető 
eredménnyel.

A következőkben e pokolinak tetsző kísérlet felületére -  a Testre -  , a kísérlet 
rendjére, és bizonyos következményeire próbálunk óvatosan rákérdezni.

A zsigerek filológiája
-A test: az események lenvomatának felszíne (jóllehet a nyelv rögzíti és az esz

mék feloldják ezeket az eseményeket); a test a szubsztanciális egységként tételezett

New York



En felbomlásának központi helye; a test a folytonosan szétforgácsolódó entitás. 
A genealógia tehát a származás elemzéseként az emberi test és a történelem metszés
pontjában születik meg. K i kell mutatni, hogy a test át van itatva történelemmel, ez 
pedig roncsolja a testet.”6

A kimutatás és a történelem egyaránt roncsolja a testet, hiszen az utóbbi magá
hoz vonja az előbbit, hogy e felnyaláboló gesztusból, amely egyben a posztmodern 
tudás egész birtokolatlan hatalomszerveződési komplexitását, az eszméket-elmélete- 
ket és a hozzájuk kapcsolódó hiteket is megragadja, előbb megsziilethessék majd az 
elemzések által nyomban el is enyésszék a test, a keret, amely ideig-óráig alkalmas
nak tűnik az eredet föltárására. Bateman esetében a föltáró cselekedetek indíttatá
sa meglehetősen kétséges/homályos7; az előidézett borzalmakhoz hasonlóan csak 
nehezen érthető, de egy nietzschei értelemben vett -  persze „sajátosan” alkalmazott 
-  filológiai tevékenységként értelmezve mégis elégségesen sokatmondó.

Eme tevékenység a mi esetünkben magába forduló és személytelen; inkább erők 
hatalmi szövedékének a különös-transzcendens létmódja-alakulása, mert -  mint lát
ni fogjuk -  nemcsak Bateman áldozatai őrlődnek föl a mélyén, hanem maga az 
elkövető is, aki így titok marad. Önmagáról mondja a vele szemközt álló, megszólal
ni képtelen titkárnője arckifejezését elemezve, hogy „mintha akadoznék az összeköt
tetés az agya és a szája között, mintha azt kutatná valami ésszerű magyarázatot 
keresve, hogy ki is vagyok én voltaképpen, ami persze lehetetlenség: mivel... megfej
tés... nincsen.” (374. o.) Bateman előzetesen nem adott sem a maga, sem az olvasó 
számára, hiszen sztereotipikus, a már jellemzett körülményekből adódó lelketlen pro
duktum-léte a viviszekciók és csonkítások, vérmocskos ejakulációk és kannibál- 
isztikus töltekezések közepette válik egyedivé, és egyedül ebben az atmoszférában 
bontakozhat ki a meghatározatlanságból.

A filológia a káosz föl- és elismerését követő perspektíva-sokszorozó és végtelen 
genealógiai tevékenység legszisztematikusabb szintje; annak az interpretációs függ
vényállapotnak a fölállítása, amelyben retorikusán -  hermeneutikusan megszületik a 
az igazság. Ez az igazság „nem valami létező és megtalálható, hanem valami megal
kotandó, amely nevet ad egy folyamatnak, (...) győzni vágyó akaratnak, amely soha 
véget nem ér”8; amely időbeli, ismétlődő és eseménytermészetű; az erő differenciá-

6 Michel Foucault: A fantasztikus könyvtár (Válogatott tanulmányok, előadások és interjúk). 
Pallas Stúdió -  Attraktor Kft. Budapest, 1998. 80.

7 Néhány leegyszerűsítő és talán lúlon-lúl kézenfekvő magyarázat kivételével, amelyek egy még meg
lévő, többé-kevésbé identikus személy meglétével számolnak. Ilyen pl. Varró Attila értelmezése 
(Varró Attila: Amerikai pszeudo. In.: Filmvilág 2001/2, 48-49.), aki szerint „az Ellis által
aprólékos precizitással leírt közösülések és mészárlások elszánt puccskísérletek, amelyek alapve
tő célja, hogy az epizodista Bateman átvegye a hatalmat saját virtuál-élete felett” (48. o.)

11 Friedrich Nietzsche: Az értékek átértékelése. Budapest, Holnap, 1994. 78.



bs eleme; szubjektum, objektum és transzcendencia fölött való, azokat teremtő és 
bennük megnyilatkozó, de soha sem abszolút. Mag helyett mindent elnyelő feneket
len hüvely, amelyben a Lét az időben való továbbcsúszásban parázslik föl önmeg
semmisülésének fényével, és amely valóság, de annak az álarcnak a valósága, amely 
mögött egy másik rejlik.

Megközelítjük-e ezt az elcsúszó persona realitást, amikor az időt és a kort jelle
mezve a modern, az alapdiszkurzus, a metafizikai hagyomány meghatározta igazság 
megrendüléséről szólva, lehetővé tesszük a korábban oly jelentős, előbb mitikusan, 
majd a keresztény ideológia által rendezett transzcendencia visszatérését? Amikor a 
restaurált transzcendenciát a rendtől megfosztva a káosszal vegyítjük jegybe, és a 
v’égső leírás szempontjából kilátástalanná tesszük Bateman létét, a magunk dolgát 
pedig igencsak megnehezítjük, de éppen ezzel máris közelebb kerülünk az irracio
nális irtózat okaihoz-céljához, tehát lényegében lerántunk egy álarcot?

Szeretnénk remélni, hogy közelebb kerülünk; és azt meg mindenképp, hogy a 
Bateman-jelenség is erre bátorít, amikor csupa látszattal szolgál és legfölhevül- 
kbb/legkatarktikusabb, ördögi naturalisztikus pillanatait e látszatok látszatként 
való megnevezésére fordítja, tanulságok vagy' pozitív revelációk helyett. A kéjgyil
kosságok helyszínén, ahol kikötözve fekszik az áldozat és a „szája olyan már (...) 
akár egy vöröses, barnás alagút, melynek falán véresen hever az összecsavarodott 
nyelv, s melyet a helyükből kifordított fogak kereteznek” (433. o.), a meztelenre vet
kőzött gyilkos pedig könyékig belenyúl, majd a kitapogatott ereket „melyek csövek
ként futnak lefelé a véres alagút falán” (433. o.) egyenként letépdesi és kirántja a 
szájon ál, nos ezekben a jelenetekben világossá lesz, hogy a tételezett emberi iden
titások nem véglegesek és stabilak. Ha igaz. hogy egy új erő csak úgy tudja birtok
ba venni a tárgyat, ha felölti az őt megelőző és a tárgyat jelentő erők álarcát, úgy 
az új erő végső diadalakor, amikor környezete az új affirmációjának szabályaihoz 
idomul és átalakul, ez az álarc lehullik, és -  minthogy minden erő egykor új volt -  
megnyilatkozik az eredendő sokféleség, minden identitás hazugsága. Ebben a szitu
ációban világossá lesz, hogy a társadalmiságában és felemás individualitásában em
berként konstituált Bateman-jelenség voltaképp csak egy álca9, amely ha lehullik, 
Ö̂güle a minden emberit a visszahozhatatlanságba taszító megmagyarázhatatlan ret

tenet bújik elő; egy nyüzsgő-vetélkedő erősokaság, amely éppoly kevéssé képes a szte
p p  külszín mögötti lényeg megragadására, mint az maga.

Bateman tehát marad, ami volt: megragadhatatlanság, felelet-nélküliség; egy 
személytelen, hatásában és kiismerhetetlenségében sötétnek tűnő transzcendencia; az

1 R̂endelkezem a normális emberi lények minden jellemvonásával -  hús, vér, bői; haj -, elszemély
telenedésem azonban annyira előrehaladt már, oly mértékben belém hatolt, hogy (...) most már 
csak imitálom a normális valóságot, otromba mását nyújtva csupán egy emberi lénynek ” (400. o.)



Emberinek nemcsak hogy meg nem jelenése, hanem vesztőhelye, míg a lába előtt 
heverő megcsonkított-szétszaggatotl, vonagló áldozat, azonosulva személyes létének 
végpontjával, tulajdon testével -  az öntudata kilobbanóban, nem egyéb már mint 
laza, véres húshalmaz maga sem szolgál semmilyen magyarázattal, csupán kínok 
közt kifelé tart az emberiből, amely soha sem volt adott. Az áldozat is álarc; hasz
talan szemében a meglepett rémület, ő maga is megcsalta Batemant, amennyiben a 
transzcendenciává távolodott, személytelenségbe bomló filológus föltáró gesztusára 
elveszítette eredeti (pszeudo)arculatát, és a lényeg kifiirkészésére alkalmas terep he
lyett a végtelen rákérdezés/maszklehullás erőkeretének bizonyult, magát a filológiát 
meg az ismeretlennek az ismeretlennel való zárt és megbonthatatlann társalgásává 
tette. A maszkok és álöltözetek szörnyűek-retlenetesek, mögöttük nem a modern 
világrend formalizáló tendenciái által fölszámolt alterilás-Titok fenséges távolsága rej
tezik, amelynek ismeretlensége isteni, és belőle végül mindig az élet és újjászületés, 
a fönnálló és rendíthetetlen Lét születik meg táplálkozik, és amelynek valamennyi 
arculata -  a számunkra ijesztő is -  ezért derűs, hanem mögöttük a kimondhatatlan 
és pusztán a lehulló álarc földeléréséig érvényes sötét rettenet van, amely mert min
dent jelent, nem jelent semmit.

A Test-Bateman eszelősen áldozik neki napról-napra korunk nárcisztikus 
önelégültségének és rendigényének111 verejlékszagú szentélyében, a kondicionáló 
teremben: építi, tömjénezi, gyarapítja és formálja, hogy másutt meg marcangolt a/gya- 
lázva fagassa: zabálja, kétségbeesetten zsigerelje, preparálja, ollóval tépdesse. sütö
gesse meg fagyassza -, nos a Test „át van itatva történelemmel", a mélye „egymásra 
vissza nem vezethető erők sokaságából áll össze11, a felszíne pedig az „események 
lenyomatának felszíne”, és nem egykönnyen adja meg magát az elméletnek.

Egy véletlen esemény
A test keretei közölt zajló, hosszú oldalakon keresztül egyazon eredménnyel is

métlődő roncsoló filológia a ..belsejében széttöredezett hermeneutikai mező” -  meg
értési szándékkal megközelített Iranszcendencia -  egy részének a kimetszése, és az 
élményszerű artikuláció időviszonyaiban történő ontológiai érzékelése/megértése. 
A szöveg létének horizontját képező befogadási idő, amelynek differenciáltságát az 
időtermészetű szöveg és az aktualizálás lényegi, de elválaszthatatlan kettőssége adja 
meg, e kettősség mentén bomlik ki. és egyazon eseménybe -  folyamatba -  foglalja az 
olvasót a Bateman-jelenséggel, aki így maga is az Amerikai psycho leírta valóság konk
rétumaiban/álarcaiban megjelenő erősokaság -  mindig-távolsága miatt: transzcenden-

10 Douglas Coupland értelmezése
11 Gilles Deleuze: Nietzsche és a filozófia. Debrecen/Budapest: Gond Alapítvány Kiadó, Holnap Ki

adó, 1999. 70.



cia -  önteremtő monológjába kerül. Az értelmező -  azaz maga az interpretáció 
toinl már jeleztük, természetesen egyben fönntartója is e monológnak mint egy olyan 
világnak, amely belőle emelkedik ki, és visszafelé őt magát is megteremti. Ebben a 
világban nincs külső és belső, szubjektum és objektum, a létlehetőségek kontextusá- 
td szolgáló környezet és a megvalósító/megvalósítás különbsége, de csupán a szöveg
est súlypontját képező brutális/kéjes gyilkosságok szüntelen ismétlődése, amelyben 
a változó elemet a végső stabilitással/identitással kecsegtető test képezi, és soha sem 
a föltárás eredménye, amely nem tárgyiasul, nem konkrét ismerettel szolgál, hanem 
a maszklehullás eseményével. A filológiai tevékenység, és az egész szöveg dinamikáját 
tehát a testek váltakozása biztosítja, amely ugyanattól a szervezőelemtől függ, mint 
a háttérben meghúzódó kiismerhetetlen és mindent fönntartó erővektorok fölállása: 
a véletlentől. Bateman a következőképp monologizál egy epizódban: „Amíg a nap- 
Pali kanapéján üldögélve várakozom. Wurlitzeremen a Lovin Spoonful száma, a „Dé
delgess” megy, és közben lassan arra a következtetésre jutok, hogy ma este Patrícia 
biztonságban van, azaz nem fogok egyszer csak váratlanul kést rántani és belédöfni 
csupáncsak az élvezet kedvéért, nem fogom gyönyörködve nézni, hogyan vérzik 
sebeiből, elmetszett torkából, és a szemét sem fogom kivájni valószínűleg. Szeren
cséje van, bár ennek semmi különösebb oka. Meglehet, csak azért van biztonságban, 
mert olyan gazdag, vagy mert a családja vagyona megoltalmazza ma este, s lehet, 
hogy csupán azért, mert én így döntök. Lehet, hogy az a pohárka Scharffenberger 
dtompította bennem az ösztönt, de az is lehet, hogy egyszerűen csak nem akarom 
tönkretenni épp ezt az Alexander Julian-öltönyömet azzal, hogy a büdös kurva ösz- 
szefröcsköli a vérével. Bármiként esik is a dolog, a mihaszna tény tény marad: 
Patrícia nem hal meg, ehhez a diadalhoz azonban nem szükséges sem ügyesség, sem 
szökkenő képzelet, sem pedig képzelőerő senkinek a részéről. Egyszerűen csak így 
működik a világ, az én világom működik így” (113. o.), aki viszont -  mondhatnánk 
tovább -: „egyszerűen nem vagyok” (535. o.).

A Bateman-jelenségről nemcsak környezetének többi tagjával való fölcserélhető
sége, és a filológia énteremtési kudarca miatt mondhatjuk, hogy nincs, hanem mert 
az éntapasztalata mint identitás kimondottan is hiányzik; mert az öntudata annak a 
világnak a lehetőségeire vetül ki -  adottságból föladattá válva amelynek végte- 
lensége-bonyolultsága/ontológiai impulzusai a racionalizálhatatlan véletlen̂  (ki)csa- 
pongásába töltődnek. Batemannek meg kell teremtődnie, önnön (szövegszerű) létét a 
megértetlenség/érzékelhetetlenség elrejtettségéből12 az elsajátítás/tulajdonlás (eigen)

12 Az Amerikai psycho szövegszerűen, cselekményszinten is tudatosítja e kihívást. Bateman videóra 
veszi a lányok halálát, mert meg akarja érteni őket, hogy ezáltal a kéjes fölhevülések formájá
ban közelebb kerüljön önmagához is; mintegy létre-jöjjön. Ez csak az izgalom idejére érvényes 
Ön(lét)-megértés; Bateman véglegesen eljegyzett az Idővel.



formájában ki kell ragadnia, és a Lét fakticitásának megértő olvasatán keresztül az 
akárki (das Mann) személytelenségéből a sajáttá lett lét (Dasein) -  amely „nem más, 
mint a maga feltárulása”13 -  megvalósulásába kell fordítania. Bateman (ön)világ(á)ba 
való belevetettsége (Geworfenheit), jelezve, hogy a világ nem előzetesen fönnálló, 
amelybe Bateman besétálhat, hanem éppen az ő létén keresztül -  általa -  teremtő
dik (van-e Bateman nélkül Amerikai psycho?), a birtokolhatatlanság. a véletlen és a 
végérvényesen föltárhatatlan erők révén egyben adottság is, amelynek sűrű van-sága. 
ontologikuma perspektívát nyit az őt fönntartó belevetett előtt, hogy a megértésben 
megvalósuljon a világot és a méhében születő jelenvalólétet egyaránt megalapozó föl- 
tárultság, az Erschlossenheit. A Bateman-világ nem egy objektív, önálló okozatiság- 
gal és független törvényekkel működő tág külvilág, ahol a megismerés -  az ontikumra 
irányuló elsajátító figyelem -  segíti a tájékozódást, hanem egy „most-világ". egy idő
be nyíló -  sohasem kinyíló! -  lehetőségláncolat, ahol a megvalósulások jelene a lehe
tőségtermészetű jövőbe vetülés (Entwurf) idejébe oldódik. Amikor Batemant egy 
sokadik gyilkosság alkalmával majdnem elfogják, azon töpreng, hogy ez vajon miért 
történik, vajon mit tett -  ő mit tett! -, ami ezt előidézte -  külvilág nélküle, az ő ol
vasatán/megértésén túl nincs; a hirtelen fölbukkanó rendőrjárőr jelene belőle magá
ból vezethető le -  ; és a hosszú fölhevült hajszában (493-500. o.) a különben mindig 
egyes szám, első személyű elbeszélés harmadik személybe vált: Bateman világának, 
az ő világban-való-léte (in-der-Welt-Sein) által teremtett világnak is szóhoz kell jut
nia, mert Bateman most fél/szorong, tehát/azaz van; és ez az állapot maga a föltá- 
rultság (Erschlossenheit), amelyben együttesen/közösen valósul meg a jelenvalóiét és 
a világ; hasonlatosan ahhoz a viszonyhoz -  mintegy leképezéssel -  , amely a szöve
get az olvasóhoz fűzi.

A járőr véletlenül bukkan föl; a Bateman időbe/eseménybe valósulásához tulaj
don jelenvalólétét nyújtó olvasó/értelmező a számtalan lehetőség közül esetlegesen 
alakítja ki az aktualizáló interpretációs kontextust, a hozzá fakticitásként, saját 
létlehetőségeinek kidolgozására alkalmas terepként viszonyuló szöveguniverzumot, 
ahol az éppen lidércnyomásos történések, egy mindent összemosó történelmi állapot 
díszletei között, mégis mintha meghatározott irányba terelnék az értelmezést, és ahol 
a hiányzó -  megteremtendő! -  szöveg úgy sajátítja ki magának a befogadási időt, 
hogy a Bateman-nel való azonosulásban ontologikussá emelkedjék az olvasás, mert 
különben „egyszerűen nem vagyok” -  de idézőjel nélkül.

15 Martin Heidegger: Lét és idő. Gondolat, Budapest, 1989. 267. o



Gulyás József

Naplójegyzetek
1972. dec. 7.

Szép idő volt ma. Eseménytelen nap, szinte nem is alkalmas följegyzésre, külö
nösen az eleje. Ma nem voltam sehol...

Későn ébredtem. Felöltöztem és kimentem. A konyhában (ó, ez a kis konyha!) jó 
töltött káposzta szagot éreztem. Az orrom rendkívül érzékeny, akárcsak a hallásom. 
Karcsi öcsém a kispadon ült a tegnapi Magyar Szóba fúrva apró, frissen növesztett, 
szurós, vöröses bajuszkájál. Régen láttam, a bajuszáról ítélve három hete is lehet, 
pedig itt él köztünk, velünk, mellettünk kis, egyszobás házában a kiszáradt Böge 
partján. Fél tőlem, az emberekkel általában nagyon bizalmatlan. Nem szólt, csak egy- 
szer-kétszer köszörülte a torkát, ami azt jelentette, hogy tudomásul vette megjele
nésem. En reggeli előtt nem szoktam sose rágyújtani, de most, úgy gondoltam, kell 
'alami, ami összehoz bennünket, megkínáltam hát a filteres Zelával és magam is 
Kivettem egyet a dobozból -  semmi, egy cigi ide vagy oda reggeli előtt, nem számít, 
ha jó célt szolgál, nem árthat, de ha árt, hadd ártson. Meg is gyújtottam, először az
°vét, aztán az enyémet, ahogy tanultuk s ahogy illik  is, bár úgy láttam, nem várja
el  hogy az övét is meggyújtsam. Rámnézett, vagyis inkább csak felnézett, valahova 
az ajtó irányába. A szeme fényesen csillant. Vissza akart húzódni a lapok közé, de 
mondtam valamit és megint fölemelte a fejét, kis bajusza tüskösen vöröslőit, s megint 
csak az ajtó fölé nézett, mintha ott lenne valami, amit nem tud kikerülni.

-  Hol vagy ? Régen láttalak -  mondtam neki.
-  Pedig itt vagyok. Te vagy elveszve...
-  En elveszve? -  tiltakoztam csodálkozva, pedig lehet, hogy igaza van, én vagyok 

elveszve, pontosabban én is. Anya azt mondta neki, ebédeljen velünk, paradicsom- 
•evest és töltött káposztát főzött, amit ő is nagyon szeret, tudom. Mindig hívja ebé
delni, mint régen, amikor még köztünk volt, de ritkán fogadja el a hívást, nem jön 
81- Most is indult kifelé. Nagyon elidegenedett tőlünk, de azt hiszem, mindenkitől, 
•gaz, valamennyien nagyon elidegenedtünk egymástól. Szörnyű feszültségben élünk, 
mindnyájan érezzük, viseljük hordozzuk magunkban a nagy tragédiát, de nem be
szélünk róla. Egy szó sem esik köztünk apa haláláról.

Megebédeltem. Egyedül ettem, anya és Laci később szoktak enni. Összevissza lör- 
tenik ez is egy idő óta, nagyon régen már, mint oly sok minden nálunk a családban. 
Csütörtök, mit csináljak? Bent a szobában fűteni nem lehet, nincs fa, nincs szén, 
meleg csak itt, ebben a kis helyiségben akad, de itt is csak addig, amíg a sporhetban



ég a tűz, ha kialszik, rögtön mintha azt udvaron lennénk. Azt hiszem, \ isszabújok 
az ágyba és olvasni fogok. Van néhány világos óra bent, kihasználom. Az ágyat ki
húzom a szoba közepére, hogy jobban lássak s hogy megnyújtsam a látási időt. Agyam 
mellé a kis hokedlira néhány könyvet készítettem oda, Ibsen, Tolsztoj (Iván Iljics 
halála, másodszor -  először kb. húsz évvel ezelőtt olvastam) folyóiratokat, a rádiót 
is odavettem és lefeküdtem. December van, milyen halaszthatatlan tennivalóim van
nak? Az útlevelem lejárt, hosszabbítani, érvényesíteni kell, cipőt kellene vennem, a 
mostaninak levált a talpa, van egy pár régivágású csizmám, ebben járok, szárát a 
nadrág alatt hordva. A cipővétei sürget, de gondot okoz a vevés. Csizmában nem me
hetek be a boltba, hogy vessem le ott, a cipőm talpa meg egészen levált. Hát nem 
tudom. A hajam túl hosszúra nőtt, a vesém ég, a fülem nem gyógyult meg, pénzt még 
nem kaptam a könyvemért. Mi lesz itt, haj, Úristen? Várok, Gondolkozók. Minden 
szanaszéjjel, összevissza, nagy a felfordulás, a káosz, dolgozni kellene és nem tudok, 
nem bírok, nem lehet. Valamikor félretett újságlapok közt turkálok. 20.50-kor a 
Lírai tízperc, el ne felejtsem, hátha hoz tőlem valamit. Evekkel ezelőtt félretett cik
kekhez most jutok el. M. N. írásaira bukkanok. Egyiknek a címe ,4 művészeti standard 
dilemmái. (Kritikai reflexiók egy Bányai-írásra.) Újra elámulok ezen a tiszta, okos és 
magabiztos beszéden. M. N. nagyon hiányzik. A vajdasági műkritikának az egyik, 
talán a legmegbízhatóbb embere volt és lehetne ma is, de elvitte a politika. Milyen 
higgadt, milyen merész s hogy tud! Minden mondatával egyezem. Szörnyű nagy baj, 
hogy elhúzta a politikai ambíciója. Az irodalmi mellékletben Updike novellája. Rop
pant izgulok. Egy regényét olvastam eddig csupán, a Kentaurt, vegyes érzésekkel 
olvastam és tettem le. Lát, tud, nagy tehetségbe ez a novellája rossz, semmi. De 
Malamud feldob helyette, mindenért kárpótol, azt és úgy mondja, ahogy én is gon
dolom. Az Elsők az idióták Gelléri és Borchert erejű, zseniális elbeszélés. Lassan 
besötétedik...

Kodály I. Vonósnégyesét hallgatom. Egy népdal (?), Ha meghalok, temetőbe visznek 
dallamából indul, ebből indítja a szerző. Később a variációk során elhagyja, eltávo
lodik ettől az ismert dallamtól. Lassan, gondolkozva ízeire bontja, majd összerakja, 
aztán megint újra darabokra szedi szét, hogy később megint újjáépítése zseniális 
komponáló képességével, sajátságosán, oly zseniálisan, hogy úgy érzem, hű marad a 
dal lényegéhez, hű marad hozzá, vagyis annak szellemében dolgozik tovább s már 
csak itt-ott ismerünk fel a vonósnégyes (úgy tűnik) idegszálakból készülő modern 
épületében egy-egy „sort”, egy-egv „téglát” az eredeti dalból. Szálas, rostos, nagyon 
dimenzionált zenei építmény. A szálak, úgy képzelem, függőleges helyzetűek, gyöke
reik lentről, máskor fentről az égből sarjadnak. S már megint semmi ismerős, még 
jobban eltávolodott a forrástól, csak a melódia valamiféle kodályos lelke, lényege ma
radt itt páraként lebegve a levegőben. Az alkotó időnként visszatekint, jó messziről, 
mintha fóleszmélne egy-egy pillanatra, elkap egy ismert, ismerős vagy ismerősnek



tűnő szálakat, majd újra elengedi, Hagyja kicsúszni ujjai közül s az lemerül megint 
és ott valahol mélven dolgozik, sző-fon függőleges szálaiból... Olykor mintha telje
sen elfeledkezne eredetéről, a tőről, melyből kipattant a mű gondolata, más és már 
újabb és újabb hajtások, nagyon áttételes immár a felhasznált mű, hangzatok, sza
badon asszociáló, elszabadult hangok... mint egy vers... letéve a könyvet s behuny
va szemünket, a vers tovább folytatódik bennünk, miközben -  a szabadasszociáció 
természetes velejárója -  mélyen átjárjuk magunkat stb. Egyenes képzettársítással, 
ha vesszük például a kályhánkban (nem az enyémben) izzó parazsat, könnyűszerrel 
eljuthatunk mondjuk az őserdők világába s egy talán lehetséges madár éneke tisz
tán, élesen megvilágosodik előttünk... vagy rágyújtva, ahogy nézzük az enyves gyu
fa lángját, egy halkan zengő fenyves közepébe érhetünk. A szabadasszociáció viszont 
toás: egy szó, egy kép, egy hang kiröpíthet bennünket... egy növekvő szál, metyie 
felfűzhetjük a világot, egy szótól, mástól, a csillagokig, ugrásokkal és mégis egyene
sen, mert az ugrások csak kihagyások. Nincs két, egymástól a legtávolabb eső két 
olyan dolog a világon, tárgy7, melyet ily módon nem lehetne összekötni, erőszak nél
kül mégpedig. Én nem szeretem a szabadasszociációs költészetet, melynek akkora a 
divatja -  szerintem a féltehetségek, tehetségtelenek körében -, mert túlontúl magá
ra hagyja az olvasót. Talán a zene. De még az sem. A szabadasszociációra apelláló 
műalkotás valahogy nem igazán a szerző alkotása, hanem az olvasóé, az enyém, vala
mennyiünké... De Kodály! Mondom, alig emlékszik már az eredeti dalra; ott él Iben
ne, elnyomva, mélven, felszínre akarja emelni, érzem, érezhető ahogy próbálja, 
próbálgatja, egy-egy ismerős motívumot már megtalált újra, elkapja, próbálja az 
egész dallamot felhozni, tétovázik, tapogatózik... S íme, Beethoven! A Für Elize této
va, kereső, keresgélő hangjai, ahogv az alkotó újra meg újra megtalálja és oz’

az elejtett dallamot. Füst Milán írt valahol hasonlót Beethovenről, többek közt, 
hogy a nagy7 zeneszerző az alkotás folvamatát is megjeleníti műveiben... Talán épp a 
Für Elize-re gondolt? Ezt a csodálatos kis remekművet én egy nyáron át hallgattam 
^ városkában a második emeleten; úgy ismerem, mint a tenyeremet, vagy egy- et 
Ady, József Attila verset, verssort; egyszer le fogom írni akkori életemet T. város
kában a második emeleten, s J. talán megérti, miért nem maradhattam mellette, 
végig, örökre, és megbocsát abban a szomorú, végtelenül szomorú, zárt intézet en... 
Az 1. vonósnégyes már erdővé változott. És nekem megint reggel lett, a máso 1 ezen 

a szép decemberi napon...
Lassan egészen besötétedik... Az 1. Vonósnégyes, úgy érzem, a végét járja, o yan 

m*nt egy szétvert szövőszék, bong, leng a fényes szálak tömege...
Valaki benyit a szobába. Laci. Harminc éves gyerek, és nagyon szomorú, evet

éi szólni régen hallottam. Tesz-vesz, de nem tudom, mit csinál, mit akar ott a su 
•út körül vagy a polcon. Máskor is, többször, sokszor előfordult már haso o, igen 
Syakori az ilyesmi, de sose tudom, hogy mit csinál, mi a szándéka. Mintha tit o na



valamit, örökké dugdosna. takargatna előlem. Ha meglát, zavartan tesz-vesz, köszö
rül, határozatlan... ilyenkor, érdekes, mindig háttal áll, úgy fordul, ha szemben 
találkozunk, elsuhan előlem. Az orvosság, melyet a kórházi gyógykezelés után most 
szednie kellene, ott áll több felbontatlan csomagban az almáriumon, abban a szent, 
sose használt (de emlékszem, mégiscsak használt) virágos porcelán levesestálban. 
melyet anya hozott lánykorából egy ággyal s a keresztlábú kis asztallal stafírung 
gyanánt.

Kodály elvérzik a vonósnégyesben. Látom szőke-fehér bajuszát és szemöldökéi 
egy pillanatra, ahogy fölkelek...

Kint Karcsi kis odúja már világít, mint ilyenkor mindig. Hideg sárga kis fény. 
Akár egy remete, úgy él olt. Emlékszem, egyszer három hónapig nem mozdult ki. 
nem hagyta el kis birtokát. Ettől kezdve egészen megváltozott, nem lehetett ráismer
ni. A galambok, galambjai elhagyták a padlását. Bajuszt növesztett; minden bajusz 
hasonlít valahogy, az biztos, az övé mégis egészen új, újszerű és idegen, ilyet még 
nem láttam. De hol a szakálla? Most kapcsolok, sose láttam rajta szakállt, talán nincs 
neki? Ismertem régen egy embert, tetőcserepező volt a szakmája; ez a „cserepező” 
(így is nevezték őt) nyomorék kis ember volt, szakáll nélkül, vaskos, kicsi, leforrá
zott, sült alma arcú figura. Holnap vagy holnapután kilesem és megnézem, van-e a 
Karcsinak szakálla.

Most vár a két szárma. Lacival osztozunk rajta. Aztán három darab, a parázson 
jó aranyos feketére sült tök és vége a napnak. De jaj, itt az este, a hosszú téli 
éjszaka! A Lírai tízperc, és utána következik a följegyzés erről a napról.

Reggel irány a város. Most aludni fogok, Uh-sikerül. Isten segíts!

1972. dec. 7.
Ugyanaz, másképp (variáció)

Szép idő volt ma. Eseménytelen nap, szinte nem is alkalmas följegyzésre, külö
nösen az eleje. Ma nem voltam sehol...

Későn ébredtem, keserű szájjal, a szemem csupa véres. Mire elszántam magam 
a felkelésre, már tizenegy is elmúlt. Kint a kiskonyhában nagyban főtt az ebéd. 
Karcsit ott találtam, a tegnapi Magyar Szót böngészte. Rámnézett. Az oldalról jövő 
fényben lázasan furcsán, majdnem félelmesen csillogott a szeme, de mégis nagy-nagy 
szelídség, valami állati jóság honolt benne. „Hol vagy elveszve?” kérdeztem és 
annak ellenére, hogy éhgyomorra nem szoktam rágyújtani, megkínáltam a filteres 
Zetával és magam is kivettem egyet a dobozból. Bajuszt hagyott; kis tüskös. szúrós
vöröses színű bajusza lett. Életemben nem láttam még ilyen különös, furcsa bajuszt- 
Szép idő volt kint az udvarban. 0 ebéd előtt felállt, összehajtogatta az újságot és



elment. Anya hívta enni, de nem fogadta el a meghívást. Anyáék azt mondták, 
hónapok óta kenyeret meg étolajat eszik és nem megy sehova, néha parázsban 
hajába krumplit süt. így éldegél itt a szomszédban, kis házának falai között.

Egyedül ettem. Régi szokás ez már nálunk, külön-külön eszünk, egyszer egyik, 
Máskor másik. Evés után rágyújtottam és azon kezdtem el töprengeni, mit is csinál
jak? Nem tudtam hova lenni. Ha itthon maradok, gondoltam, lefekszem, mert hideg 
a szoba, a kisszékre az ágy mellé odakészítek egy halom könyvet, a rádiót stb. s amíg 
lény van a szobában, kél-három óra hosszú, addig olvasok.

Aztán kimentem az udvarra. Az öreget (apám bátyja, az Ibácsi -  lent Ludason 
a családban így hívtuk) láttam épp elbicegni az olajfák alatt: vaksin, inkább hátra
felé, mint előre dőlve húzatott karján a kis garabollyal. Nem tudom mit vitt és ho- 
' a trappolt. Itt is, ott is kap, kapogat valamit, egyszer egy kéve szárízéket, máskor 
hiast. (Láttam már: az ízék-kévét a hátán húzta, a botot, támaszkodó botját beszúr- 
ya a kötés alá vonszolta maga után.) Fordultam egyet a ház körül és bementem a 
ôbába. Uram Jézus Krisztus! Az ajtó le van esve, nyitáskor-csukáskor súrolja a 

földet. Vizes a szoba. Kallantyús ajtó köti össze az előszobát a belsővel. Itt bent két 
ajtótlan szekrény, két ágy’ meg egy másik kicsi fekhely, mintha gyermeké volna. 
Ebben anya szokott aludni és a káiyha előtt áll (svédkályhának mondjuk; kidobva 
* kemencét, apa csinálta pár évvel ezelőtt). Egy asztal, két szék; egyiket az öcsém, 
Laci hozta egy éjszaka. Palicson a parkban találta, félig össze volt törve. Valamelyik 
'endéglőé lehetett. Vastag piros műanyag-huzalokból készült, a rámája vasból. 
Aztán egy régi szentkép, Jézus (szíve átdöfve, kés nélkül). De Mária, ő vajon hová 
lett? Karcsi öcsém néz ki majd így, ha hosszabb lesz kicsit a bajsza. Minden pené- 
SZes> a könyveket nem lehet lapozni, össze vannak ragadva a levelek, úgy kell szét
választani külön mindegyiket. Talpam alatt néhány centire ott a mocsár. Ha leásnék 
klCsit, elég volna egy ásónyom, klozetnál büdösebb iszapot találnék. A szekrény 
tetején egy könyv fehérük -  én kötöttem be Ludason még az 50-es évek elején -, 
a?y bolyhos penész borítja. Bebújok az ágyba, néhány perc múlva lemelegszem a 

Paplan alatt, aztán ingujjas kezem kiteszem és olvasok, cigarettázom. A rádióban a 
, sor szerint késő délutánig nem lesz semmi. Kitépett, régi újságlapok kerülnek elő, 
evekkel ezelőtt tettem félre őket. egy novella, cikkek, versek máskori (vagy újra-) 
°lyasás céljából. Három M. N. cikk 1968-69-ből. Kitűnő írások. M. N. néhány év óta 
JJtas területen dolgozik. Nagyon hiányoznak megfontolt, okos írásai irodalmi életünk
ü l  Mindent a helyére tud tenni. Legközelebb, ha valaki arra szánja el magát, hogy 
'nterjút készít velem, szóvá fogom tenni, mennyire hiányzik az ilyen igazi kritikus 
nál»ink manapság. Például X. Y. kissé egzaltált, kapkodó, téves ítélettől hemzsegő, 
Sz°fisztikus tevékenysége már az idegeimre megy. M. N. és X. Y. ég és föld. M. N. 
na§yon okos, bátor és egyenes volt mindig. X. Y. pedig igen nagy múltra tekinthet 
V|ssza a köpönyeg- és irányforgatás tekintetében. Például bedől a legnagyobb mar-



haságoknak. a modernkedő. Divatos csalásoknak, fecseg és mellélát, mellényül, 
melléfog a lényegnek. Igen befolyásolható és mindig válaszúton van. Nagy hiányát 
érzem M. N.-nek ezen a téren, a mindennapi kritika és általában a mííkrilika 
területén... És itt van Updike, egy régebben a Szóból kitépett újságlapon. (Novellát 
még sose olvastam tőle, igaz, regényt is csak egyet, a Kentaurt. Vegyes érzésekkel 
tettem le. Nem ő az én íróm. Novellája pocsék, újra kiábrándít. De jön Malamud! 
És kárpótol az Elsők az idióták című kis remekműve. A csodálatos Gellérit és 
Borchertet juttatja eszembe. Milyen silány versek! H. R. M. és S. I. közösen írt 
verse az ifjúsági lapban borzalmas. Hol. ó hol van itt valami, ami lesújt, összetör, 
kibelez és feldob a fénybe? Többnyire üres formák lakója ez az újabb nemzedék is. 
Az Iván Iljics háláld-hoz már nincs elég fény a szobában. És most meg kell halnom. 
Hanyatt fordulok és behunyom a szeme. Most jön egy óra, melyet nagyon nehéz lesz 
kibírni. Ha valahonnan, valahogyan fény szakadna fel, hogy áthidalhassam ezt az 
egy órányi nagy szakadékot! Láz. Félelem kerít hatalmába. Föl kéne kelni, el kéne 
indulni valamerre, valahová, akárhova, emberek közé menni, fölkeresni valakit, kocs
mába, kártyázni, elmenni tévét nézni. Még ha lenne valami jobb műsor a rádióban, 
ha lenne egy fényes lámpa, hogy átússzam ezt a kétségbeejtő órál-kettőt, megússzam, 
élve érjem meg a nyolc, fél kilencet. Ügy érzem, most történik meg minden, ami szép 
és fontos ezen a világon, most, valahol, minden, s nélkülem, jaj! Fel kéne ugranom 
és futni, elszaladni. De hova, kihez? Azt hiszem, ilyenkor, ebben az időben, este 7 
és 8 között fogok egyszer megdögleni. mint egy kutya, csúnyán, egyedül...

Kodály 1. vonósnégyesét hallgatom...

A vonósnégyes most nyúlik ki. utolsókat rúgva a sötét szoba sarkában.
Fél nyolc. Felöllözök és kimegyek a kiskonvhába. eszek valamit. Anya hátát a 

kihűlő sporhet falának támasztva üldögél a pádon. Laci mellette és cigarettázik. 
Reggel korán kel, megy sorakozni szénért. Az ebédről maradt két töltött káposztát 
elosztjuk vele, anya nem eszik, azt mondja, ő már evett. Mikor és mit evett. Ritkán 
látom enni, egy pici műanyag-tányérkából levest, tejet, tejben főtt rizst, krumpli? 
tésztát, félénken vagy immel-ámmal vagy mintha csöppet se érdekelné az evés. Ügv 
tesz, mintha sose volna éhes. Pedig van mit enni. mindig szerzek annyit, amennyire 
szüksége van három-négv személynek. Szégyell enni. És ez fáj. Néha bosszant. 
Végül három darab sült tököt tesz az asztalra. Nagyon szereti a sült tököt, régóta 
tudom, észrevettem már gyerekkoromban. Én egyet megeszek, keltő ottmarad az asz
talon, unszolom, kínálom. 0 már evett. Mikor? Délben. Délben? 0. Élteszi reggelre. 
Közben amíg eszem az én részemet, a magam darabját, látom, hallom, hogy szenved, 
nagyokat nyel. Végül félrehúzza a kis ablakon a függönyt és odateszi az egyik szép 
barna színű, mézédes sült tököt, a másikai az ölébe veszi s kettévágja, felét megeszi, 
a másik fele pedig szintén odakerül Az ablak párkányára, hogy reggel jó hideg



legyen. Aztán mindketten elmennek lefeküdni. Egyedül maradok a pici konyhában. 
Papírt, ceruzát veszek elő, hogy befejezzem ezt a napot is.

Remélem az éjjel nem fogok köhögni. Holnap beugrók a városba. Sok intézni, 
végezni valóm van ott, nagyon sok. Lesz dolgom holnap.

1972. dec. 8.
Fél kilenckor ébredtem. A szemem, éreztem, össze van törve. Csupa véres lehet, 

gondoltam. Hogy nézek majd ki? Csakugyan egészen össze vagyok törve, megtört, 
összegyűrt a nehéz, nyugtalan álom. A tükörbe pillantok, kissé lehajolva, mert anya 
az ő magassága szerint akasztotta a falra, mint a többi mást is, ami odavaló, a 
kanalast, a fogast, hajam minden szála másképp áll; sárga és fehér, fénytelen, ken- 
derkócszerű, mint az öregasszonyoké. Kihurcolkodom a konyhába és rendbe teszem 
magam. Szén nincs, majd csak a jövő héten érkezik, akkor is négy-öt mázsát adnak 
fejenként (egy családtag). Sok dolgom lesz ma a városban, feltéve ha kiadóm elküld
te a honoráriumot. „Idefigyeljen” -  kiabálok l.-re a kiadóban, mintha ott volnék s 
közben hadonászok kezemmel az alacsony konyhában -, „hogy képzelik ezt maguk? 
Meddig várjak még arra a nyavalyás kis pénzre? Menjenek a csudába! Ne beszél
jen, ismerem én a maguk kényelmét...” Később, már az úton: „Kérem, értse meg, 
beteg vagyok, nincs szenünk, mért nem küldik már el azt a pénzt...? Ekkor már 
font járok a lépcsőn, szomorúan, büszkén. (Üres a folyószámla.) A 35 ezres hetilap 
berkeiben senki a kis, örökké mozgó szájú, egykor nagymenő nénikén kívül; ő 
állandóan dolgozik valamin. Megfordulok és megyek vissza, ki, amerről jöttem. 
Hova menjek? A Magyar Szóból ki vagyok tiltva. Kb. egy hónappal ezelőtt a rangidős 
öreglány összekapta a szerkesztőséget és határozatot hoztak, hogy délután csak szer
kesztőségi tag tartózkodhat fönt, az is csak akkor, ha fontos és halaszthatatlan dol- 
Sa van. „Nem csinálunk kaszinót a szerkesztőségből”, mondták ki summásan. Hát 
nem is. Felforrt a halvér bennem és fölmentem hozzájuk levelet írn i Újvidékre, a 
főnökök főnökének. Választ nem kaptam. Egy alkalommal lent jártam a Forumbaji, 
a kiadónál volt intéznivalóm, benézek a deszkbe s véletlenül épp ott találtam a főfőt. 
El akart suttyanni mellettem mázsás gyorsasággal, de megszólítottam. Igen, megkap
ta tudja, de nem tehet semmit, nem szólhat bele a szabadkai munkatársak dolgai
ba. Egyébként ki vagyok én? Még ő, a főszerkesztő se mehet be délután, csak ekkor 
meg akkor, ha így meg úgy; ez óvintézkedés. Értem, világos, én egy olyan panús alak 
Vagyok, tán még lopok is. Sőt, ellenséges röpiratokat is gépelhetek például a verse
im mellett vagy netán helyettük. Talán már a verseim is valami hasonlók. Bizony 
fehet, ügye tisztelt V G. úr? S amíg én meg a társaim azon mesterkedünk, hogyan 
kaparintsuk meg a kormány fűzfapálcáját, addig önök, uraim, vagy hogy mondjam, 
bíven és becsülettel szolgálják hazájukat és a szocialista demokráciát, 2, 3, 4 meg 5



ezerért havonta + prémium, az én kenyérre és vízre sem elegendő jövedelmem 
pedig... Engem szemmel kell tartani, bizony. Es faképnél hagytam az egykor humo
rizáló, viccelgető kedélyes elvtársat, elvtársunkat...

Most hova menjek? Bárhova, csak haza nem. Moziba talán? Ha volna egy ren
des film. Vagy egy kártyapartit kellene összehozni. Az Ifjúsági Szövetség új elnöke 
nagy kártyás. Reménytelen. Senki ismerős. Kóvályogtam a városban, mint egy bü
dös kurva, néztem a kirakatokat. Aztán fölmentem a Rukoveiba. Van itt egy kitűnő 
barátom, halkszavú, vézna ember, igazi lírikus, a szó valódi értelmében lírai költő. 
Most került a folyóirathoz. Újvidékről az egyetemről jött. hívták, hozták. De rögtön, 
már az első percben átejtetlék a lábukon (mint Chaplin vagy Chaplint) ezt a tapasz
talatlan, hiszékeny embert: az 1800 dináros megbeszélt fizetés helyett csak 1550-at 
kap, mondja. Este 7-re meghív, kis ünnepséget tartanak egy Újvidéken élő szerb k ri
tikus, esszéíró tiszteletére új könyvének a megjelenése alkalmából. Nem szeretem az 
ilyesmit, különösen mostanában, szaladok, de megígérem, ha bírok, ott leszek... Nem 
írom le a társaságot, a kis ünnepség történetét, aki részt vett egyszer (s íróféle ki 
nem vett már részt) ilyen kis dáridón, az tudja milyen: hazug, patetikus, nevetséges: 
esznek-isznak, mindenki egyszerre beszél, karatvol, folyik a pletyka. Undorító. 
Későn értem haza, az utolsó busz hozott, döglött voltam, unott és kiábrándult, 
Hideg étel várt, hideg szoba, kis nyomorult fény.

1972. dec. 14., este 9
Nem olyan régen érkeztem haza Újvidék-rőt"az ún. londoni grippe vírusaival... 

Hát ez van itt nálunk. Járványok, igazságtalanság, embertelenség, óriási mennyiség
ben. Ez az ország meleg fészke a járványoknak, semmi óvintézkedés, gyógyszer, 
injekció. Aztán meg ha történik valami, kapkodnak fűhöz-fához, mindig az utolsó 
pillanatban. Múltkor is a fekete himlő. Kutyába se veszik az embert, de a reklám! 
Mondjuk egy paróka reklámja a rádióban, tévé, újság, az aszfaltra meszelve, szóval 
minden tenyérnyi helyen, ingen, bőrön stb. Annyi embertelen felirat, gennyes szö
veg, hogy szédül az ember. A úeté/lől új korszakról beszélnek a disznók és nagyszá- 
júak, közben minden folytatódik, sőt az egyik piszkos alak most ült bele az ISZ 
titkári székébe. Egyébként nagy kártyás a mihaszna, a póker bűvöli. Újvidék város 
a nyílt csalások városa. Egy 35 párás zsemlye-kalács, laposan kettévágva, vékony sze
let szalámival, melyen átlátsz, leheletnyi vajréteggel 1,70. Az Arénában (az egész 
város egy modern aréna) tegnap este 5-ről 8 dinárra ugrott a mozijegy ára, állító
lag a film hosszabb a szokottnál, ezért. A film azonban rendes másfél óráig tartott. 
Erről kellene írni az újságnak, nem abszurd, gyalázatos heti étrendeket közölni, és 
nem viccelődni, olcsó tréfaságokat szerkeszteni erről-arról, semmiről.



A Pirossal, feketével honoráriuma ügyében jártam lent Újvidéken. Nehéz a kutya 
szájából épségben kivenni a tojást, tartja a közmondás, de még ennél is nehezebb a 
Fórumtól pénzt kapni (csak nem mindenkinek). Nem tudják, nem is akarják tudni, 
mi az tiszteletdíjból élni. Folyton mondanom kell ezt nekik és pirulni, szégyellni ma
gam -  helyettük. Várjatok csak!

E l innen, el, messzire, akárhova, csak el!
Este utazni el valahonnan, nekem nagyon szomorú. Kezet fogni egy szegény 

járványos emberrel, aki egyedül marad albérleti kis szobájában, amíg egy másik 
elkísér ki az állomásra. Szevasz, majd jövő kedden a Jób szabadkai bemutatóján, ha 
nem, majd karácsonykon ha akkor sem, hát majd külföldön... Es beülni egy előke
lő autóbusz előkelő vademberei közé és rágyújtani és szomorúnak Jenni) ba lehet. 
Igen, ha lehet ebben az esti, piszkos slágert, piszkot, mocskot okádó, megafonos 
Sirályban. Gyerünk hátrább, még hátrább, az üres sarokba, messze a locsogo, 
boldog hölgyektől és undorító, selymes gyerekeiktől; a férj majd, keménykalapban, 
nyálas, taknyos finomsággal, előkelőn, büszke tartással, pontosan érkezik az állomás
ra, lesegíti kurváját, gyerekeit, a holnap kurváit és gyönyörűen fejlődő hazug csaló
ig hogy ne legven hézag, az autót alájuk tolja, mint a széket szokta neje és nője a a 
a kávéházban.'Te csak nézed őket haraggal, ezt a rohadt, vidám társaságot es e in
dulsz a fasorban, a levert lámpák alatt. K i vagy te? Akárki vagy is, több eze ne es 
mindenkinél itt. Inkább a férgeket, mint az ő kezüket csóko nád meg. Szeresd 
inkább az undorító, öcsmány férgeket. Élnél inkább velük, köztük, mint eze e . i 1 

vár otthon. Nyomor, betegek, szakadt paplan, sarokba állított fejsze, csukhatatlan
ajtók, spárga és fakilincs... , ,

Vigyázzatok, ti, lelassított autóból kihajló, vendéglők, szállodák után érdeklődő 
piszkos gazemberek! De fölvenni az út mellett hóban evickélő nyomorult öreget, asz- 
SZonvt m/prplfpt íi7t

Megálljatok, ti, kártyázó öregurak: orvosok, ügyvédê , iparosok, szifiliszes 
piUantású kivénhedl pókerozó kurvák! Egyszer majd stopp! Es kifele a aszmo o , 
a szivarfüstből, a poharak és rakott szendvicsestálcák mellől... Gyógyszert csina un 
kártya helyett! „ ,
. Útálom a városokat. „A városok csak a bűnt sokszorozzak , mondta egy o o. 
Fs megkoszorúzzák a csalókat, bűnösöket. ^

A mások zsírján élőket kihajtani, mint a legyeket ebből a kupleráj o ...
Egy hét után hazaérkeztem. Itthon semmi újság. Senki se keresett, se eve, 

Se üzenet számomra, semmi. Minden oly kétségbeejtő és reménytelen, mint ami or 
eIutaztam.

Füst Milán: „Beethovennek van egy megejtő, lenyűgöző tulajdonsága: ő a témáit néha előttünk 
r®gtönzi, így-úgy próbálgatja, kóstolgatja, hogy hogy hatna jobban? Aztán nagy erove ra er arra, 
»Kit végleg lehatározott. De ez még nem is elég. Néha utólag is, mintha elkezdene töprengem azon, 
»mit megcsinált..."



Várszegi Tibor

Bácska és a Székelyföld között félúton
Akármennyire is gondolkodom, nem jutok tovább a kérdésnél: vajon mi lehet az 

oka annak, hogy akárhányszor saját autóval utazom Franciaországba, az autóm min
dig elromlik. Eddig öt vagy hat alkalommal jártam ott Ladákkal, Skodával. Polski
val, legújabban pedig elromolhatatlan Opellal, ám következetesen mindig így történt. 
Tú l fiatal lehetek még, alig járok az emberélet útjának felén, mert még csak a kér
dést tudom, a választ nem, és ma még azt is komoly teljesítménynek kell elkönyvel
nem, hogy egyáltalán észreveszem egy ilyen kérdés megfogalmazásának lehetőségét. 
Mert könnyű lenne azt mondani, hogy idős, rozoga keleti autó egy hosszabb úton 
nagy valószínűséggel úgyis elromlik, ám mégsem hagyhatom figyelmen kívül, hogy 
Kölnt, Erfurtot, Prágát, Burgaszt vagy például Amszterdamot háromszor is megjár
tam ilyen autókkal minden gond nélkül, ám, ha Franciaországba utaztam, járművem 
eddig még minden alkalommal elromlott. Előfordult, hogy a hiba a határ átlépését 
követően rögtön bekövetkezett, és volt eset, amikor olyan komoly baja lelt, hogy ott 
kellett hagynom, mert olcsóbban jöttem ki kölcsön autóval hazajönni, azt visszavin
ni és egy másikat itthon venni, mint azt a rosszal megcsináltatni. Jerome, a korzikai 
barát, aki tanúja volt ennek az esetnek, egyszer elmesélte, hogy a lepusztult Ladát 
még egy évvel azután is ott látta a loulouse-i Garonne Színház parkolójában, a h o l  
hagytam. ^

Hogy a kérdés feltevése, miszerint mi lehet az oka annak, hogy Franciaország
ban az autóm minden alkalommal elromlik, mennyire helyénvaló, a legutóbbi fran
cia utam tette minden kétséget kizáróan evidenssé. Ekkor ért először és eddig utoljára 
közlekedési baleset, egy sűrű köd miatti tömeges ütközés közben az Orleans-Párizs 
közötti autóúton. Noha ennek a balesetnek véletlenül tudom az okát, most maradok 
mégis inkább a kérdésnél, mert ez az ok annyira személyes, és annyira Istenre és 
rám tartozik, hogy megírni csak akkor fogom, ha nagy leszek, ma még túlságosan 
korai, hiszen még csak alig tartok fele útján az élelemnek. Megemlíteni most mégis 
azért szükséges, mert éppen ez az eset segített felismerni, hogy minden ellenkező 
híreszteléssel szemben egy baleset okai nem a figyelmetlen vezetés, nem a csúszós út. 
nem a másik vezető hibája, nem a gyorshajtás, nem a szerencsétlen közlekedési 
körülmények lehetnek. Mindezek csupán következményei annak, hogy hogyan ülök 
be az autóba, mert minden attól függ, milyenek a gondolataim, ha ugyanis rosszak, 
netalán bűnösek, és nem hozzám méltóak, én okozom a balesetet még akkor is, ha a 
rendőrök vétlennek találnak. Ha valami nincs rendben belül, és nem vagyok hajlan
dó ezt felismerni, figyelmeztet az autó. mint Bálámul a szamara, és. ha a korábbi



eszre nem vett enyhe figyelmeztetések nem bizonyultak elegendőnek, bizony szükség 
van egy erősebb jelre, és akkor tehetek bármit, hiába vezetek lassan és óvatosan, 
hiába tartok fékpróbát, részese leszek egy balesetnek, ha akarom, ha nem.

A baleset persze nálam sem az országúton kezdődött. Már itthon induláskor az 
első faluban történt egy karambol, és utunk során láttunk még kettőt. Máskor is elő
fordult már, hogy utam baleset mellett vezetett, de addig még mindig csendben 
elmentem mellette, ezúttal azonban mindháromszor beszéltem is róla, amikor útitár
saimnak elmondtam, amit gondoltam, hogy ezek a balesetek bizony intő jelek az 
Htunkra nézve.

A legerősebb figyelmeztetést a chartres-i katedrálisban kaptam. Az épületen 
helüli séta és az imádságok közben figyelmes lettem arra, hogy egy' bizonyos pont
hoz érkezve minden alkalommal megfájdul a fejem. Már ötödik vagy hatodik alka
tommal jártam ugyanazon a helyen, és következetesen mindig így történt. Mi lehet a 
ajdalmak ismétlődésének az oka, kérdeztem magamtól, és az első pillanatokban még 

azt gondoltam, túl fiatal lehetek, hiszen csak a kérdést tudom, a választ nem, és 
akkor még azt is komoly teljesítménynek véltem, hogy egyáltalán észreveszem egy 
*Yen kérdés megfogalmazásának lehetőségét. Mert könnyű lenne azt mondani, hogy 
biztosan enyhe megfázás, vagy a reggeli kávé hiánya, esetleg az előző esti ital az oka, 
am mégsem hagyhattam figyelmen kívül, hogy sehol máshol, a katedrálisnak mindig 
ugyanazon a pontján, az oltár mögött ért utol a fejfájás, ráadásul a fejemben is 
mindig ugyanazon a vonalom éreztem, a bal féltekén, fenn, majdnem középen.
A lausanne-i katedrálisban Somlósi Lajossal telt tanulmányutamnak köszönhetően 
valamennyire ismertem már a katedrálisok felépítését, a Nap és a Hold oldalainak 
ĥelyezkedését, a díszítések mögött meghúzódó energiavonalak természetét, azok egv-i v » ' i  ö c O ,

masra gyakorolt hatásának elemi törvényszerűségeit, ami elegendőnek bizonyult 
ahhoz, hogy lassanként rájöjjek a fájdalommal érkező isteni figyelmeztetés okára, 
amit Gemza Peti is megerősített, amikor rögtön ezután beszámoltam neki tapaszta
ltomról. Emlékszem, leültem az egvik padra, belemerültem a felismert gondolatba, 
j* hamarosan rájöttem, mit rontottam el, de ezt valahogy mégsem akartam annyira 
komolyan venni, mint érdemelné, úgy’ éreztem, túlságosan nagy lemondással járna, 
ezért végül elhessegettem magamtól a problémát. Két napra rá következett a baleset, 
hte csak éppen annyi baj történt, amennyi a figyelmeztetéshez akkor szükségeltetett, 
enkinek nem esett baja, egyszerűen hazajutottunk, bár a kocsit szállítani kellett és 

fokóhelyemről indult értünk az autómentő, de még pénzügyileg is nagyon jól kijöt- 
lem az esetből, mert néhány ezret nyertem is az ügyön, ami, ismerve a biztosítók 
ügyintézését, különösen figyelemreméltó. Mintha minden csak azért történt volna, 
[fogy kellő hangsúllyal figyelmeztetést kapjak. Pontosan úgy, ahogyan szamarán 
keresztül Isten figyelmeztette Bálámot, hogy nyíljon meg végre szeme a látásra, és 
Vegye észre valódi feladatát. Nem volt mit tenni, kénytelen voltam én is komolyan



foglalkozni magammal, rendet raktam gondolataimban, erőfeszítéseket teltem, hogy 
megváltoztassam az életem, és végül nem várt jutalmakat kaptam, de az már egy 
másik történet.

*

Ám a tény. hogy az autóm csak Franciaországban romlik el. megnyugtató is. tör
ténetesen akkor, ha nem Franciaországba utazom, mert ilyenkor tudom, hogy nem 
történhet semmi baj. Éppen ezért, noha semmi külső jel nem indokolta, ny ugodt vol
tam 1997. december 2-án is. Ezen a napon éjszaka indultam Lausanne-ból Csíksze
redába. Jászberény, ahol lakom, csak félúton van, éppen ezért úgy terveztem, hogy 
otthon éppen csak megalszom, mert másnap hajnalban indulnom kell tovább. Alig
hogy' elhagytam Lausanne-I, sűrű havazás kezdődött, és alig fél óra múlva már az 
utat sem láttam. A havas utakhoz szokott svájciak sorra megálltak az út szélén, ám 
én nem mertem, mert, egyrészt féltem, hogy a Polskimat nem tudom majd újra 
beindítani, másrészt tartottam attól is, ha megállók, elakadok, amikor elindulnék, és 
egyébként is szorított az idő. ha lassan is, de haladnom kellett. Emlékszem, úgy 
haladtam az Alpokban a Hargita felé, hogy a sebességmérő hosszú órákon keresztül 
nem mutatott többet húsznál. Mégis nyugodt maradtam, mert tudtam, hogy nem 
történhet semmi baj, hiszen nem léptem át a francia határt. Minden rendben le is 
zajlott, de legalább egy fél napnak kelleti ugyan eltelnie, hogy ez bebizonyosodjon. 
Pedig az autóm igazán gyalázatos állapotban volt, olyannyira, hogy többen megcso
dálták a Théátre Vidy Színház parkolójában, §ylvic barátnőnk pedig a hasát fogta 
a nevetéstől, amikor meglátta, mert nem hitte el, hogy egy ilyen autóval egyáltalán 
közlekedni lehet, nemhogy magyar rendszámmal ilyen messzire, Európa legmagasabb 
pontjának közvetlen közelébe, majdnem a francia határig eljutni.

Lausanne-ba Nagy Józsefék legújabb bemutatója miatt érkeztem. Szerencsémre 
ezúttal Franciaországon kívül mutatta be új darabját a társulat -  amelyről egyéb
ként az előadásban és a próbafolyamat során felismert véletlenszerűségek kapcsán 
már írtam egy szöveget az Adalékok a Véletlen világtörténetéhez címmel (Ellenfény, 
1998/3.) -, ezért az utazás miatt nem kellett aggódnom. Ám nyugodt voltam azért is, 
mert ebben a városban távolabb álltam az idegenségtől, mint más helyeken, aminek 
lehetséges, hogy a város katedrálisa volt az oka, de az is lehet, hogy az akkor 90 
éves Yvonne nénivel való találkozásra készülve éreztem így. Yvonne néni annak a 
Rácz Aladár cimbalomművésznek az özvegye, aki ott született, ahol én most 
lakom. így aztán nemcsak Stravinskyről és Bartókról esett szó találkozásunkkor, 
hanem azokról az utcákról és helyekről is, ahol én gyakorta megfordulok. Beszélge
tés közben pálinkáztunk, mint itthon szoktam, csak éppen az ablakon kinézve ezút
tal a Mont Blanc mutatkozott -  ahogy Yvonne néni kifejezte magát. Miután megittam



a második pálinkámat is, mert Yvonne néni csak egyet ivott, megígérte, ha Nagy 
Józsefek legközelebb Lausanne-ban játszanak, mindenképpen megnézi őket, csak ne 
jelejtsem el őt értesíteni, én ugyanis elárultam neki, hogy legtöbbet utazó előadásuk
ban, a Wövzeckben, Rácz Aladár muzsikál.

A Théátre Vidy-ben december 1-jén volt a bemutató. Nagy Ödön születésnapja 
ez a nap, aki Csíkszeredában lakik, akihez másnap éjjel indulnom kellett. Nagy Ödön 
ugyanabban az évben és ugyanabban a hónapban született Erdélyben, amelyikben 
Nagy József a Vajdaságban. Mindketten Nagyok, mindketten művészek. Nagy Ödön 
szobrász, Nagy József táncos -  alig látok lényeges különbséget közöttük, hacsak azt 
nem. hogy Nagy Józseffel ellentétben Nagy Ödön mindig nőt akar nekem keríteni, 
amikor találkozunk.

Nagy József lausanne-i bemutatóját éppen Nagy Ödön születésnapján tartotta. 
Nagy Ödönnel pedig egy évvel korábban, éppen Nagy József születésnapján ismer
kedtem meg. A ma is Szabadkán élő Bicskei Flórával egy közös perfőrmance-ot 
futattunk be Palkó Tibor kiállításának megnyitóján a Csíkszeredái Tilos Kávézóban. 
|996. december 13-a volt, péntek, Luca napja. Nagy József 39. születésnapja. A per- 
jormance során Flóra énekelt, én pedig a fejem tetejére álltam, hogy így is meglát
hassam a világot, amely akkor eképpen mutatkozott: 1996. 12. 13. Péntek. Luca 
J^Pja. A Hold és a Plútó egy üttállása. Nagy József és Nagy Ödön 39 éves. Amíg 
flóra énekelt, én a fejem tetején állva e számokkal végzett négy matematikai alap
művelet eredménveit mormoltam, amely minden esetben a hármas számban állapo
dott meg: [96: 9-6=3] [12: 1+2=3] [13: 1x3=3] [39: 9^3=3].

Megismerkedésünk emlékére ezen a napon Nagy Ödöntől azt a bicskát kaptam 
Ajándékba, amellyel szoborkészítés közben a rezet szokta vágni. Születésnapján Nagy 
Józsefre is gondoltam, aki három héttel korábban megfogadta, hogy 39. születésnap
on, a Hold és a Plútó együttállásánál, leszokik a dohányzásról. Ügy hallottam, leg
alább egy napig ezt sikerült is betartania. Én akkor már, és ezután még majdnem 
árom hónapig, egészen addig, amíg újra színházban nem kezdtem dolgozni, nem 

dohányoztam.

A nagy havazás miatt semmilyen külső jel nem indokolta, hogy nyugodt legyek, 
®*nikor Lausanne-ból Csíkszereda felé haladtam, mégis tudtam, hogy védve vagyok. 
A francia határhoz közeli úti cél miatt kicsit ugyan hazárdíroztam a sorssal, ám 

îsmertem, hogy túlságosan is sok egyezés csomópontjában állok, ezért nyugodt 
ehetek. Pedig, ha az autómra és a behavazott útra tekintettem, a túlságosan rövid



időre, a haladatlan erdélyi ulakra és a forgalomra gondoltam, logikusan az követke
zett volna, hogy ebben a vigasztalan hóesésben elkeseredem és visszafordulok 
Lausanne-ban maradt barátaimhoz. Én azonban, a magam számára is hihetetlen mó
don, a legteljesebb nyugalomban haladtam kelet felé az Alpokban, és biztos voltam 
benne, hogy az autóm ezúttal nem romlik el, az útról nem esúszok le, nem szenve
dek balesetet, és nem leszek beteg sem, amely legalább egy kis kifogást jelenthetett 
volna, ha puszta kényelemből mégis lemondnám a szeredai utazást.

Kellő tapasztalattal rendelkeztem már, így tudtam, amikor Franciaországba autó
zom, elér a baj, ám, ha a Székelyföldre igyekszem, történhet bármi körülöttem, ve
lem soha nem történhet semmi rossz, mert védve vagyok. Egy alkalommal például 
otthonról délután indultunk szintén a rozoga, fűtetlen Polskimmal Csíkszeredára. 
Még nem jártunk a Királyhágón sem, amikor az esti szürkületben észre vettem, hogy 
nem világít a lámpám. Mivel nem tartottam jó ötletnek a kivilágílatlan erdélyi fal
vakon keresztül lámpa nélkül megtenni a hátralévő 350 kilométert, megpróbáltam 
megjavítani. Nem sikerült. Kénytelenek voltunk lámpa nélkül továbbmenni. Szeren
cse-e, véletlen-e, vagy sem. nem tudhatom, de éppen telihold volt és egész utunk alatt 
egyetlen felhő egyetlen pillanatra sem takarta el a Holdat, így mindent láthattunk, 
és bennünket is látott mindenki, mint nappal, ráadásul azt sem lehetett ránk fogni, 
hogy feltűnőek lettünk volna a sok kivilágílatlan román rendszámmal közlekedő 
autó között. Igaz, kicsit késve, hiszen száguldozni azért mégsem mertem, de minden 
gond nélkül végül megérkeztünk Csíkszeredába.

Megérkezni nem tudok mindenhová. Nem tudtam ezt addig, amíg először egye
dül fel nem mentem a Somlvó-hegyre. Itthonról egyedül utaztam, útközben csak tan
kolni álltam meg, Szeredába beérve hajtottam keresztül a városon, egyenesen a 
Somlyó-hegy lábáig. Az autóból kiszállva ezúttal a Kálvária utal megkerülve men
tem fel a kápolnáig, ahol szintén nem álltam meg, hanem lemenvén a hegy túlfelére, 
a kicsi völgybe, leültem egy öreg fa tövében a fűbe. Eltelt vagy öt perc, amikor 
arra eszméltem, hogy addig ismeretlen érzés uralkodik el rajiam. Emlékszem, a 
fűre néztem, a bokrokra meg a fákra, mintha megszólítottak volna, és egyszercsak 
valamilyen titokzatos erő parancsára ki is mondtam: megérkeztem. Ekkor szembe
sültem azzal, addig még soha nem érkeztem meg sehová.

Voltak dolgok addig is, amelyekről sokáig azt hittem, hogy ott vannak körülöt
tem, ám csak akkor ismertem fel, hogy mégsem így van, amikor egyszer valóban meg
érkeztek. Talán az egész napos megszakítás nélküli mozgást követő első megállásnak 
tudható be, talán a hely szellemének rendkívüli ereje az oka -  hiszen Franciaország
ban katedrálist építenek ilyen magasrendű helyen, mint amilyen a Somlyó-hegy 
ám addig a napig, amíg oda egyedül el nem mentem, nem volt megérkezés-élményem. 
Akkor fedeztem fel, hogy megérkezéskor nem egyszerűen nyugalom és csend vesz 
körül, amikor a fizikai fáradtságot és a zajt követően haza megyek lepihenni. Ellen



kezőleg: megérkezéskor éberebb vagyok, mint bármikor. Nem a fizikai csendet érzé
kelem. hanem a kozmoszét, mert a világban a csendet hallani nem ugyanaz, mint 
amit a kozmoszban érzékelhetek. A világban a csend a zaj ellentéte, és a csendet 
ugyanúgy hallani kell, mint a zajt. A kozmosz csendje viszont nem a zaj hiánya, amit 
éppen ezért nem füllel, hanem teljes lényemmel érzékelhetek. Ezért a megérkezés 
uem sarkall nihilre, nem tesz lustává vagy passzívvá, megérkezéskor nagyon is élni 
akarok.

Megérkezéskor színesebb a természet.
Megérkezéskor nem számít, honnan jöttél, csak az, hogy innen hová indulsz.

*

Amikor Lausanne-ból Csíkszeredába menet Salzburgnál megláttam a behavazott 
úton az első szijrke foltot, beigazolódni láttam előérzetemet, hogy mégiscsak épség
ben és időben Szeredába érek. Itthon kicsit megaludtam, majd hajnalban, a ogy 
szoktam, továbbindultam, és, mint máskor, egész úton ezúttal sem történt semmi baj, 
pedig abban az évben úgy alakult, hogy 12 alkalommal kelhettem át a Hargitán, su- 
pán visszafelé, Körösfőnél történt kisebb műszaki hiba, leszakadt a kipufogóm, e 
háltam az úton alkatrészt, egy drótot, amivel felkötöztem, és már itthon is vo tun

Ezt követő első utam néhány nappal később Budapestre vezetett, dinién szín
házba készültem. Alighogy beértem a városba, szerencsére (?), véletlenül (.) nem az 
országúton, hanem az Ajtósi Dürer soron az autó váratlanul megállt. Miután kedves 
járókelők betolták és beindult, lesajnálva a színházművészetet, rögtön vissza 01 u- 
tem és meg sem álltam hazáig. Még útközben elhatároztam, hog) autómat e a om. 
Néhány hét múlva kereken 102 ezer forintot adtak érte. Majd megvettem az elro- 
toolhatatlan Opelt, amely már csak úgy tud engem figyelmeztetni, hogy e e tét ap 
(uógy év alatt az egyetlen defektet Franciaországban kaptam), vagy szán e osan 
balesetbe sodor, mint Bálámot a szamara, amely, hogy gazdája meglássa vegre az 
angvalt, olvan útra vezeti őt, ahol nincs mód a kitérésre sem jobbra, sem a iá.

* •

Eddig négyszer lörték fel az autómat. Egyszer Amszterdamban, háromszor 
Pedig a ház előtt, ahol lakom. Különös, hogy az utóbbi esetek során mindig vajda- 
s®giak kazettája volt az autómagnóban. Az első két alkalommal Lajkó e íx, az utó 
b' esetben pedig a Tolnai Ottóval készült beszélgetés hanganyagát vittek el. fcgyetlen 
balommal sem esett kár az autóban, a kazettákon kívül értéktelen papír ecm tun 
*ek el csupán, no és most, harmadszorra, Nagy Ödön bicskája is, ame y az egyet en 
8zerszám volt a soha el nem romló Opelemben. Szükséges-e mondanom, hogy mind- 
ez egy nappal a születésnapom előtt történt 2001-ben.



Petar Vukov

Virtuális utazások
1.

Az utazás belső változás iránti vágyat fejez ki. az új tapasztalatok szükségletét, 
éspedig jóval inkább, mint a hely változás igényét. Jelképrendszere az igazság, a 
béke, a halhatatlanság, a lélek-központ, az őshaza keresését jelenti... Keresni az 
ígéret Földjét, az Eldorádót -  ez az elérhetetlen célközpont utáni kutakodás, míg 
Aeneis, Odüsszeia és az Isteni színjáték a megismerhető kereséséi jelenti. Ezek az 
utazások az emberen belül történnek. Az az utazás, amely menekülés önmagunktól, 
sohasem vezethet célhoz. ,

2.
Elutazni valahová, messzire, bejárni az egész világot, mindezt csak azért, hogy 

aztán hazatérjünk. Arra gondolni, hogy elérkeztél a világ végére, valójában pedig a 
küszöbön állsz. „Az ember nem tesz semmi egyebet, csak egész életében hazatér.” 
(Novalis)

Erről szól a haszid mese is a krakkói Izsák rabbiról. Jékel fiáról, aki álmában 
parancsot kapott, hogy keresse meg a kincset Prágában a Károly-híd alatt. Odaér
kezvén, a gyanakvó őrnek el kellett mesélnie álmát. Ha hinnék az álmokban -  mond
ta neki az őr -, el kellene mennem Krakkóba, mert azt álmodtam, hogy ott van elásva 
a kincs, egy zsidó, Jékel fia Izsák kályhája alatt. A rabbi erre meghajolt, hazauta
zott és megtalálta a kincset.

A hazatérés másfajta változatát találjuk Singer történetében a chelmi 
Schlemihlről, aki Varsóba indult. Útközben elszunnyadt, és amikor felébredt, az 
ellenkező irányban folytatta útját, mert valami csirkefogó megfordította az útjelző 
táblát. így megérkezett Chelmbe, arra gondolván, hogy egy másik Chelmbe vitte 
útja, amelyik pont ugyanolyan, mint az első; s végezetül, több félreértést, ami ebből 
a meggyőződéséből eredt, oly módon oldott meg, hogy megértette, „az egész világ egy 
nagy Chelm”.

Ennek a motívumnak egy másik változata az otthontól való eltávozás és egy 
másik világ fellelésének létezhetetlensége, amit Kavafisz fejt ki Város c. versében:

Uj földeket majdan nem találsz, nem lelsz más tengerekre.
Mindig ebbe a városba érkezel.
Más szóval: önmagadtól, saját életedtől nem lehet megszökni. E l kell fogadni« 

hogy az élet, amely számunkra a Földre való születéssel adott, magában véve is -



bármilyen rajtunk kívüli cél nélkül is -  érték, amint azt úgyszintén Kavafisz Ithaka 
c. versének sorai sugallják:

Gyönyörű utazást nyújtott Ithaka.
Ha nincs, nem is kelsz útra.
Am nincs is más. amit neked adna.

3.
Amíg fiatalok vagyunk, azért utazunk, hogy valami újat fedezzünk fel, a késői 

években szívesebben térünk vissza ifjúságunk már látott kedves helyeiie, melye 
glóriája az ott-tartózkodásunk óta eltelt idővel arányosan női.

4.
Az összes város közül, ahova utaztam, Köln, Budapest. Prága és Mosztár hagy- 

lak bennem legmélyebb nyomot, mivel egyedül ezekben jártam álmaimban is. e em 
Pedig csak az a fontos, ami álommá válik. Amit nem álmodok meg -  ™int“a ne*y 18 
éltem volna át -, számomra nem létezik. Az álom az élet hitelesítője, érté ene íga- 
zolója. A szóban forgó városok topográfiai elemei átkerültek az álmaimba, mega ot 
va ezenfelül egy’ csodálatos, képzeletbeli várost, amely időnként a szim ó umo 
nyelvén egzisztenciális üzeneteket küld nekem.

A kölni székesegyház, amely a vasútállomás melletti téren található, e em e e- 
zetemben úgy maradt fenn, hogy egy mellékutcából (amiről nehezen lehet föltételez- 
ni) hogy egy ilyen fenséges templomhoz vezet) közelítettem meg, a Matyas-temp om 
a budai hegven és a prágai Szent Vitus-székesegyház szintén magaslaton e szí , eze 
együtt áttekinthetetlen labirintusként szövődtek ebbe a yárosélmény e, a mar négy 
évtizede álmodott álomciklusaim központi szimbólumaivá hatalmasodva.

5.
„BILBAO-BAOBAB-BABILON” -  gyermekkori belső utazásaim mágikus kulcsa. 

Ezt a három hangzatos szót, tele a nagy B-betűk dobolásával s az magan anö 
zók jajgatásával, ismételgetném néhányszor magamban valamiféle mantra ént, s ep 
keletemben már segítségére sietnék annak a szerencsétlen flótásna , a ít egy azúr 
Oéli-tengeri távoli szigeten valami vad törzs tagjai üstben főznek.

Ez a három, nagyapa Tolnai Világlexikonjában talált egzotikus szó ep egyseges 
toantrába kapcsolódva került át a könyvből a tudatomba, mert min egyi tar a ma 
zott magában a szomszéd szóból is egy részt, azaz a második szó az e so vegeve 
kezdődött, és a harmadik elejével fejeződött be, a BAO a B1LBA - o a erű a 
BAOBAB-ba. a BAB pedig BAOBAB-ból a BABILON-ba, és így mindhárom sorban



lépegelésl imitálva és haladást sugallva varázsformulává, a képzeletbeli utazás 
kezdd jelszavává vált.

Most már tudom, hogy ezeket a szavakat azért sajátítottam el a régi lexikonból, 
mert mindegyik egy olyan távoli világot jelképezett, amely mindig is vonzott. 
BILBAO csodás városok és a bennük levő építmények kulcsa, BAOBAB a buja 
erdőké, kerteké és parkoké. BABILON pedig a letűnt civilizációk romos maradvá
nyait jelenti.

6.
Gyermekkorom háza a városon kívül volt, a valamikori sáncok túloldalán, a 

Bajai kapuval szemben. A ház mögött szőlő gyümölcsfákkal tarkítva, olyan hosszan 
terült el, hogy azt hittem, egészen a világ végéig terjed. Nagyapának is volt egy ilyen 
szőleje, és amikor megtudtam, hogy a Föld gömbölyű -  rögtön megértettem, ezek a 
határtalan szőlők valahol a távolban, a földgolyó túlsó oldalán egyesülnek és egyik 
a másikába megy át. Azonmód el is határoztam, ezt ellenőrzőm, mégpedig úgy, hogy 
megindulok a világba a mi szőlőnkből, és ha ez igaz, a világból nagyapa szőlőjéből 
fogok visszatérni az ellenkező irányból.

Akkor hat éves voltam és úgy hittem, Szabadka az egész világ (mint a chelmi 
Schlemihl), s úgy gondoltam, egy nap alatt megteszem az utat. Mindig előre kell men
ni, a szőlő barázdái mentén, és az út végül hazavezet. Ha valami miatt eltéveszte
ném az irányt, a napot fogom követni. A következő reggel útnak indultam, a nap 
pontosan előttem haladt, de amikor délben föléin került, én pedig megérkeztem a vég 
nélküli szőlő végéhez, többé már nem tudtam, merre menjek. Továbbra is az égbol
ton haladó napot követve mindinkább eltértem az elképzelt irányvonaltól, s ahelyett, 
hogy kört írtam volna le a földgolyón, csak a környékünkön tettem meg egy köröcs- 
két. A nagy szőlőből kijőve a Zsidótemetőnél jobbra fordultam és folytattam az utat 
a Kistemplom mellett a Bajai temető irányába, majd újból jobbra fordultam, hogy 
megkerüljem a temetőt, mert a nap, habár előttem volt, most már hanyatlani kez
dett, s ajánlatos volt sietni, meg nem nagyon hősködni. És gyalogolva, mind távo
labb a napot követve, már nagyon fáradtan, egyszer csak egy ismerős utcában 
találtam magam nagyapa szőleje mellett. Azon haladva megérkeztem a Bajai útig és 
így hazaértem, az ellenkező irányból, mint ahogy megindultam a világ körüli útra. 
És megtéve a kört akkori világom körül, meg voltam győződve arról, hogy a föld 
valóban gömbölyű.

Hogy ez való volt-e vagy csak álom, nem tudnám megmondani, mert az író és az 
olvasó számára a történet valósága a legvalóságosabb valóság.

Minden valóság igaz, de néha némelyik igazabb a valóságnál.



Mint ahogyan az említett lexikon megadta a kezdő kulcsot a képzeletbeli utazá
sokhoz, úgy azután több más könyv elkövetkező virtuális utazásaim legjobb „szállí
tóeszközévé” vált. A városi könyvtárból kikölcsönzött könyvek ugyanis mind az 
utazásról szóltak: a Sivatagon és vadonban, a Grant kapitány gyermekei, az Utazás 
a Föld középpontja felé, az Utazás a Holdba, a Nyolcvan nap alatt a Föld körül, a 
Húszezer mérfölddel a tenger alatt stb. Első olvasmányaim között talán nem is akadt 
olyan könyv, amely nem kapcsolódott volna az utazáshoz, mindegyik regény egy 
kutatás, egy expedíció.

Székely Tibor útirajzait olvasva középiskolásként nem is álmodtam arról, hogy 
egy napon majd személyesen találkozunk, a Rukovet és az Osvit szerkesztőjeként 
pedig meg is jelentetem írásait. Ezek egyikéből megismerkedtem Vojnich Oszkár, az 
első szabadkai világutazó és útleíró élettörténetével is. A nyolcvanas években 
kapcsolatba léptem Born Bebekkel is, aki Željko Molnárral együtt megírta az egyik 
legszebb útleírást (U potrazi za staklenim gradom). Közvetítésemmel a két világuta
zó akkor Szabadkán személyesen is találkozott. A realisztikus Székelytől (akit csak 
a külső világ érdekelt) eltérően Bebek egyszersmind a külső és belső világok utazó
ja is, könyveiből mindig az utazás szimbolikája és fdozófiai reflexiója árad. Az Osvit 
kiadásában közzétettem Čedomil Yejaciénak egy filozófiai-útleíró könyvét, amely 
szintén gazdagította virtuális utazásaimat (Od Nepala do Cejlona). A nagy utazók 
útirajzai általi utazásaimnak ezt az időszakát két -  immár kultikus -  könyv koro
názta (Vesna Krmpotic: Dijamantni faraon és Stevan Pesié: Katmandu), azok mind 
a külső, mind a belső világok szépséges leírásai.

8 .

Szabadka ismeretlen utcáit és negyedeit csak a középiskolában kezdtem fölfedez
ni, a Kölnből való visszatérésem után, barátokat és barátnőket látogatva. Mintha új 
világokat és földrészeket fedeztem volna fel, annyira megigézett ez engem, ezért az 
új negyedek meghódítását álmaimban is folytattam. Folytatásokban kezdtem megál
modni egy elképzelt Varost, amely először Szabadkára hasonlított, majd az álmok 
gyakoribbá válásával az elképzelt Város az összes többi látott város keverékévé vált, 
mindinkább nőtt és épült bennem, létrehozva egy hatalmas, fantasztikus várost, 
melynek utcáit, tereit, hídjait, palotáit és templomait álomról álomra felismertem. 
Azután ezek az álmok két ciklusra osztódtak: az első Szabadka északkeleti részén, 
valahol a Sétaerdő és a Majsai híd mögötti, holdfényben úszó kis térségekről es 
külvárosi részekről szólt, a másik egy nagyvárosról, örökké napfényben úszó, ezért 
élénk színekben pompázó gyönyörű palotáival és templomaival, utcáival és tereivel.



Az első ciklus legszebb álmai azok voltak, amelyekben valamely utca vagy város
rész végén egy új, ismeretlen negyedet fedeztem föl, tele templomokkal, és úgy tűnt, 
hogy ráleltem arra, amire egész életemben vágytam. Egy ilyen álomban egy Sétaer
dő mögötti, elképzelt szabadkai utcán találtam magam, az építészeti egyetemnél, ami 
széles sugárút volt, tele sárga selyemtéglából és sokszínű szecessziós kerámiából épült 
csodálatos, magas templommal a sápadt holdfényben, amikor pedig felébredtem, úgy 
éreztem, mintha Szabadka jövőbeni főutcáján sétáltam volna. Ugyané ciklus kelle
metlen álmaiban pedig az elveszettség baljós, félelmetes érzése uralkodott, mintha 
eltévedtem volna egy labirintusban. Egy ilyen álomban feltúrt, megfagyott sárral 
teli szűk, sötét sikátorokban rohanok, hideg közegben, majd egy rozoga fahídon 
keresztül egy alacsony, sötét házikóhoz érkezek, kinyitom a csendes, komor szobáes- 
ka ajtaját, bemegyek, leheveredek az ósdi, egyszerű ágyra s tudom, hogy elfeledve 
és rejtőzve életem végéig ott fogok maradni. És a másik álomban is éjszaka van és 
én elveszetten és egyedül vagyok egy kicsiny, ismeretlen helyen, és azt sem tudom, 
hogy az üres országút mely irányába induljak neki az éjszakának... Vagy: egy nagy 
utca végéhez érkezem, ahol befejeződik a város s megkezdődik a pusztaság... Vagy: 
este a költészeti karavánon, ahonnét szeretnék eljönni, mert nincsenek nálam a ver
seim, találok valami könyveket és folyóiratokat régen megjelent, de elfeledett vagy 
ismeretlen szövegeimmel, melyeknek betűi eltűnnek, amint hozzálátok az olvasás
hoz... Vagy: felébredek az éjszaka kellős közepén egy különös kiránduláson egy nagy 
kollégiumi vagy esetleg katonai alvóhelyen. Keresztülmegyek a csúnya, nedves für
dőszobán és a sötét, feltúrt vécén, haza kellene indulnom, de képtelen vagyok össze
csomagolni, nem bírom lezárni a koffert, habár sok holmim hiányzik, és ami a 
legrosszabb; azt sem jegyeztem meg. mikor indul a vonatom, hasonlóképpen, mely ik 
út vezet az állomásra...

A káprázatos nagyvárosról szóló másik álomciklust Köln és az ottani székesegy
ház ihlette. Ezekben az álmokban mindig tudtam, ez egy és ugyanaz az elképzelt 
város, ahova visszatérek, hogy ráleljek egy csodálatos templomra, a pompás székes- 
egyházra, mindez a további álmokban egész templomkomplexummá, igazi templom
várossá nő. De a rendelkezésemre álló egy nap gyorsan a végéhez közeledik, szinte 
már este van... E ciklus szép álmaiban sikerült bejárnom az egész templomvároso
mat: a lenyugvó nap fényénél felcsillanó, élénk színű agyagdíszekkel borított nagy 
templomot magasan a hegyen, amelyhez jobb irányba kapaszkodva lehet feljutni, és 
a vasútállomás melletti katedrálist is, és a soktornyú lemplomkomplexumot valami 
rejtett platón, amelyhez keskeny mellékutcákon lehet eljutni. Más alkalommal úgy 
sikerült bejárnom a templomvárost, hogy az egyik templomból közvetlenül átjutot
tam a másikba, majd a harmadikba is, mert egy pillanatban a képzeletem szülte ősz- 
szes város, tér és templom összefonódott, egyik a másikába hatolt, egyidőben voltak 
ők maguk és az a másik; kiváltságos hely a kivételes pillanatban. E ciklus figyelmez



tető üzenetű álmaiban hiába tudtam, hogy hol vannak a templomok, mert ugyanak
kor sejtettem, nincs időm megkeresni őket, mert már alkonyodik, és sietni kénysze
rülök az induló vonatra. Vagy pedig az sem bizonyos, hol helyezkednek el a 
templomok, s időm sincs őket megkeresni.

Külön ciklust alkotnak a valamiféle járművel történő utazásokról szóló álmok -  
autóval, repülőgéppel, vonattal, valamint állomásokkal. Képtelen vagyok megjegyez
ni az utak irányát, időpontját, lekésem a vonatokat, koszos, összefirkált szerelvénye
ken utazom -  háttal a menetiránynak -  az ismeretlenbe... Egy ilyen álomban különös 
személy visz a gépkocsijában. Bejegesedett szélvédő, kaparóval tisztítanám, de azon
nal bepárásodik, már a sofőr is törölgeti s közben elengedi a kormánykereket. Igyek
szem bal kézzel tartani az irányt, de az autó kanyarog. Akkor elengedem a volánt, 
és a jármű önmagától irányítódik. Egy kis, vidéki állomásra érkezünk,̂  néhány 
vágányon már látom a vagonokat. Éjszaka van, s úrrá lesz rajtam az érzés, elsza- 
tasztom a vonatot, nem tudván, voltaképpen melyik is az enyém. Rémülten keresem, 
pánikszerűen kérdezősködöm, akkor pillantom meg Natasát az egyik vagon ajtajá
ban. A vonat éppen indul, jön, szinte már száguld felém, s én, kofferral a kezem
ben, az utolsó pillanatban ugrok fel a lépcsőre. Menetiránynak háttal állva tagú 
főttem az ismeretlen. Más alkalommal az ágyammal utaztam Újvidékről Szabadká- 
ra, s reggel, a szülői háztól nem messze, az utcán ébredtem fel. Meztelenségem 
zavart, ezért hazamentem felöltözni, de otthon senkit sem találtam, saját szülőhá
zamban idegenül ténferegtem.

P S.: Megszeretni valamit egy világban, azután pedig vágyakozni és szenvedni 
azért egy másikban, amely kizárja azt az elsőt, mert annak ellenpólusa, ébien az 
álmok után vágyakozni, az álmokban pedig a valóság után, nem nagy büntetés-e ez 
a kisszámú kivételes pillanatért?

9 .

Mint ahogyan már mondtam, gyermekkoromban a Bajai szőlőkben éltem, demég
is ^városi” gyereknek tartottam magam, mert otthon rádiókészülékünk vo t, a oru 
e,őtti magyar Orion. Egyedüli vevőkészüléknek számított az egész környe en, így 
negyvennégyben az orosz tisztek is hozzánk jöttek, hogy elragadtatva ha gassa. a 
Moszkvai Rádiót. Szeretett városuk áhított szignáljának már az első hangjaî e o o- 
s,tették végtelenbe néző tekintetüket, amikor pedig a szenvedélyes a in a oz 
hasonló dal dallamát vagy szövegét hallgatták, képzeletükben a dallam szárnyam 
^ár röpültek is haza, anyácska-Oroszországba.

Később én is így utaztam Olaszországba, Mario Lanzát, Benjamino ígit, 
°peraáriákat és nápolyi dalokat hallgatva. A Közel-Keletre pedig a török es az ara 
tápzene révén. (Néha már a készülék sok ismert és ismeretlen városnevet tartalma



zó skálájára veteti tekintet is elegendő' volt ahhoz, hogy az ábrándozó gyermek 
elkalandozzon a világba.)

Amikor pedig gramofont vettem, s kezdtem gyűjteni a lemezeket, világossá vált 
előttem, hogy a zene a szabadság egyedüli ember alkotta világa. Mozart isteni játék
világa és Bach isteni építkezésének világmindensége a szellem számára a legcsodála
tosabb utazást nyújtják, a gregorián korátok pedig a lelket a higgadt könnyedségű 
létezés égi szférájába vezetik.

Egyszer azt álmodtam, hogy házat építek zene segítségével. Egy' kis iidiilőházikót 
szerettem volna, és palotát teremtettem. Enyhe augusztusi teliholdas éjszaka volt, és 
én a füvön fekve arról ábrándoztam, hogy már tető alatt van. Akkor meghallottam 
az orgonaszót, Bach d-moll tokkata és fúgáját, a házikó pedig ébredezett, életre kelt 
és terebélyesedni kezdett. A zene első ütemeire az épület kiterjedt a telek első 
részén, a tokkata befejezte a nagy palota alapozását, majd pedig a fúga hangjai 
rárakták az árkádokat meg az oszlopokat, a tornyokat és a boltozatot, s tíz perc múl
va készen állt a „zenepalota”. A zenei architektúra átalakult helv-architektúrává.

10.
Két hónapig feküdtem egy katonai kórház steril boxában, á súlyos betegség két 

és fél évig tartó kezelésének kezdetén. Az idő elhúzódott, a magány pedig megtette 
a magáét: a képzelet gyakran túlszárnyalta a valóságot. Akármikor hozzákezdtek a 
gyógyító, életet adó infúziós kezeléshez, képzeletemben visszatértem a születés előt
ti állapotba, magzatként köldökzsinórral -  infúziós műanyagcsővel kapcsolódva 
az anyához -  a kórházhoz, amely a második életemet adományozza nekem. Rögtön 
ezután a steril box űrhajónak tűnt, én pedig magányos utasként hónapokig utaztam 
fénysebességgel, olyan végtelenségben, amely már a mozdulatlansággal volt azonos, 
egy új élet távoli bolygóját keresve. Úgy tűnt, meg is találtam ezt a bolygót, amikor 
végre papírt, ceruzát kaptam -  lehetőséget, hogy a bennem megszülető szonett vilá
gába utazzam.

1 1.
Amikor csípőartrózis miatt több mint egy évig ágyhoz voltam kötve, s nem tud

tam járni, csatangolni, gyakran nézegettem Szabadka térképéi, képzeletemben 
bejártam a kedves utcákat. Széljegyzeteket írtam akkor a város láthatatlan statiká
járól, illetve allantizációjáról, a Triptihon o Atlantima új változatához.

A legtöbbet mégis a televíziós útirajzok segítségével utaztam. A belgrádi tévével 
bejártam Eszak-Afrikát, a Közel-Keletet, Indiát, Kínál, Japánt, Thaiföldet és Malaj
ziát, nagy örömömre szolgált az 1100 év Európában c. magyar sorozat is, amely



lehetővé tette Szlovákia megismerését, anyai ágon ugyanis onnan származom. 
A világörökség kincsei c. angol sorozat keretében pedig újból láthattam a kölni 
katedrálist, amit már négy évtizede kerestem álmaimban, de ez az élmény nem volt 
egyenértékű az álombéliekkel. A legérdekfeszítőbb órákat Európa legszebb kertjei
nek csodálatával töltöttem, a valamikori francia, olasz, spanyol és portugál királyi 
és nemesi parkokban tett tévé-séták alatt. A betegség által több mint egy évig tartó 
négy fal közötti életre kényszerítve valóban leginkább a természet után áhítoztam.

12.
A betegség által több mint egy évig tartó négy fal közötti életre kényszerítve 

valóban leginkább a természet után áhítoztam. Amikor pedig két operáció után 
újból tudtam járni, s annyira felerősödtem, hogy elmehettem a piacig, kiteljesítettem 
a betegségben töltött napok legnagyobb kívánságát: megkerestem a tej- és gyümölcs- 
piac közötti kis területet, ahol VIRÁG kapható! Ott álltam hangtalanul, remegve, 
néztem a színeknek, illatoknak és formáknak ezt a tarkaságát, kicsiny helyen a szép
ség eme nagy vásárát, s ez a virágpiac ebben a pillanatban a kertek feletti kert volt, 
paradicsomi kert, ahol minden virág egyidőben valóság és jelkép is, törékeny szép
ség és isteni törvény. Boldogan álltam, ragyogó arccal, hogy végre ideérkeztem, az 
isteni alkotások ezen kiállítására, haza pedig csak ezt a történetet hoztam magam
mal, vágyaim teljesüléséről.

(Sinkovits Péter fordítása)



Daüid Kecman Dako

Felugrás helyből
Egy gondolat ébreszt: máshol lenni!

És a kétely: ez volna a lázadás, a szembeszegülés a körülményekkel, az elkerül
hetetlennel, a dolgok megszokott rendjével, az adott, a hajnaltól az egyedül bizonyos 
éjjelig tartó események meglehetősen unalmas sodrával, az előre ismert végkifejlet 
felé haladással -  amelyek a „normális világ” minket első lépésünktől sakkban tartó 
elvárásai, csak hogy (alázatosan és mosollyal az arcon) folyamatosan bizonygatnunk 
kelljen, „méltóak vagyunk hozzá”, csöppek vagyunk, bebiztosított hellyel az unalom 
mocsarában, csak mert nem zavarunk sok vizet, nem lépünk ki a keretből, a meder
ből és (ha kell) vissza, vagy akár a magasba, a felhők felé, amelyek összegyűjtve a 
lelkét kilehelt, a mocsárból megszabadult vízcsöppeket, együtt úsznak/utaznak a föl
di és az égi végtelen között, kicsi híja és eltakarják a napot és elillannak (elutaznak) 
a csak általuk ismert irányba, a csak őelőttük ismert alakban, s a kozmikus viharok 
közepén álló útmutatótól vezérelve?

Vagy: Az utazás értelme nem éppen abban a mély vágyban, szükségletben, szán
dékban gyökerezik, hogy a helyváltoztatás megváltoztat (bennünket), hogy az állan
dó lakhely cseréjével elrejtőzhetünk a bizonyosság elől, amellyel, ki tudja, mi okból 
kifolyólag, megbékélni sehogy sem tudunk? *■-

Már annak gondolatát is -  hogy a lépés, a repülő-, a hajóút elmozdíthat minket 
arról a helyről, amelyhez oda vagyunk horgonyozva, amelyre kiteltek minket, oda
betonoztak és ahol gyökeret vertünk -, már a messzeség megközelítésének szándé
kát, az útra kelés vágyát is -  amely a nyugtalan álom után, az első cigarettánál és 
kávénál, a kortyokkal/kékséggel kísért keserűség partjai között jelentkezik -, a 
kalandvágyó borzongás kíséri, és reménytolulás, hogy a vállunkon és a szívünkben 
a nappalok és az éjszakák megtömte poggyász nem olyan teher, amitől ne tudhat
nánk megszabadulni.

Az efféle szándék keltette elképzelést, majd a tényleges lépést teljessé a cél felé 
történő elmozdulás teszi, a mozgás és a folyamatos távolodás -  ám bármennyire is 
elvontnak, illuzórikusnak tűnik ez a vállalkozás, ez az útja a menekvésnek. Ha meg 
se mozdulunk, az utazás lehetőségére akkor is kipattan a szikra, a szikra tüzet gyújt, 
hogy a szétkapart tűzzel látókörön kívülre kotorjuk az aggodalom és a nyugtalanság 
üszkét, a felismerést, hogy holnap is ugyanez a hely vár minket, ugyanitt lesz a 
célpont, s annak közepén, mindegyik célkeresztben mi állunk magunk.



Elmozdulni, kiugrani, elhajolni az ilyen célkeresztből, olyan lehetőséget/megol
dást követel, amely a válság keresztútjának, a kereszttüzek alá vett pályák, a célzók 
bénító tekintetének elkerülésével számol, mintha megkerülhetnék azt az űrt, amely
ben az eltűnésre ítéltek villanása/árnya kísért.

Amikor kitörünk belső fojtogató terünkből, eltávolítjuk az unalom, a közönséges 
hétköznapok keserű üledékét, egyúttal arra is gesztusértékű kísérletet teszünk, hogy 
a tükör előtt levegyük az álarcot, amikor is saját, rajtunk kívül mindenki más előtt 
titkos harmadik szemünk megpillantja igazi arcunk. Bizonyára ezért vagyunk gon
dolatainkkal egyetemben egy másik városban, mindig más, előttünk eddig ismeretlen 
emberek között, s mi magunk is mások: szebbek, nyugodtabbak, toleránsabbak, szár- 
úyalóbbak, lendületesebbek a beszédben és járás közben, fiatalabbak, magunknak is 
elviselhetőbbek, reálisabbak, bizalomkeltőbbek, derűsebbek... És mintha az utazás 
Jtem pusztán egy újabb szakaszát teljesítené, de a gyermekkorhoz való visszatérést 
■s lehetővé tenné, méghozzá azon részéhez, amelyre emlékezetünk sem terjed ki. Ezért 
aztán, hogy éveink számától függetlenül az utazás lehetőségének gondolatából -  az 
akárcsak röpke kiruccanásra elegendőből, a hétvége, az ünnepnap gyermeki, ifjonti 
derűjéből a közeli folyóparton, a városmenti, az új lakóteleppel egyre jobban meg
közelített, titokzatosságát ezért folyamatosan veszítő erdőben -  bennünk egyre 
kevesebb marad. Erdővé most már nem a fatörzsek (folyamatosan csökkenőiéiben 
evő) száma teszi, hanem egy-egy mókus, varjútelep, a tűlevelűk eső utáni illata, mi

közben szivárvány borul az erdő fölé, amihez a gyerekkori mese kapcsolódik: fuss 
tielőbb át a szivárvány alatt! Ha sikerül, odaát másmilyen, ott másvalaki leszel!

Az utazás, amelyet a vágyakozás, és gyakorta annak létszükséglete vált ki, hogy 
kiléphessünk az ismert személyek és tárgyak látóköréből, közel áll a születéshez,

ő méhének ajtóin való kijutáshoz (Mirko Kováé azonos című regénye alapján); az 
állandó lakhely, a mozgáspálya, az adott körülmények megváltoztatása hasonlatos 
a*ihoz a cselekedethez, amellyel leválunk a köldökzsinórról és sajátunkká, függetle
nekké, szabadokká leszünk... Ismételten egy alkalom az önmagunkkal való szembe
sülésre, arra, hogy szabadon csatangolva, szánt szándékkal, tehát tudatosan, vagy 
°sztöneinkre hagyatkozva választott térbe kerülve ismerjünk rá önmagunkra. Pihe- 
n° ez nem annyira a környezetünk, mint inkább a magunk számára, illetve mindat
tól, ami minden másnál jobban meghatároz, elterel, korlátoz, és maga alá kényszerít 
•ninket...

Ha csak emiatt, pihenés, felfrissülés, képeslapvárosok látása céljából utazunk, az 
átszata csak a szabadságnak, új csapda és -  újabb áldozat a hétköznapok oltárán. 
(Az eszerint gondolkodóknak és cselekvőknek) ez legvégül csak újabb kimerültség- 
ez vezet, újabb réteget képez a magunkkal és másokkal való elégedetlenség iszap

éban, és tovább tetézi a mélyülő kiúttalanságot. A köldökzsinórt csak gondolatban 
tetszettük el, a valóságban az utazással csak megnyújtanunk sikerült, s a történés



ideje (az út és a pihenő) lejártával a hideg ismét összerántja, akárha kötőfék volna, 
még szorosabban a jászolhoz, az állandó tartózkodási helyhez kötöz, tulajdon birto
kunkhoz láncol, hogy megtartásáért véres izzadva rettegjünk, miközben a mi mara- 
dandóságunk az, amit a napok elemésztenek.

A sínpályáról való kisiklásoknak annyi haszna, hogy az utazás mind kevésbé 
képes megmutatni/nyilvánosságra hozni minden összefüggést/kötöttséget, valamint a 
saját szabadságunkba és értékeinkbe vetett hit hiábavalóságát, mintha csak egy ten
ger fenekén fekvő kagyló gyöngye volnánk.

Bármennyi időbe is telik, míg valamely ismer(e)t(len) helyen kötünk ki, az uta
zás ezúttal is alkalom az önmagunkkal való szembesülésre. Célszerűsége legkevesebb 
kétszeres, és nem kimondottan az anyagi és a szellemi kincseket tartalmazó, az 
állandó tartózkodási helyre, akár a bűntény helyszínére visszaszállítandó poggyász
ban keresendő. Alkalom ez arra. hogy míg bizonyos -  magunkhoz és másokhoz 
fűződő -  illúzióinkkal leszámolunk, szert tegyünk helyette újabbakra. Javarészt 
attól függ minden, hogy mit viszünk magunkkal az útra, legyen szó például pénzről, 
ami szinte mindent meghatároz: az indulás időpontját, az utazás helyszínét, az 
ottartózkodás/a más realitásoktól való távoliét időtartamát, a találkozások tartalmas
ságát, egészen a bőröndök számáig távozáskor és visszatéréskor, ezek feszességéről, 
vagy a lelki gazdagságról, amely az anyagi helyzettől függetlenül a legfőbb mozgató
erő, és a Föld legfontosabb pontja lehet -  amely a kör közepét magával az éggel 
köti össze.

Akik csak a zsebükre hagyatkoztak, az utazásról visszatérve még hiúbbakká, pöf- 
feszkedőbbekké, szemtelenebbekké, elvakultabbakká lesznek, meg még elégedetleneb
bekké a világgal, amelyhez köldökzsinórral kötődve vissza kell térniük. A szellemi 
poggyásszal útrakelőknek, akik saját eszüktől vezérelve meleg szívvel közelítik meg 
a képzeletük célul kitűzte helyet, ha az nem az úton lepi meg őket, miközben ked
vüket lelik minden délibábban, elegendő a kevés (szájuktól megvont) zsebpénz is, a 
hálózsák, a legszükségesebbeket tartalmazó hátizsák, a vastagtalpú (és vízhatlan) 
cipő, az esőköpeny és kezük hüvelykujja is. legkedvesebb barátaim ekképpen jár
ták be a világot. Új nomádokká lettek. Az utazás számukra vagy egyféle gyógynö
vénykúra volt, vagy pedig alkalom arra, hogy belevesszenek a sokaságba és a 
távolságba. A világban és önmagunkban való ismeretlen keresése mennyi utazást rejt 
magában, illetve mennyit nem, én mégis azt tapasztalom, (szemre) lassabban öreged
nek, még mindig őszintén tudnak örülni annak, ami e városban visszatértükig még 
mindig változatlan maradt. Amint hazatértek, s erre leginkább váratlanul és kény
szerítő körülmények hatására kerül sor (haláleset a családban, jelentős megtakarí
tás a fogászati szolgáltatáson, a lejárt szavatosságú test nagyjavítása), ismét hosszú, 
éjszakai sétán kapjuk magunkat. Egy kis ideig a főutcán haladunk, a csinosítást meg
úszó régi városmag mentén, miközben a város újabb hálófülkékkel bővül, nő/kiszé



lesül a betonsivatag egészen állandó helyünkig a régi kávéházban, ahová csak ilyen 
társaságban járok, mert attól tartok, ha egyedül jövök is, szóba elegyedek a szeme- 
•to előtt minduntalan megjelenő árnyakkal. Leghosszabb és legbeszédesebb a váro
son kívüli sétánk, amikor a nagycsatorna mentén, az örök nádas erdőjével szemben 
haladunk, azokon a helyeken, ahol a kiskölykök úszni megtanultak, ahol miközben 
a feneketlen térrel először találkozva jó sok vizet nyeltek, fulladoztak, megcsapta 
őket a halál szele, kezük és lábuk kétségbeesett mozdulataival, helyváltoztatással/uta- 
zassal odázták el tulajdon eltűnésüket. Ez a csatorna menti csapás, egykori rettene- 
lünk emlékhelye, a gyerekkorra és az ifjúságra, az első ölelésre, a küzdőtérre való 
emlékezés oázisa elvesztette ártatlanságát, örök felkiáltójel és kérdőjel kíséri.

Az új nomád, közöttük az én sok barátom is, többnyire világvárosból, Párizsból, 
Chicagóból jelentkezett, amikor az ő (kinek a szülőhelye, ki meg csak itt katonásko
dott) meg az én városomat is bombázták. Ha távol is vannak, hallgatagon és ki-ki 
Magában is, ők az én legjobb beszélgetőtársaim. Micsoda beszélgetőkönyv volna az, 
ha valaki kihallgatná, lejegyezné és megjelentetné a hallottakat. Számomra ez egy 
nagv és befejezetlen mondat. Nagy rejtély, mert igazságtól terhes, ahogyan azok 
Zbigniew Herbert vagy Gombrowicz esszéi is -  sehogy sem tudok szabadulni a 
gondolattól, hogy az utazással valamitől folyamatosan menekülünk. Mint Herbert 
(szabadkőművesj templomépítői, akik dolguk végeztével igyekeztek mind messzebb 
kerülni az építkezés helyétől, legtöbbször a templomosokkal tartottak, és leginkább 
Palesztinába. Ez volt az önvédelem egyetlen lehetősége katasztrófa esetére: mivel ha 
az impozáns, adott esetben ingoványos talajon -  akkortájt még nem végeztek mai 
ételemben vett talajvizsgálatot -  emelt építmény pár év múlva leomolt, belcsüppedt 
volna a földbe, építői a büntetést, a kegyetlen megtorlást nem kerülhették volna el. 
Az építészmesterek neve ismeretlen, a palesztinai sírokon sincsenek nevek, csak a 
katedrálisok állnak ma is, s mindig ugvanabban az órában, lehet, hogy épp éjfélkor, 
harangszóval üzennek az építőknek, úgy, ho?v beleremeg az ég: nyugodjatok béké
ben!

Sem az úszás értelme abban a bizonyos csatornában, amikor a kéz- és lábmoz
dulatokkal ellensúlyoztuk a mélység, a békalencse, az iszap, az eleven mocsár mági
kus vonzását, sem pedig az utazásé (micsoda ábránd) nem az állandó helyről való 
t̂ávozásban és egy meghatározott helvre való érkezésben keresendő. A cél a moz- 

§ús, a folyamatos haladás, az úszás, a törekvés, a repülés... Az egyhelyben állással 
Puszta kézzel, észrevétlenül saját sírunkat ássuk.

Az utazás, akárcsak maga az élet, a körülményekkel, az elkerülhetetlennel való 
szembeszegülésként is felfogható, örökös küzdelem a tömegvonzással, és légióként a 
•Öld vonzóerejével szemben. Megtétele a két szem közötti örökös fesztávnak, még ha 

utazás nem is pusztán a távolságok megtételéről szól. Minden, még a legparányibb 
őpés is utazás, hőstett és kaland.



Minden időben és térben történi (oly kisszámú) utazásom mérlegét megvonva 
rá se nézek a világtérképre. Legfeledhetetlenebb utam műtétem másnapján történt. 
Felkeltem az ágyból, úgy, hogy senki sem segített, egyedül kerestem fel a mosdót, 
majd visszatértem, de nem az ágyhoz, hanem amint beléptem az ajtón, tettem előbb 
egy kört a sebészeti osztályon, csigalassúsággal csoszogva, mindenesetre a fal mellett; 
leküzdve a szédülést, az altatógáz keserűségét a számban, így érezheti ez a bolygó is 
magát, amikor az űrben kering... Az egyetlen kör kevés volt, tovább folytattam, egé
szen addig, míg el nem gyöngült a lábam. A benn töltött napokkal szaporodott ko
rareggeli, nagyvizitet megelőző köreim száma is. A gyógyulás a világutazással egyenlő, 
amelynek végcélja azokban a nagyvárosokban keresendő, amelyekben rejtőzködő 
barátaim élnek, amelyekből a halhatatlan székesegyházak harangjait ábrázoló fény
képek érkeznek. K i kell majd mennem a város szélére, s ha beléptem a fák alá, meg 
kell majd állnom, vonalat húznom a lábam nagyujja elé, lendületet vennem a kar
jaimmal, és amennyire csak lehetséges, helyből a lehető legmagasabbra ugornom. 
Helyből felugrani, legalább egy méter magasságba nem egyszerűen az életerő vissza
tértének bizonysága. Ezzel váltok jegyet az összes messzeségbe tartó járatra. Olyan 
hely- és menettérti jegy ez, amelynek érvényét az idő sem korlátozza. Legfeljebb majd 
meggyűrődik, beszakad, kifakul és elrohad. E mozdulat nélkül képtelenség a világ 
legmagasabb csúcsán keresztüllépni, ez pedig az otthon küszöbe, amely akkor is meg
vár minket, ha mi már belevesztünk a kozmikus viharokba, és ha az otthonunk 
helyén hamu áll. Csak itt, ezen a helyen ugorhatunk a távolságon át, még ha csaló
ka is a látszat, hogy a túlsó felén ölelő karral várnak minket. Ezzel az ugrással az 
új, és az újabbnál újabb messzeség karjaiba ugrunk. A végtelenség mélyéből, onnan, 
ahol a földi és az égi végtelen, és egyszerre minden létező és valaha létezett harang 
visszhangozása egyetlen egy léniává szűkül, ahhoz hasonlatossá, mint amit mi a 
lábunk elé húztunk.

(Beszédes István fordítása)



Eugen I I I  Kočiš

A messzeség hangjai

Mit nekem a távolság, ha nem lehetek ott. 
Minden, ami ott van. távoli.
A távol mindig másvalahol. 
soha nem itt.

A távol helye a koponya, meg a földrajzi térkép. 

A távolról csak beszélnek, sugdolóznak folyton.

A távol hangja csak a lelkemben szól. 
tulajdonképpen nem is hallható, 
mert ha hallanám, forrása nem lehetne távoli 
- a közelemből eredne.
Itt valahol kelne, és innen rohanna messze.



Üdvözlet, tájak, emberek
Mindent tudunk már a bőröndökről, de van egy közöttük, amely azonban 

nem mindennapi: a legjobb -  immár harminckétszeres -  bitefes tájaira és leiké
be utazik. -  A címzett ismert: az ajándékozó Politika napilap és annak zsűrije, 
eszmei szerzője és szellemi atyja viszont egy zombori művész. -  Kézbesítése lesz 
a mi BIlEF-bemutatónk. -  Ön se hagyja ki!

Bőröndbe zárva, ízlésesen becsomagolva és kicsinosítva egy doboz önkéntes 
foglyaként fegyvertelen állok a színpadon. Csak önmagamat hoztam.

Gondolkodom, gyorsan jár az eszem, elmélkedem, okoskodom, járatom az agyam. 
Elválaszthatatlan kofferem velem utazik. Együttérez velem. Régóta vagyunk együtt, 
már kezdettől fogva, ha nem csal az emlékezetem. Én tulajdonképpen saját bőrön
dömben megyek, kutatok, utazom, csavargóm... Megvan rá az okom, nehogy az utam
ba állj! E bőrönd a mindenem. Benne minden, amire csak szükségem van. Minden, 
ami fontos, és ami csak szükséges. Benne van mindenem. Egész valóm e kofferbe 
belefér, a testem is, meg a fejem is, de legfőképp a fejem.

Kinyitod a bőröndöt és azt mondod, itt vagyok, megérkeztem! Benne tájak és 
tárgyak is találhatók -  közismertek, ismertek, ismeretlenek, felfedezésre, megisme
résre várók. „Üdvözlet, tájak, emberek, itt vagyok a bőröndben. Isten hozott -  vagy 
inkább istent hoztam, hogy s mint? Nocsak, önöknél is mennyi sok bőrönd. Mennyi- 
féle! Mindegyik egy önálló történet, egy sors, egy vagy gyakorta több élet.”

Mint a szentkép, a bőrönd is a családi örökség része. Nem kis dolog. A bőrön
döket komolyan kell venni. Bezárva történelemmé vagy annak részévé válnak. Olya
nok, mint az emberek. Tiszták, kifentek, beillatosítottak, piszkosak, maszatosak, 
rongyosak. Előkelő bőröndök, pedigrések, hajléktalan bőröndök, eldobottak és elta
szítottak, gyűlöltek, útszéli bőröndhantok, az idő tanúi: történelmi bőröndsíremlé
kek, klosár bőröndök, kereskedelmi utazók, aktivisták, színész- és elragadtatott, 
majdhogy fel nem repülő költőpoggyászok. Kofferek a híd alatt, elhagyatottan bús- 
lakodók. Beléjük rúgnak és becsmérlik őket, megsimogatják és megcibálják, vonszol
ják őket keresztben és hosszában. Akár az embert. Nincs semmi különbség. Összefügg 
elválaszthatatlanul a sorsuk.

A bőröndbe emlékeket pakolnak, hosszabb-rövidebb időre rögzítik és megállít
ják az időt. A bőröndből kiolvasható bárki sorsa, szokásai, jelleme -  csak ki kell 
nyílnia. Óvatosan járjuk el! Tanúsítsunk tiszteletet, kérdezzük meg, hogy „szabad-e 
belépnem?”, hisz odabenn az időben és térben megtorpant ember. Amekkora a 
bőrönd, akkora a tere is. Nem tudhat belőle kikeveredni. Legfeljebb mondja. Hogy 
„kiborultam”. Nem léphet ki magából az ember, nem borulhat ki belőle. Bőrönd
színpad, ember-színpad, a színpad mint bőrönd. Nem léphetünk le a színpadról





Legfeljebb az útra rá. Az ember, a bőrönd, a színpad is út. Az elkerülhetetlen, a 
járás sorsszerű.

Az úton aztán érdeklődhetünk, kérdezősködhetünk új emberek és új, eleddig 
ismeretlen tájak felől, mert kezünkben a koffer, s a kofferben mi magunk ülünk.

(Beszédes István fordítása



Korhecz Papp Zsuzsa

Időutazás
Mindig a valóság lenyomata, árnyékképe az olajfestéssel történő" eleven alkotás: 

a régit az egyszerűségében, szépségében rendkívülit felidéző" dolgok érdekeltek. Visz- 
szaköszön a három évszázaddal korábbi, az örökkévalóságot is magába záró arckép, 
Vermeer Turbános nője oly letisztult és fenséges, hogy hódolni előtte nem megaláz
kodás. A festő, a művész a modern kor óta ritkán alázatos, s ha én az vagyok, 
akkor az alkotó énem másik felének, a restaurátornak köszönhető, akinek viszont 
mindig alázatosnak kell lennie.

Kísértenek a régi korok színei, ecsetvonásai, melyek tisztító kezem nyomán 
kerülnek újra a napvilágra igaz valóságukban, hallani vélem a lefestett kelmék 
susogását, szinte látom a ringó mozdulatot, amint tovahalad, s a múlandóság a 
műalkotásban létrejött élettel bírókra kel. Mert az élő mind elmúlik... Sokszor a fest
mények és szobrok is hajlandóságot mutatnak arra, hogy a halál karjaiba fussanak, 
Va?y odalökik őket, néha azonban sikerül útjukat állni. Mint az orvos, aki meggyó
gyítja betegét és haladékot ad még száz vagy kétszáz esztendőre. Azonban megtörté- 
mk, hogy a tárgy életre kel, s nem csupán a szennyeződésréteg eltávolítása és az 
eredeti meghatározása, a felhólyagosodások, feltáskásodások, repedések, hasadások, 
Pergések számbavétele és elhárításuk, a megóvás, a tartósítás, a milliméterre és 
arnyalatra pontos kiegészítés, színkeverés és festegetés a cél. Mert történt valami. 
aJáIkoztam egy régi asszonnyal, akinek Zablóczy Z. által pompás, díszmagyarban 
o9-ben megfestett, díszes aranyozott díszkeretbe foglalt félalakos arcképe a sza- 

badkai múzeum kincse.
Pilaszanovits Lajosné született Czabaji Horváth Irene asszonyság, roglaticai föld- 

Wokosnő már több mint százharminc éve Baján a ferencesek kriptájában alussza 
j^ök álmát. A jóval idősebb megözvegyült férj által papírra vetett gyászjelentés pisz- 
ozata így fogalmazza meg a szomorú hírt „...Irene 1864-ik Január 25-én délelőtti 10 

Orakor, életének 30-ik, boldog házasságának II-ik évében jobb létre szenderült. A felejthetet- 
nőnek és családanyának elhuny tát mélv fájdalommal kesergénk férje P L.. és Dezső és 

ar̂  gyermekei, számos Rokoni és baráti.
Az elhunytnak hűlt tetemei f. é. Január 26-án délutáni 4 órakor fognak a Rókus kápol- 

^  alatti sírboltba eltakarhatni, az engesztelő szent mise áldozat pedig Január 27-én 10 óra- 
r a plébániatemplomban fog megtartatni. Béke hamvainakF' é

l megviselt lélekről árulkodó, zaklatott ceruza- és tollírás az idősödő férj őszin- 
éy ^ a*mál m ú ljá k, aki később sem lett hűtlen felesége emlékéhez még, hosszú 
Ve ig ólt, s ment csődbe özvegyen.



A levéltár iratai közé került az előkelő, valószínűleg a bajai szobabelsőben 
lévő ravatalról készített kél fénykép is. A fekete, aranyrojtos bársonypárna 
puhaságába süppedt arcot fátyla és menyasszonyi koszorúja keretezi, finom kezére, 
amelyre korábban kisfiát ölelte, olvasót tekertek. Gazdag, rojtos, fodros szemfedő 
és halotti címerek fedik a magas ravatalt. Téli álmukat alvó, virágtalan oleánderek, 
virágos dézsák és gyertyatartók koszorújában. És 13 év múlva 19 esztendős Dezső 
fia van ugyanúgy kiterítve. A tüdővész nem válogatott.

...mint ahogy a halál rágja meg a testet, pergő, kicsiny festékszilánkok, pikkelyes, 
repedezett, szennyes felület, a mélyen kivágott ruhaderék, a hattyúnyakú fiatalasz- 
szony oszladozó habkeble. A kösöntyűk, díszes foglalatú drágakövek lehullottak, 
az aranycsipke szétfoszlott. A széthasadt vászon rojtjaiból mégsem a formás alkar 
zsigerei sejlenek elő. Az évtieedek múlnak, a szenny csak rakódik, rakódik, az óvat
lan állapot, s a víz ízeire szedné szét a festményt, ám sikerült feltartóztatni rontó 
munkáját. S mennyivel védtelenebb volt az igazi asszony, az élő test. Milyen kevés 
a 30 év, milyen nehéz lehetett itthagyni a két kicsiny gyermeket (7 és 9 éves), akik
hez pár hónappal előtte kedves, címeres viaszpecséttel lepecsételt leveleit címezte, 
összehajtogatva csak pár centiméteresek, még ma is sugárzik a soraikból az anyai 
szeretet, ha előkeressük a levéltár dobozából. „Pilaszanovits Dezső kedves fiamnak és 
Pilaszanovits Mariska kedves leányomnak Roglaticán. Baja, Szept. 25 1863. Szeretett kedves 
kis Dezsőm! Én a Papuskával holnap megyek Pestre, ahonnan nektek szép játékokat hozok, 
ha jól viseled magad. Ilka és Bella tantiknak szót fogadj sokat ne egyél, megne betegedj. 
Császár Péter és Odón tegnap itt voltak, azt gondolták, hogy te itt vagy. A Papa csokoltat. 
Ilka tantit, Gyéni bácsit és a gyerekeket csokolon. veled együtt kedves jó fijam, vagyok 
szerető anyád Iréné.

Kedves kis Mariskám! Itt küldök nektek egy kis fügét. Pestrül majd hozok játékot, jól 
viseld magadat! Nagymama, Bella és Flóra tantikat és bácsikat csokolom... Megne betegedj 
kedves kis Manduskám. A Zsófi vigyázzon reálok. Isten veletek kedves Angyalkáim, csokol 
ezerszer a Papuska és édesanyád Iréné."

Váratlan haláleset szólította el a családi körből, a földbirtokról a szülőket, ahol 
a tél kivételével az évet töltötték. § a levéltárban szunnyadnak a címeres koronával 
és nevével domborított üres levélpapírjai is.

Roglatica, Baja és Budapest, a Szabadkai Városi Múzeum Történeti osztályának 
fotótárából előkerült családi fényképek hátoldala és részletei sokat elárulnak. A csa
ládi fényképet egy vándorfényképész készíthette, a hordozható, hevenyészetten elké
szített háttér mögül belátni a téglákkal kikövezett udvarból a szobába, ahol bútorok 
és képek sötét keretei sejlenek elő. A birtok sincs már, a kúria sem áll, mindössze 
egy mélyedésből lehet meghatározni a helyét, mert nagy pince húzódott alatta. 
Nyár lehetett, nagy hőség, mert a fiatalasszony a második beállásnál már levetette a 
fekete selyemruha felső részét és buggyos ujjú, a népviseletekre emlékeztető fehér





vászonblúzban, tollas kalapja nélkül állt élete párja mellé. A fényképezés mindig 
kivételes ünnepi alkalomnak számított. S mindig a legszebb ruhában álltak ott: a 
férfiak zsinóros atillában, az évszaknak megfelelő színűben, a kis Dezső kicsinyített 
férfiruhában, ún. Kossuth v. pörge kalappal a kezében. A kislány is krinolinban van 
és harang alakú kiskabátban, harangujjakkal, mint az édesanyja. Haját, mint báty
jának, rövidre nyírták, ami viszont a fiúkra volt csak jellemző nyaranként. Iréné 
nyakában fekete csipkeszalag masnira kötve, alatta fehér csipkegallér, egy zsinóron 
lornyon függ, amit szinte minden felvételen a kezében tart, s ezért bizonyos, hogy 
nem a divat miatt tette, hanem a látásával volt baj. A fehér csipkekötényes, díszma
gyarra emlékeztető fekete selyemruhás, pörgekalapos képmás is a ház udvarán 
készült. A férfi és női díszmagyar a reformkorban alakult ki a XVI. és XVII. sz. 
főúri viselet elemeit felhasználva. A fekete csipkekendő, vörös gyöngysor és a ruha
derék régies, ékszerszerű kapcsai mutatják a fiatalasszony értékeit. A többi felvéte
len is megjelennek ezek az ékszerek más-más módon, csuklóra tekerve. Haját 
leginkább kontyba tűzve viselte, de a fehér ruhás képen csigákba sütve láthatjuk. 
A fényírdák felvételein szemünkbe tűnik karcsú, törékeny termete, melyet a rene
szánsz elemeket is magába foglaló romantikus, erősen fűzött ruha a csipkeujjaival és 
ékszerrátéteivel még inkább hangsúlyoz. A másik műtermi fényképen zsinórdíszíté- 
ses, az atillákra emlékeztető színes ruhát visel, de hogy milyen színűt, azt már sose 
tudhatjuk meg, széles masnijú pártát s ugyanazt a fehér csipkegallért, amit a csalá
di képen is feltett...

Számba lehet venni a kiegészítőket és ékszereket, s nem biztos, hogy sokkal több 
ünnepi ruhája volt a fényképeken megjelenteknél, de 6—7-nél több bizonyosan nem, 
pedig földbirtokosnő volt. A hatalmas, krinolinos, akár tíz méter anyagot is maguk
ba foglaló ruhák az 1860-as években, a neorokokó divatja idején élték virágkorukat, 
s noha már varrógéppel varrtak, a ruhák egy vagyonba kerülhettek, s az egyszerű 
emberek számára elérhetetlennek számítottak, akiknek, legföljebb egy rend rendes 
ruhájuk volt. A ma anyagi bőségében teljesen más elképzelésünk van a gazdag
ságról.

A festményt a művész sablonszerűén festette meg, az úrnő csak az arc megfesté
séhez állt modellt, mint ahogy az szokás volt még a két világháború közti időszak
ban is. A díszkeret és a vakkeret kiváló minősége és a felfeszítés módja is arra utal, 
hogy valamilyen központban rendelték meg a portrét. Sok mindenben megegyezik a 
műtermi és a festmény illuzórikus háttere, de a pazarnak látszó festmény hiányos
ságai is szembetűnnek, amelyek leginkább a kezeknél fedezhetők fel. S a valódi dísz- 
magyar súlyáról a gazdagon ráncolt, anyagában aranydíszes fekete selyem alj 
hajószerű ringása árulkodik. Es szinte érezzük a fűzött derék valódi karcsúságát, 
a prémszegélyes zsinórozott bársonymente anyagának tömörségét, vagy a fekete 
csipkepártáról leomló fekete, hosszú tüllfátyol minden rezdülését. A kezében tartott



zsebkendő és míves fülönfüggői megegyeznek a valódi s a 
festett megörökítésen. E korai kicsiny fényképek hal
ványak, a kissé eszményített portré viszont mély 
színeivel újult erővel ragyog, s bemutat nekünk 
egy régi asszonyt...

Pilaszanovits Mária, a kisleányka romantikus 
versének zárósoraival búcsúzunk az édesanyától. A 
kisleányka felnőtt és a híres Vojnich család tagja 
lett, s öt gyermeknek adott életet, de már ők sincse
nek réges-régen, s a család is kihalt.

„5 vad dörgéssel vallja sorsom, 
boldog voltál s nem vagy már.”

A festmény lelt. sz. Y 1055, mérete 127x97 cm, anyaga olaj, vászon
A fényképek leltári számai 1470,1471, 1472.
A levéltári anyag F .1. 34.V/80 jelzetű.
A számítógépes kollázst Harangozó Attila készítette.

1 A festmény párdarabja a férjet, Püaszanovits Lajost ábrázolja díszmagyarban.



Horváth Ida

Állomások
Út mellett a fák, állok 
aszfaltporlánc a bokámon 
kínos a megfosztottság 
talán ez a bilincs 
szenvelgő ma a szél 
ízleli az elsárgult 
grimaszok kocsányait 
számban azt eldübörgő vonatok 
kattogása: fémes rohanás 
felcsuklik 
kisiklott 
röhögnöm kell 
mert kacagtató ez a délután 
olyan táncoslábú balerina 
amilyen mindig is szerettem 
volna lenni én, igen én 
de úgy tűnik késő van *- 
ébenszámyú karvajok koraestje 
karmaik sebeket ütnek 
angyal-testű fellegek homlokán: 
meglékelt, túlérett görögdinnye 
húsa csöpög: 
esik
szemtelen ez a délután 
nem vesz föl senki 
persze nem csoda 
hiszen testemen piszkosak a ruhák 
emlékké rongyolódott tisztaság 
egyenként feszítem őket a fákra 
mint gyakorlott festő a vásznát 
kereteire, mondom, a ruhák 
az emlékek, a bilincsek, a kilincsek 
penészlerakódások a galléron



kiszellóztethetetlenek
azért én várok
ami pedig annyi mint
megkapaszkodni egy gyanútlan pillanat
nyakában, tébolyodottan szorítani
akár a testet, megölni, kiöklendezni

Kéne új vászon 
ruhát lopni 
fázom
nem jön senki 
tiszta lepedő kéne 
erős akarat 
aztán
meztelenül elindulni 
hajat borotválni 
bolondoson felkacagni 
a félrenyelt szavakat 
megvárni a következő vonatot 
mindig felszállni, mindig várni 
mindig teregetni, mindig lopni 
amíg csak az éjszaka tihhadt hóhéra 
a hold, nem oltja szomját lefejezett 
tekintetem páraködéből szürcsölve



Đorđe Kuburić

N. Y. C.

Andy Warhol, Allén Ginsberg, Lou Reed,
Tóm Waits, Leonard Cohen, Simon&Garfunkel, 
Tim Buckley, Harvey Kaitel, Dustin Hoffman, 
Marshall McLuhan, Paul Oster, Jean Baudrillard, 
Greenwitch Viliágé, Baltery Park, Coney Island, 
Woodstock, Queens, Fiimore East,
Central Park, East Side, La Guardia,
Café Americain, SF-LA, Amsterdam.

A város emlékére
(Wystan Hugh Auden nyomán)

.4 tereken,
a gondterhelt és borús utcákon át, 
az elnéptelenedett templom, a félrom szálloda 
és a kiégett rendőrállomás mellett elhaladva 
téblábolok a megsemmisült városban; 
miközben a hajdani harmónia víáója borzaszt, 
követem az út -  akart és akaratlan -  egyenetlenségeit.

A kacskaringós úttest 
két domb vagy két fatörzs között halad, 
semmit nem magyaráz vagy bizonygat, 
átrajzolja a várostérképet.

A valóság, mint ez is, átcsordul az álomba.
Kiúsznak a fehér hajók, 
és suhogás lovagol a magasban, 
mint ahogy vajákos söprűnyél suhan.



A város elhagyott sínpár, megalázták, 
bem sajnálom.
Az ő  bűnei, s nem az enyéim.
Rövid az idő -  én is csak húsból-vérbol vagyok
nem tehetek semmit. Annnt mondhatok: jaj neked,
míg várom az én saját városomat, és számolom az út egyenetlenségeit.

Út menti sír

Az Újvidékről kirobogó éjszakai autóbusz, amellyel Szabadkára szerettem volna 
jutni a kövér januári sötétben (mint valamilyen nagysodrú elbeszélésben) Belgrád 
irányába fordult. így aztán a hóban és a szélben az úton találtam magam, egyedül 
az isten közömbös háta mögött, a jegesen metafizikus, pislákoló éjszakában. Hova
tartozásomat elveszítve a világűr középpontjává lette: csodabogár az úton, különc, 
niadárijesztő a talpon hagyott kukorica táblái között. Nem kérdeztem, ki visz haza, 
inkább arra gondoltam: vagyok, ahol vagyok, beágyazva a tájba, másság, amit az 
önreflexív szemlélődő érzékel, út menti sírhant, kő-lélek, bölcsek köve, amely éve
ken át (ez az a lépték, amelyet megért) arra vár, hogy megaranyuljon.

Karlóca

A várost betemette a sötét, 

bár még csak épphogy alkonyodik.

Az alkonyi ég háttere előtt 

élesen kirajzolódó templomtornyok 

látomásnak tetszenek.

A hold lánymellszerű 

vékony sarlója 

feszül a domb felett.

Már órák óta állok céltalan kavargó 

szavak ezredei között a túlzsúfolt 

(a Karlócán pillanatra megállított) vonatban.



Amikor a vonat lépcsőjére léptem, 

tudnom kellett volna, hogy csapdába estem, 

és hogy ezzel

-  ezen belgrádi, napfény beragyogta októberi délutánon -  

megkezdődik

hosszú utazásunk az éjen át.

Utazás
(Dušan Mihajlović nyomán)

Utazom, fiatalon, vonatozom.
Egy hónapot át ismerkedem a világgal 
Gyorsan és zavarba ejtő módon bontakozik ki.
Mint a rejtett kép, mintha képeskönyvet lapoznék.

Sápról napra szerzek 
Jövendő emlékeket.
A képlékeny világ hízeleg. *-

Sóvárogva hallgatom
.4 lány nevetését a szomszédos ülésen.
Húszéves és máris milyen buják a mellei.

Ártatlan képzeletemben 
Gyülekeznek a mesterséges,
Felnagyított városok árnyai.

Le nem írok semmit.
A világ nem kívánkozik a Szövegbe.
És nem tudom:
Utazom éppen vagy sem.

(Beszédes István fordítása)



Tilly  Róbert

Theme írom imaginary Western, a 
vagy 
tenger, mely (mély) hűtlen lett a tengerész 
hez

mez
telenül (s nem) 
vár(va,va 
gy ár

v)a
tlanúl.
seg
telenül(=segg télen-ül 
.nem
de?)
-hajrázok:
segg
es
vár(lisszta segg,s tiszzzzta vár.de a segg 
is
vár
rám
.ám)
mögöttem-
seg
es
vár(vár

V
beáeskám, reám.ám-)-
előttem sic transit. glória mundi &

(=rózsakERESZT körösssszt-KERESSSZ!!!...)-vár 
ö̂göttem̂ egen ám.csak hoJJJ, sajnosss, nem öttlem mögg-nem tudtam



lenyel ni.megfalni,mini ahogy a kolbászt valaha meg
5
emmm,ámmmm)-benedek 
vár vár
rám-pannonhalmában kidíszítve,mint
szaros pisti a krrisssztus neve-napján(vagy má mi a sajt-karácsony: 
télapó,vagy mikulás szüii-napja?...)

apám 
ám 

a haló 
t t

ak napján szül 
etet(etet,ó, 
ó',még ma is):oko

s s
ak a(z) (h) 
őseink

rábasztatok,taoisták:itt GYUNNEK a maoisták-
na, de-ti is,paczifisták:ott jönnek a karatisták-hát,így van ez:
per aspera,
ad-
cactus
(&SCHLUSSSSL.)

úgy fordult,tehát elő(& hátra)
hogy
ki-ki
ndán
BE
(ának,álva)valo
tt
am,ám,
hogy nekem csak-íme,a felsorolt(fél sör,s 
öt van,ott
már)kell:bácska, dél-magyarország(szenlgotthárdig),nagy bánatt
al-bánat,boka kotorszka és a hvár szige
te:te
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,mit szólsz rá ha megsózzuk a 
kukilidat?
S erre
elröpiilőőőzött
amherst,ohio-ban,csesszzd meg(tiszta 

dzessszz.nem 
de?)

hé,figyu,fiúk,hé,sráczok,megvan a kocsma új rekord
ja-ja!
jawohl
ovicsla legtöbb egyhuzamban legurított sör,hehehe!
Nem kevesebb,mint 31 pofa sörrel vezet a jó,öreg- 
K.Bányai
Jóska-KLUMPFICSONNK!
ATYAISSTEN,LEZÚGOTT A K.BÁNYAÜHÍVJÁTOK A MENTŐKET! 
Csak hogy a mentő 
kocsi vezető 
je-tilly
robi-bácsi,ép legurított
74 pofa sö rtis per
pillanat-hugyozik
(már jó három
negyed órája)-és ez volt a
The Képzelt Ballad Of Lonesome Beer-Drinker,
One&Only-My Only Lőne

>y
barátom:k.bányai j.
HAUG.

tudják,mikor már itt tartunk(MIBE Lep
t
e

m
b

e

’ •)



-a rosszízű Iréfálódzásnak áldozatúl esett
szegényemberé váltam(s ezazénn
agy bánatom ):sej-haj,rozi,hova tünnt a

roze
nkreutzeri n 
agy bánátom?...a
vagy:homo homini occulos effodiet(ha tilly úr lenne a 
burgenmeister)

attultartokhogy: 
akié elveszett 
soha meg nem leli 
mert aki elveszett 
soha nem leli s 
ami elveszett nem leli 
és a veszettet sem leli 
s a veszet sem leli- 
fell,fell,az égbe,
létbeli végbefelsuhogunk,mint gyermeke(IN)K, s elvál(toz)unk,s 
attól fogva-nem változunk 
attól tartok:por
(leves,kávé,cigi,nó,celán)=porleves,porkávé,porcigi,pornó,porcelán:

PORESTE

hova ROPŰŰŰSZ,papa?
Easzomra(szom
jazom)gyogogó
lyaorra
TUDDDDDDD 
ja,ja
(wohl:-aszonnjahogy: 
morituri me cogitant

osszakkó
asszonjahodd:

nsinncskuncsafft
meg
benn
sinccs



kun
csafl-ez pedig grosse kunst
bevallom-és ha ez a paradicsomikkor nem csodálom
hogy a hölgy onnan elszökött

figyeeeeee:tavaj vaj
vót a segggemlyukáán,kánikulán,s iszonyúú bulivóót: 
te pedig nelegyééémáán csöves-heten is már megcsináták.k 
ishülye,tudod-fúú,szépen berúgtam,zita 
hányt is:maci(koala glutealis)és,te(figyu):

áll is

HOLD
atlan((p
ap

lan
ala
tti)az éjjel- 
az ég
mint nyitott bolt-mosl kezdenénk élni, 
de testünk már holt... 
ars longa-ad astra, 
vita brevis-ad lib

szolid szelíd
bringások kerülik a motorosokat:dennis CSOPPKR & 
peter HONDA-motoros (rossz o

rosz)o
k(sisa
k
k)all(a fejem tetején), két szaros és sáros fülem között,

ott,bicajozok,
5
ven valamennyi bronz-színű bringa köz
5,a kapós
vári téren:én,
min
t t
e mint 
a példány



od-rózsa 
színű tehet 
etlen

tehén=
én-testis unus,testis nullus

,ERGO SUM 
(cuma SUM 
laudae

ki kellene puczolni e városból:
klipiti-klopiti-klop,
klipiti-klipiti-klop,
klipiti-klopiti,
klopiti,k!ipiti,
klipiti,klopiti-klop!
Klopiti-klopiti-klop,
klipiti,klipiti-klip,
klipiti
klopiti
klopiti
klipiti
klipiti
klopiti
klop
klop,
klopiti
klipiti
klipiti
klopiti
klipiti
klopiti
ki-
klop
klop
klop
k
1
o

P



Aki magyar.velcm tart:
(szart?)VADNYUCAT PÉLDÁT 

Ml TAT(s
Uiat)-szóval,KÖVESSÜK (.h)ŐS MAGYAR IT A T !

b)SZABADSÁGOT,KENYERET-PINK TY-NEK KÖ TELET!
c)HOMER SIMPSON-T A KORMÁNYBA,PÁLMA TV-T.A l)lNÁBA(a foeistákat-

illannak)!
(J)MINDEN NEMZET KATONÁJA MENNYEN \ ISSZA HAZÁJÁBA(a
vagy-annya
picsájába)!

szóval, 
mint mind
en vadnyugaton,itt is 
szokás a lopás

szopás(is)a szokás
,de azééé már kuriózum,s kikóérem m
agamnak(s ágamnak):itt az is a szokás,hogy lopás után GYÜNN a
szopás,főleg,még mosolyogni is kell.DANKE,SEHR...kiszlihand!
ezért én,tulajdonképpen,éppen
nem azon bajlódok hogv máshol akarok élni.hanem 4*ogv-
MÁS
OKKAL
&
MÁS
OKKAL
akarnák & akarok 
ÉLNI
(s nem az
ELÉN
r
ÉLNI)jawohl
ovity?
Audaces fortuna iuvat,és,kérlek szépen- 
ad lib.ab ovo Sí ad nauseam



magyarul:THANKS,BlT 
no,thanks(=köszönöm,de nem,köszönöm,nem 
de?)a
vagy:EBBOL NEM KELL, ÉS S 
emmit sem nincs megköszönnömm

osztán-
guráblit, túúróóscsuszát,ha máán ki

ki
abááit (abáált 
szalunnnnááééja
ZANYÁD,meg krump(A)li(g ál a l:ábán)stésztát
e
tt
em(moslekosan)míg leadbelly 
re(reg
gelizve )halga 
ti
am-ein,zwei,polizei, 
drei,vier:offizier 
(epuor te salutant)

őserdőben nem jó lakni,
mert majmokat kell baszogatni...
crazv horse a faszagyerek,custer meg-a katona,
bepisilt a manócska,mert megazott a lova
(neki
JE,s
most
anára-
beszar a nép):na,ez ossssztáán 

szép-
eornix cornicis lupus est 
miért kiáltja minden 
ifjú anya 
fija,hogy
én nem akarok én lenni,de nem bizony
(valami akár mi),hanem:trotsky,berdjajev,vagy tolnai



legalább, lillv robi bal 
láb

a(slól).l

eS
alábbfaaláb
már nem mernek súly
edezni)

mindenek idő H
ősei-ha,na jó,végre,ha te nem te
lennél,akkor mi a SAJT?
(ütőt beléd).............................

socrates
plató
íeonardo
breugel és bosch
blake,swedenborg és buddha
lao-tse,li-taj-pó,sznet benedek és heraklit
pitagoras,van de!ft,van gogh,matisse.de chirico
és mischaux
apolinaire
rimbaud
boris vian
danil harms
(ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ,KATI;ÓÓÓÓÓÓÓÓ,HÉÉÉÉÉÉÉ *- 
V IÍÍÍÍÍÍÍÍÍZ ,B E A ,H É É E É É É É É É É É E É É É É  
V l l l í l IZ jt t  a kész pénz és a kéz
nem disznóláb)és 
majakovskijj
wittgenstein,steve winwood,popeye,umpah pah,és a talpra
ese
tt t
om(t’om is én?nem t’om...)groucho marx
kassák lajos
jordán tamás
lukács andor
john eoltrane
kochiz
david crosby.imamu amiri baraka.malcolm x, mouhammad és mouhammad
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ali.metuzsálem.m 
indenki, minden
KI, CSAK NEM-ÉN 
(azisten)
az istennnn szereimé

/e
rt:mi é 
rt-érted:nem 

érted 
én sem 
de
miattad

sem

új fázishoz érkezek:vége az útnak-az akadályok 
titka az,
hogy' bizánytalankodva mindig önmagunk(meg a magunk magja 
ó'ttjtámasztjuk őket:milyen n 
ap van ma?MAS 
nap...

ecce pubis:
milyen vágy vagy ágyon,te? 
vagyon?agyam?mi vagy te? 
mi vagy te. lényegében,legény?
Legény lényege legyél...
legrendszeresebben sebezek,de attól is rendszeresebben- 
lélegzek:születésemtől,profi vagyok:je suis un respirateur.

nem akarok követelőzni, de ennyi év 
10
ed(víz
ed
alatt)után,lehet 
ne ne
kém is valami apróság,nem gondoljátok?
Exegit monumentum aere perentus-hiába
veri szí

veri
onnan az ajtót:ittsinncs



sen
ki ki
életben maradt 
(volna)

ne tréfázkoddjatok velcm-szegény vagyok
és ami azt illeti,szegénynek-nagyon szegény vagyok-ha
valaki aszonnja nekem hoD, „te,szegény''
én,bezonn,n
em m
ondok se
mm
il e
II
ene
de ha ugyanaz(vagy valaki más)aszonnnja hoD(figyu):
„de szép vagy "  
akkó bezonn,de biz
BÉLIÉVÉ m e ,
megkérdem tole-.szemorvos 
t látó 
tt
e-már(rán
I
ott sza 
már)

hallom,szavalnak körülöttem:
„eggyem,kettem,h:ármam, négyem, 
öttöm,haltom,hettem-hétem, 
nyóczam,kilenczem..." 
odabaszok egy(meggy 
ett):gyerkőczök,kussa 
picsábaott,mert ha odagyüvök,akk
óó-mak lesssz...vagy érthetően beszóoőlök(mint én ahojan írok),
vaj baj lesz(VAJ!)-jaj,jaj...
vagy úgy kipofozok benneteket,hogy asziszi
lek,kidobtam titeket
OUT ON TH E  WESTERN PLAINS
•re szóval akkó-



schluss 
(!)tovább,a 
zannva szent
SEGGÉT!
és még azt is mondtam,odafűztem,hogy kitisztázzam a magyarázatomat 
és elnémetezzem a lényeget:
AH!
hihihi-hohoho...
H0,H0,H0!
H l,H l,H l!
hou,hou,hou!
trutv,trutty,bla-bla...
JU P IIII!
PAFFÍCLANG!
milyen feri?mely beléd veri! 
hmmmmm...hmmmmmmm.HM!
BAOOOUUUUHHH!
VUUUHA-HAA-HAAAA!
Splatcb!
bíop... blop... blop!
gnniiiii.................. gnnni
iilIHIHA-HA-HAAAA!!!

GROUNK!
na,és miiven választ(ásítozva,választáson)kaptam.i>
:QLT HABÉT AURES,
AUDIENDI AUDIAT!

Haug &
ámen
ki
volt
ál
ki
val
ál
-tál
án
fel
el



rá a hal
ál
(ha
már ott 
allcall
is lonelliness 
(itt is, 
ott

is,solt 
is,zsolt 
is)-én
sámán vagyok:az ü(dü)lő hika(ki

ka
ki

Ini ki
ment eggy-n

égy
perczre)-fogaim közt(ka

ki
lok-lök
öm,csak úgy a
szár
az
szar
1, & (szívom ki gyulladt sebeinket 
-most meg
gyógyultak-köpködhetek,li meg nevettek rajtam,nem hiszitek 
-ha bár ez nem az én körösztöm: I T ’S NŐT MY CROSS TO BEAR- 
nem,nem az én 
át
menőm a maci-hoz, ami azt illeti-megfertőzztök,de már 
nem
segíthetek:gonosszal tárgyalni bűn 

utána kikiálltottam m
agam a barrikádokról: „ti helyeztétek ide,apuskáim,li!”-pedig 
bálint,kati és laei már ott vannak,szlávkó itt,hanibal barka 
pedig, odakinn



miért káromkodik a bölcs vezérünk,Egy lábtalan Bölény?
Vajon tudnám csak(=mézen sejtem csak)-bal 
lábra kellt feli: de túúrús a pöcsöd,Egylábú Bő 
lény-lény 
eges ez?EGEN!
na nem(na-ná):majd máákos lesz!...
azt pedig nem lehet kolbász nélkiil.lúrú.meg az ilyesmi...
((s(z) 
megma 
megma 
rád jövő
szerdáig,akkó pedig gyiin a lakbér, s be 
baszok mint az egy lábú tehén-én 
,ám)n 
a,a
mi,pedig,a kolbászt illeti,ezt
K(ocsikázas + őzben + ikeverte és + ibüfögte + ochiz + edvetlenűl): 
a kolbászban legjobban illik  a lapocka,benne pedig legjobb a 
combja,az oldalas,és a hátrész 
kicsontozott húsa(de az Ülő 
Bika
szarja is:sh 
itting bull’s s 
hit!!!!) & a fűszere 
k k  
közül:
sós szó,fok(ozott)
HAJMA,paprika,bors,gyömbér,kemény kömény 
mag,majoránna & ,szerencsére:szerencse 
dió & kő
BELÉ-mert,ez a BELE(na jó,ez najonn jó jött)...SZÓVAL:
IK  W ILL ENNE KAMER M ET COUDEN DEL'RKNOPPEN EN GORDIJNEN 
VAN LUIPAARDVEL GOED GED.A\N,KNAAPJE,MIJN NEEF H IER,G EEFT JE 
W EL EEN T IE N TJE  FOOI.DAT E l LAN D L IJ K T  ME N GOEDE PLEK OM M 
T E  DUMPEN!
a
vagy,hollandul beszélve,magyaros tájszólással(-láss 
uk csak,láss
acskán):a sertéshúst kockákra vágjuk(de ne legyen se túl kövér,se 
túl sovány,mert ha túl kövér nyáron megavasodik,a sovány pedig nyáron



kiszárad),és a szükséges fűszerekkel osszekeverjük.majd közepes 
lyukú tárcsán megdaráljuk.Teknoben vigyázva átgvúrjuk,3-3,Sem át
mérőjű sertésbélbe töltjük,és kb.35 cm hosszúra pározzuk.
Néhány óráig a levegőn szikkasztjuk a füstölőrudakra felakasztva, 
majd csendes füstre(allegro)lessziik.Amikor már pirosjcsizmát visel 
a babám), levehető a füstről(\RBEIT N O TS .A B ER -FR E IC H E IT  MACHTS 
FREI-Füst
Milán).Ha kihiill.szelló's helyiségben szikkasztjuk.Esös.ködös levegőtől 
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Na,ennyi a „Wild RiH”Hiekoek-ról...Fura egy lövöldöző volt a pasi.

Segesvár is mögöttem,
kaposvár is,temesvár is,fehérvár is,székes
fehér
vár is már,ár 
Vá...
ökör. ott.igen,á- . le ez északamerikai ökör.
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és köztem)!új ál(la)mo(ka)t

kell
alapítani-új hull
á((l)mo)kat............................................................................................................

v
Palics-Szeged, július 2000.

Szinte-ő
szintén (sőtt-őszinte szinten (mondva, a
ZIGAZI
cimk
e,e
z lenne: „Tenger, mely hűtlen volt a tengerészhez”...



Utazás
lányomnak

ismerős táj bámul be az ablakon; 

a sínek tövében remegő kökénybokortól 

vonatcsattogás repít oda, ahol 

kék oroszlánok sörénye lobog 

a sirokkós éjszakában, hajtsd ölembe fejed 

és álmodj! mert nemsokára megérkezünk, 

és akkor nem tudom majd, hog)ran szólítsalak; 

nyelvemen mázsás súllyal tolonganak 

a kimondatlan mondatok: 

kimondhatatlan gondolat tolat felém: 

így vagy nekem!

a dombok között hold-röngten fák  

futnak versenyt, s az állomások 

ismerős pillanatokkal integetnek, 

persze lehet, hogy csak képzelem, 

ahogy az oroszlános éjszakát simogatja 

a kék sirokkó, megsimítom homlokod: 

a kék erek. nézlek, ez is fegyelem, 

álmodj! nemsoká megérkezünk, 

s én tovább megyek.



Az Atléta siratása
Mészöly Miklós 

1 9 2 1 - 2 0 0 1

..!\)'olcvanöt élt. Vem volt kívánsága, se 
panasza, ahogy egy teli pohárnak nincs.
Az utolsó években fogalmazott így: Végtelen az én 
árvaságom, magamból kell mindent kiásnom. ’’

Mészöly Miklós: Anyasirató

Mészöly műveivel, mindenekelőtt a SaulussA való találkozásom a nyolcvanas évek 
közepén gyökeres fordulatot hozott mind az irodalomról való gondolkodásomban, 
mind pedig abban, ahogyan addig az emberi egzisztencia kereteit, mindenekelőtt az

idővel való kapcsolatát elképzeltem. 
Azt is mondhatnám, hogy Mészöly 
tanított meg olvasni: sűrítő, reduk- 
eionista írásmódja a végsőkig igénybe 
vette és ezáltal erőteljesen fejlesztet
te a koncentrációt, a kombinatorikus 
képességeket, gyakoroltatta a nyomol
vasás technikáit a szövegen belüli és a 
szövegen kívüli összefüggésrendsze
rekben egyaránt. A legnagyobb intel
lektuális kihívás volt, amivel addigi 
életemben valaha is találkoztam, ma
gasiskola, szuper edzésprogram, amely 
után minden más írásmű könnyebb
nek, egyszerűbbnek, magától értető- 
dőbbnek tűnt. A magyar irodalomban 
mindmáig ő a rekordere annak, ho

gyan lehet maximális információt, jelentési, értelmezést minimális szövegtérfogatban 
tömöríteni. Sokáig nem akadt versenytársa a könyvtáramban.

Az absztrakt, szinte matematikai pontosságú értelmezési modelleken túl persze 
jóval személyesebb tapasztalatok és felfedezések is kötődnek hozzá. A Megbocsátás 
elemzése kapcsán jöttem rá például, hogy október 23-a másról is nevezetes, mint 
hogy akkor ünneplem a nevem napját, az ő6-os magyar forradalom napja, melyet a



történelemkönyvek akkoriban nemigen jegyeztek,- s amelyről a legtöbben akkorra 
már meg is feledkeztek. 1986. október 22-re. a harmincéves évforduló előestéjére 
kelteződik a szívemhez legközelebb álló Mészöly-írás, a Sutting ezredes tündöklése. 
A romantikus. 19. századi fantaszta forradalmár története és monológja nem csak, 
nem is elsősorban a történelmi allúziók és párhuzamok miatt fontos számomra, 
hanem a történelmi emlékezel fönntartását lehetővé tevő, azt megelőző egyetemesebb 
és alapvetőbb attitűd miatt: a remény alapállása ez, amely a maga forrását, példáit, 
érveit és erejét a Természet pazarló jókedvéből, az élet princípiumából eredezteti. 
Ebben a szövegben található az én mágikus Mészöly-mondatom, a sok emlékezetem
be vésődött verssor-szerű mondatkristály közül az egyetlen, melyet nehéz helyzetek
ben, válságos fordulatok idején azóta is sokszor elmondok magamnak, mint valami 
rontás ellen való varázsigét, szó szerinti és átvitt jelentésében egyaránt, ahogy az 
ezredes is értette: .4 szerelem nagyobb évszak. Crescence. mint a napokra tépdesett kis 
zsarnokoskodó időjárások.

Utólag tűnik föl. hogy Mészöly egyik legfontosabb témája, ha nem a legfontosabb, 
épppen a halál volt. A remény titkos térképéi valószínűleg csak az tudja megrajzol
ni, aki állandóan és kíméletlenül szembenéz mindazzal, amit halálnak nevezünk. A 
Wészöly-féle nyomozások a múlt megmaradt nyomait, lenyomatait, besiippedl sírja
it, elfeledett ösvényeit keresik és vallatják, de ezek a keresések és vallatások éppúgy 
átvihetők állandóan múlttá omló jelenünk leírására is. A múlt faggatása kapcsán azt 
kell kiegészítenünk képzeletünkkel, analógiáinkkal, következtetéseinkkel, ami ránk 
maradt a sors vagy a véletlen kegyelméből avagy szeszélyéből, a jelen ránk zúduló 
benyomásai, adatai, tényei, információi között nekünk kell elvégeznünk a szelekci
ót, többé-kevésbé értelmezhető kombinatorikát létrehozni. És ennek a kutatásnak, 
szelekcióinak archimédeszi pontja a halál ténye. Aki a halált megérti, az életet érti 
meg és fordítva. Életnek és halálnak ez az együttállása jelenik meg a végsőkig telí
tett, fokozhatatlan mészölyi pillanatokban és szituációkban: például Őze Bálint és 
Hildi váratlan, tökéletes boldogságában az utolsó futás előtti napokban, melynek 
leírása több ponton egybevág Saulus damaszkuszi útjával, vagy a Merre a csillag jár? 
szuggesztív látomásában az ében háttérben forgó végtelen csavarról, vagy a 
Magyar novella különös gyermekhalálaiban, melyek magukkal viszik az időt, s amelyek 
által valami más születik.

Mindebből sokat megértettem, sőt egyre közelebbről értem. Azt is tudtam, hogy' 
az író régóta nagyon beteg már. Mégis, mikor halálhírét meghallottam a Déli Króni
kában, szinte azonnal eleredtek a könnyeim. Komolyan hiszem, hogy csak az tud 
igazán tárgyilagos lenni, akinek minden oka megvan rá. hogy elfogult is legyen. Az igán 
megértésben mindig van egy csöpp gyengeség is. ,4z ilyesmi persze manapság nem hangák 
jól. gyáva okoskodásnak ítélik, de a nők tudják, hogy nem így van, Másképp van. (Az 
atléta halála)
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