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Knkorelly Endre 

69 mondat Egy K. ii. K.iikonferencia elé 
Anyai nagyapám szülei neii tudtak magyarul. 
Eleve, és kés őbb már nem is tanultak meg, csak kicsit. 
Dédanyám Klagenfurtban született, nagyapa németül álmodott állítólag, anyukám 

szerint. 
Az apu mindig németül kiabált álmában, mesélte anyám, egyszer én is hallottam, 

emlékszem rá, pedig eléggé kicsi voltam, értelmetlenségeket mormolt maga elé a nagy-
apám. 

Uldögélt a középs ő  szobában a fi zete el őtt, és nyilván olyankor épp az anyanyel-
vén számolt: 

Vranovits Emánuel, elszegényedett horvát bárói családból, felesége Petroschnigg 
Johanna, klagenfurti lány, ki tudja mi miatt Budapestre költöztek, jött a sok 
gyerek. 

Osszesen kilenc, mérnök, lump, tisztvisel ő, újságíró, színésznő , ilyesmik, vagyis 
tizenegy, kettő  közülük csecsem ő  korában meghalt. . 

Az újságíró Varjasra magyarosított, Janka néni, a színészn ő, Várnaira, Anna 
néni pedig hozzáment egy zsidóhoz, ugyebár; Fodor nev ű, filmproducer, még idejében 
leléptek hálivúdba, volt némi skandalum meg röhécselés a dolog köriil. 

Királydaróci Daróczy István partiumi kisnemes, gazdatiszt, neje Csengeri Tóth 
Erzsébet, Dsida Jen ő  magyar költ ő  édesanyjának testvére, Szatmárnémetiben éltek, 
ott született az anyai nagymamám, ez a rész ma Romániához tartozik. 

Az első  világháború után Magyarországtól Romániához csatolt terület körülbelül 
tízezer négyzetkilométerrel nagyobb a mai Magyárországnál. 

A Daróczyak is sokan voltak, hét testvér, egy virtigli magyar dzsentri gyermekei 
á la Mikszáth Kálmán, olyan beleugrok-a-velencei-tükörbe fajta, dédpapa effektív 
bele is ugrott, és addig ugrált, míg az összes birtokot elugrálta. 

Nagymamám tizenkét éves korában vállára akasztott flóbert-puskával mászkált a 
tarlón, nyulakra lövöldözött. 

Volt revolvere is, a nyarakat a zánkai villájukban unatkozta végig a lányaival, 
plusz cseléd, négy n ő, kirakta a revolvert a nagyanyám maga mellé az éjjeliszekrény-
re, für alle Flle. 

Aztán, kés őbb, nemigen értette, miért is kellene beszolgáltatnia. 
Sok mindent azután már nem értett, mégis csinálta rendesen. 
A Kukorelly elmagyarosodott olasz család, a 18. század végén még C-vel és i-vel 

írták a nevűket, birtokosok, nagybérl ők, közhivatalnokok, katonatisztek. 
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Ügynevezett urak. 
Apám és számos unokatestvére magy. kii: honvédtiszt, a Ludovikán végeztek, aki 

vitézséget kapott, magyarosított. 
Az apám századparancsnok, díszelgett Horthy el őtt, a székesfehérvári Magyar 

Király Szálloda éttermében mulattak, n őiigyek, ilyesmi, majd orosz front, a brjan-
szki erdőben partizánvadász, súlyosan megsebesült, amerikai fogság, 1946-ban haza-
jött. 

Ugy kell elegánsan kitölteni a bort, hogy pontosan huszonegy csöpp maradjon 
az üvegben, se több, se kevesebb; ezt a tudást most megosztom Onökkel. 

Aztán államosítottak mindent. 
Nagyjából az egész családomat kitelepítették. 
A kitelepítés — deportálás, csak finomabban mondom —úgy ment, hogy valame-

lyik éjszaka felkúгták őket egy teherautóra, leszállították a Tisza mellé, beköltöztet-
ték egy paraszt házába. 

Ul apukám mondjuk 1937-ben tiszt-társaival a Magyar Királyban egy lefordított 
borosüveg előtt, várják, kijön - e még egy csöpp. 

Vagy nem jön ki. 
Nagymamámnak volt két osztrák társalkodón ője, ikrek, Pikki néni meg a nem 

tudom milyen néni, vénkisasszonyok, ők tanították apámat németi 1. 
Amennyiben hajlandó lett volna, ám ő  inkább viccb ől fölmászott a diófára. 
Emlékszem a Pikki nénire meg az izé nénire, iszonyú öregek, csoszognak a 

Németvölgyi úton, két hihetetlenül régi, édességszagú veréb, valahogy Pesten ragad-
tak a háború után, sose tanultak meg rendesen magyarul. 

Csak keveset, amennyi kell egy egész élethez. 
Károly nagyapám anyja Keller-lány, birodalmi német valahonnan Berlin mell ől, 

neje Koloszár Kornélia, nagybirtokos családból, Koloszár dédapám versenylovakat 
tenyésztett, üzemek, házak meg minden, 3000 hold földbirtokuk volt Beregsomban, 
ma Ukrajnához tartozik. 

Akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához. 
Később Csehszlovákiához. 
Az els ő  bécsi döntés szerint Magyarországhoz, a 2. világháború után a Szovjet-

unióhoz, rendes K. u. K-zsemlemorzsa. 
Az 1920-as trianoni döntés után ez a Koloszár dédapám azt találta ki, hogy 

fel-pirosfehé гzöld-lobogóztatta egyik hintóját, és áthajtatott Beregszászra, ott le-föl 
grasszált, mire a demokratikus csehszlovákok kiutasították az öregurat az országból. 

Cirka 6 féle zászló. 
El kellett kótyavetyélnie a földjét. 
A Koloszárok elmagyarosodott tótok. 
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Tót, német, osztrák , olasz , horvát , magyar; csak a zsidó maradt ki , és került épp 
ezért olykor a családi diskurzus centrumába, mint, gondolom, a gójozás zsidó 
diskurzusok centrumába. 

A zsidózás kellő  érdeklődés , többször mint nini a kelleténél hevesebb , nem min-
dig rosszindulatú, néha rosszindulatú , és az identifikációról szól. 

Ami elég unalmas dolog. 
Az identitás - cucc unalmasan érdekes , unalmas , hogy ilyen érdekes. 
En peldaul , vegyük ezt a szamomra kezreeso peldat , nemi asitozas, abszolut nem-

zeti vagyok , a legegyügyűbben az, nem bírok, mondjuk az olasz futball-válogatottnak 
drukkolni, mert , noha tudom , ez így hallatlanul bárgyú dolog, a magyaroknak druk-
kolok. 

Osztrákoknak semmiképp. 
Tótnak , horvátnak sem, mert akkor inkább német , legyenek a németek, őket 

úgyis mindenki utálja, még többé -kevésbé saját maguk , a németek is, és amúgy sem 
tudnak futballozni , kivéve Gunther Netzert. 

Nem futballozni tudnak , hanem győzni , ez az eléggé elterjedt és meglep ően 
széles körben frusztrációt okozó dolog pedig mégiscsak inkább tetszik nekem. 

Mint nem. 
Ilyesmi primitív , végtelenül monoton maszatolás folyik az identitás КђгÜl . 
Hasonlóan unalmas érdekesség ű  ezen kívül még a Monarchia-nosztálgiázás, va-

lamint a „nemzetieknek " a hihetetlen ostobán meghúzott , ezáltal halálos fegyverré 
élesített határok fölötti folyamatos örvendezése/sopánkodása —attól függ ően, ki hol 
él és miként gondolja el az igazságot. 

Na most , ez az egész érdekesség engem hidegen hagy. 
Viszont ebbe a diskurzusrendbe vagyunk zárva , mi elgondoljuk az igazságot. 
Valamiként , úgy látszik, muszáj elgondolnom , ha közben az unalomtól lefordu-

lok is a székről, annyira nem érdekel. 
Mivel engem a követez ő  dolgok érdekelnek : írás, nőket nézni , anyukám, barát-

kozás, a szentistvántelepi kertemben könyvvel az ölemben a f ű  növését hallgatni, 
GötterdЃіmmerungot hallgatni, tengerpart , kínönféle sör- és húskészítmények, Rómá-
ban vagy Berlinben lakni. 

Rendben van , Bécsben is. 
Az identitásom nem. 
Az gyakorlódik magától. 
Mint egy automata gép. 
Az identitásommal megmondjam , mit csinálok? 
Birtoklom. 
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Az identitás birtok, és „aki birtokol, azt birtokolják" (Nietzsche), a birtok mégis 
unalmas jó dolog, birtokolni unalmasan jó, nem beszélve arról, hogy birtokolva len-
ni, az is milyen jó. 

Beszélhetnénk még Hohenwart gróf és Auersperg herceg kormányairól, Beust gróf 
és Andrássy Gyula külpolitikájáról, Bosznia-Hercegovina 1878-as okkupációjáról és 
1908-as annexiójáról, Jókairól, І"Іikszáthról és Krúdyról, akik nélkül nem is érde-
mes megérteni a Monarchiát, a Strudlhof-lépcs őről, Törless növendéknek az imagi-
nárius számokkal, a négyzetgyök mínusz eggyel kapcsolatos problémájáról, Ottlik 
Gézáról, Ottlik iskolájáról, Thomas Bernhard Wіttgensteins Nefféjéről, Thomas Bern-
hardról, Thomas Bernhardról, Thomas Bernhardról, meg arról, hogy nagypapám 
miért hallgatta oly lelkesen Hitler beszédeit, és miért öriilt az Anschlussnak. 

Arról, hogy Szenteste apukám mindig megkereste Bécset a rádióban, addig 
csavargatta a gombot, míg be nem jött a Wiener Singerknaben. 

Dédszüleim egy része árva szót nem beszélt magyarul. 
Az összes dédszül őm tudott németiil. 
Nagyszüleim egy része még igen, a szüleim már alig. 
Speciel az én családomat a Monarchia hozta össze. 
A Monarchia hozta össze —egyébként — magyarnak, és ha egykoron összejött 

volna a II. József-féle németesítés, egy közös nyelvi alapon megvalósuló, kisebbségi 
komplexusok nélküli nemzeti identifikálódás talán össze is tarthatta volna, egyben 
tartaná azt, ami most ilyen reménytelenül széttart, de sebaj. 

En sem tudok németül, csupán vágyakozom. 
Vissza nem. 
Például hogy hangzana másként az, hogy sebaj, nem? 
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Gіlyгís Jó~sef 

Egy rajzom alá 1  
A rajzon 1954. június 4-e. A színhely: Alsó-Ludas... 
Rögtön igazodjunk el egy kicsit; van Fels ő-Ludas, Belső-Ludas és Alsó-Ludas —

a régiek Oreg-Ludasnak mondják. 
Tehát június 4-e. Itt ülök a szálkás kerítéslécb ől csinált, amagam-csinálta 

állvány mellett vagy a térdemre helyezett lap fölé hajolva (erre pontosan már nem 
emlékszem). El őttem a Cvíjó-sor egy darabja látszik akácos kis házaival, a Fakereszt 
táján, hátam mögött a ház, a házunk, ahol most lakunk, nem rég óta, a Kovács -ta-
nya (így emlegettük ezt a házat), a Vörös Zászló szövetkezet tulajdona. Két ismert 
vonal, a kövezett, döcögős Kanizsai út és az Újsor* mentében, messze bent a földek 
közt áll ez a zilált, viharvert öreg szállás. 

* Ujsor. Itt lakott az akkor már három, helyesebben két és fél ember életéért húsz év fog-
ságra ítélt Pocok Kari, a környék nagy legénye, a legnagyobb. Ludas, de bizonyosan egész 
Észak-Bácska leghíresebb, szinte legendás hír ű  legényalakja volt. (Róla külön akarok írni.) 

Két és fél ember. Hárman mentek rá akkor azon a ködös téli éjszakán Pocok Karira, 
aki újdonsült asszonyával a kisbelgrádi bálból békésen hazafelé tartott — innen n ősül és most 
a lány anyjáékhoz igyekeztek — hárman, három elszánt, sodronnyal felszerelt, vérszomjas, ve-
rekedős koma, akik ismerték s régóta pikkeltek rá. „Most kikapsz, Pocok!" Ezekkel a szavak-
kal álltak elébe. Kari közúlük kett őt ott helyben rögtön agyonszúrt, a harmadik, látva mi a 
helyzet, futásnak eredt, de a „betyár gyerek" neon hagyta annyiban, utána lépett és a lapoc-
kája táján a hátába vágta és (szokása szerint) тΡneghúzta hosszú, vékony él ű  bicskáját. Azt 
mondják, ezért ítélték el. A legény megmaradt, de rokkant lett örök életére. Pocok Karit húsz 
év börtönre ítélték. Ebből tizenötöt lehúzott, így szabadult ki. 

E kis helyrajzi leíráshoz mindjárt hozzá kell még adni a hozzánk legközelebb es ő  
Szántai-tanyát, Szántai János privát gazdaságát a ház háta mögött (azért, mert ezt 
mindenki tudja, ismeri errefelé és ma is megvan, ellentétben a mienkkel). El őtte 
egy kígyózó kisút látható, mely a kövesút mellett épült Dom, Szövetkezeti otthon, 
Kultúrház (van ám név, ahányat akarsz), s őt ha már így benne vagyok, én szerin-
tem Dóm = paraszt székesegyház, de aminél szebb nincs, nem lehet, mert a legszebb 
és legtöbben így mondják, nagyon helyesen, a Domb — partos részre is tették... no-
hát, ennek a szent épületnek átall, de hogy még pontosabb legyek, a Vécsy-háznak 
szemben kezdődik (vagy már folytatódik?) ez a kisút s az említett Szántai-tanyát, 
annak szérűjét érintve, a mi udvarunkon, a ház meg a rossz istálló közt áthaladva, 

Icás a szerz őnek Ludas könyve c. készül ő  kötetéb ől. 
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mint látjuk az épp zsendül ő  búzavetések közt kacskaringózik és a Fakeresztnél lyu-
kad ki a Cvíjó-sorra —rövidebbre szabva, jól megrövidítve így a járást, levágva egy 
több kilométeres kitér őt, felesleges sarkot az erre igyekv őnek — innen aztán kis 
töréssel tovább döcög, ki tudja, nem emlékszem már pontosan hova-merre s elt űnik 
a Katona- és más lenti „fölös" tanyák irányában, talán érintve azokat, a Мagyariné-
major környékén, belekötve magát, beleszöv ődve az erre lev ő  földeken szerte buj-
káló kisutak hálózatába vagy magányosan elkószál, elvesz az Ing-Ludas mélyén... 

(Ezen a vonalon, a Kultúrotthon és a Cvíjó-sori Fakereszt közt van egy többé-
kevésbé egyenes, t őle kicsit jobbra-balra kitér ő  tanya ѕ oІ; a mienk is közéjük tarto-
zik — a м ikovics-ház, az Engi-ház stb. — néhány d űlőúttal ki a köves Kanizsaira.) 

Aj, ezek a kisutak! —sóhajtok fel. Ez a kisút-rendszer — mert id ővel azzá for-
málódott és csakugyan behálózta az egész környéket — ez akisút-rendszer nagy Cso-
da volt, jobban belegondolva azt mondom, merem mondani, hogy világcsoda. Csoda 
és titok — a létrejöttük, keletkezésük például. Fantasztikus ez, szinte elképzelhetet-
len. Meg kellene egyszer próbálni megfejteni, mint annyi mást persze vagy elgon-
dolni legalább. Nem tudom, más vidéken voltak-e? Egy biztos; két pont közt a 
legrövidebb út a kisút volt. Az ókor nagy fizikus eszei vagy Galileiék sem tudták 
volna jobban kikompernálni, mint a ludasiak. 

Kisebb-nagyobb és nagy gazdákhoz járó napszámosok, csépl őgép-munkások, őszi 
erdőirtásra üget ő  szerszámos szegényemberek találhatták ki az biztos, bocskoros 
lábak taposták és járták csontkeményre és használták, használtuk, mindenki hasz-
nálta a nagy kerül ők helyett; mindenen át, egyenesen, ahogy apám mondta, tökön- 
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paszulyon keresztül vittek a cél felé, sarkokat, keriil őket, csücsköket levágva. Mezít-
lábas talpak, bocskoros, ritkábban fa- és b őrpapucsos lábak taposták ki. A 
picit tehetősebbek, kisebb családosok, akik többel bírtak, azok jártak fekete szín ű  
bőrpapucsban — feketében, mert másmilyen férfi b őrpapucs nem volt —, de ez a láb-
beli errefelé jobban a biciklihez passzolt, azok meg, a biciklisek, más úton mentek. 

(Emlékszem, nekem is volt bocskorom, fapapucsom vigyázat, fa, nem b őr! —
nanula, ahogy apám mondta, — nagy dolog volt a fapapucs, nagy bizony, a bocskor 
meg még nagyobb — a téli khtmpáról nem is beszélve. A papucshoz a fatalpat anyám 
vette bent a városban a piacon, apám b őrt szegezett rá keresztbe pántnak és kész 
volt, vihettem, esetleg, hogy ne csússzon úgy a fa és ne kopogjon annyira gangon, a 
téglán (ez már szépségtan?), a talpa is kapott egy kis szedett-vedett, hulladék b őr-
darabot. Pénteken, a f ő  piacnapon ment be anyám a városba, vitt egy kis ezt-azt 
eladni, ami termett; el őtte este madzaggal, ha talált, ha nem, akkor zsákvarró ken-
der-cérnával megmérte a lábam. hosszát vagy azét, aki épp sorra került papucs 
dolgában. De a papucs azért mégis csak otthon szolgált, házi- és szobapapucs volt, 
este, lábmosáshoz, lábmosáskor. 

(Hogyha már papucsról van szó. Csépe Imre költ ő, író bőrpapucsban járt be a 
város központjába. Az ötvenes évek vége felé, nyári estéken, amikor legtöbben 
voltak a korzón, kicsit felöntve bement a városba, megjelent a hömpölyg ő  tömegben, 
az ünneplő, kényes nép köžött — beszélte róla enyhén lenéz ő  mosollyal, kajánul 
barátja, Zákány Antal. De saját szememmel is láttam párszor csattogó, úgy mint a 
falusi nők szokták, a talpához csattogtatott papucsba, megcsíptetett pantallóval, 
biciklit tolva...) 

Sok ilyen gyalogos kisút volt a fekete földön, szépen bekötötték. Feketeföld. Apám 
nevezte így Ludast, ezt a lenti világot (de biztos mások is). Neki Hajdújárás Homok 
volt, mert ott akkora a homok, Ludas meg Feketeföld. „Messze-e, János bácsi?", kér-
dezték tőle. „Kunék ide Homokra, a szöllőbe kacesazni", vagy „Lemék Feketeföld-
re", mondta tragacsot túrva. És ezek a feketeföldi embei; a gyalogos Ludas számára 
nagyon hálás, okos kisutak abszurdum volt elképzelni hogyan keletkezhettek és ala-
kultak ki. Sokat gondolkoztam ezen. Próbáltam megfejteni vágy elképzelni. Mond-
juk így: Egyszer egy agyonfáradt, éhes csapat délután a hétb ől hazafelé — lehet, hogy 
éppen cséplőgéptől —, egyszer csak valaki, az els ő  — mondjuk egy Jacsó Jani neve-
zetű  —, mintha felébredne, felkapja a lecsüng ő  fejét — a fáradt parasztok így men-
tek, bóklászva, szunyókálva, mint a katona és a katonaló —, körülnéz s eltökélten 
nekivág a legrövidebb úton, keresztül a földeken a megcélzott haza irányába és tör-
tet mindenen, tökön-paszulyon át acél felé, a többi meg utána, libasorban, egymás 
nyomába. És így tovább,, máskor is ugyanígy, ugyanott. S aztán mások is. Gondolom 
könnyen így is lehetett. Igy vagy hasonló módon születhetett meg a kisút korszakal-
kotó gondolata és alakult ki a zseniális kisút-rendszer Feketeföldön. 
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Tovább ezekről a kisutakról. Induljunk el... A noszai hídon át, rögtön jobbra 
vette kezdetét egy ilyen „ösvény" és a Túláton hézagos rendben sorakozó házak mö-
gött vitt le majdnem a Halomi-sorig... 

Ezt egyszer megjártam, egy nyári éjszaka, nagy kukoricák közt. Röviden leírom. 
Nappal is félelmetes volt ez a kisút, de éjszaka! Aznap elmaradtam, nem vettem ész-
re, rámesteledett a Pörösi híd környékén, ahol arra lakó koromban sokat jártam, 
csavarogtunk, játszottunk, „páklyát" szedtünk, cigánypáklyát a Körös menti söm-
lyéken, fürdöttünk a hídnál... 

A két falu, Hajdújárás és a Királyhalom közti hídnál sokat játszottam, ott fürdöttünk gye-
rekék, fiúk, lányok meztelen (lehet hogy a kislányok nem, mert ők szégyelltek levetk őzni s a 
parton a ruhára vigyáztak. De ha jól kinyitom a szemem vagyis becsukom, tehát jobban oda-
képzelem magam, mégis látok szemérmesen el őrehajló, magukat önkéntelenül is takargató, 
még nem rügyez ő  vagy csak darázscsípés-mellecskéj ű  meztelen kislányokat, akik vizesen, 
dideregve épp a ruhájukba bújnak). Mi egyik kezünkkel a kis kopasz szerszámot markunkba 
rejtve, a másikkal orrunkat befogva, a parton jól nekiszaladva és nagyokat ordítva („Vigyázz!” 
vagy „Jáj, anyám!") talppal, meg mint a kecskebéka, hasra, ún. hasast ugrottunk, ugráltunk 
bele a felkavart, sziirke vízbe. Fürdés végén a következ ő  vagány rigmusfélét elkiáltva ugrot-
tunk még egyet a szinte mozdulatlan Körös moslékos kis tekn őjébe: 

Utolsó bukásom 

Kapd be a tojásom! 

Szóval rámsötétedett. Nem akartam körülmenni s a rövidebb utat választva — a 
kisutak pont erre szolgáltak, ezért voltak kitalálva — nekivágtam a rettegett, sötét, 
iszonyúan elhagyatott vidéknek. Emlékszem, bujkálós holdvilág volt, hogy még vacoá 
tatóbb legyen. Fülelve s rémülten tekingetve jobbra-balra, egyre hátraforogva a 
sűrű  kukoricákban, ijedezve a meg-megcsörren ő  éles, száraz levelek közt és ugyan-
csak szedegetve citeráló meztelen lábaimat, szinte fejetlenül leszaladtam Alsó-
Ludasra, s mire leértem, csurom víz voltam, s rámfagyott a verejtékes ing. Utána, 
ha eszembe jutott, mindig megborzadtam, de még ma se mindegy, ha fölkeveredik az 
emléke. Mai napig nem merek képzeletben végigmenni ott. 

Egy másik ilyen, csontkeményre járt gyalogút a csurgói kiöntés közelében, a 
temető  bejáratán túl kezd ődött s az egykori brigadáros, Kiss Gyura háza közelében 
elhaladva s egy töréssel, a Kanizsai-út meg a Ludasi-sor közti földeken baktatva 
lefelé, végül ott bújt ki a kukoricásból a Kádár-körösztnél* fent a parton, közel a 
Rozs-kovácshoz. 

Itt jegyzem meg, hogy ezek a barázdákon, lik-lukakon át bukdácsoló, illegális, de el-
fogadott, félhivatalos járatok, nem mondom, hogy tipikus jelenség volt, de többnyire szerettek 
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kereszték felé mozogd, tendálni, szívesen tették ezt, s ha lehetett, a közutak mellett felállított 
szent márvány- és faképeknél lyukadtak ki. 

Néha lehetett látni egy ismer ős, félig ismert vagy idegen alakot, amint váratlanul 
kilép a titokzatos s űrűből, széjjelnéz s tovább folytatja útját. (Ezen a csapáson 
én még nem is olyan régen, fogalmam nincs miért, annyit gyötr ődtem álmomban.) 
Jóska komám azt mondja, és most már magam is rávélek, hogy a Zsidó-út közepe 
táján volt egy lapos, egy nedves, vizeny ős, hűvös mélyedés, sosem száradt ki egészen, 
az aljáig vagy csak nagy szárazság idején, ezt a helyet. Szellemek völgyének nevez-
ték. Úgy tudja, hogy éjfélkor itt a legbátrabb ludasi legény se mert elmenni. 

De nézzük tovább. Az orvoslakás mögött, a közelben, a Dó гбéК  felé vezető  
kocsiútról is, ha a mémóriám nem csap be, eredt, nyílt egy ilyen, a fölösleges ke гü-
lőket-kitérőket kiküszöbölő  vonal a gyalogszerrel közleked ő  nép számára. Ha jól 
emlékszem, még a Sorról mi is ezen (esetleg a Fehér keresztnél vagy annak a háta 
mögött) jártunk le a Magyariné-tanyára erd őt irtani, mást dolgozni, mint szövetke-
zetiek. 

Ezen vagy ezek egyikén vonult el egyszer; még a boldog iskolás nyarak idején 
állig fegyverben egy kis banda, a mi büszke pionír csapatunk... 

Egyszer kiadta valakinek az esze, tudom kié, de várjunk vele, hogy pionír munkaakciót 
kell szervezni a szövetkezeti gyerekek körében. Egy tanyán, lent, т Ρnajdnem egészen Békova 
körül adódott egy kis gyereki-munka. Volt itt valahol egy padlás fegyver, no, nem, nem ;  
játék fegyver a leventéké lehetett tegnap-tegnapel őtt;  tán még ki sem hűlt a kezük melegét ől: 
fapuska, fakard stb. (Nem sokkal kés őbb lehet, hogy ezeket forgattuk mi is a katonai el őkép-
zés során.) Nos, odarendeltek és szépen felszereltek be тΡinünket, még csákó is lett a végén, pa-
pír., Felsorakoztunk és valaki kiadta a parancsot, hogy ;,Csapat, indulj! Irány a..." nem tudom 
mi. De valószín ű  egy ludas- тΡnélyi-végi szövetkezeti tanya, oda kellett menni. Es elindult a 
kis csapat játszva, vidáman... Hát ahogy az előbb mondtam, ezen a kisúton, ezek egyikén 
тnasíróztunk mi akkor. Az ötlet pedig, a katonásdi a nagy gyermeklélek ismer ő  Jacsó 
Jánosé volt... 

Ez a Jacsó sokat járt hozzánk, szeretett, szerettek apával beszélgetni, politizáltak. Emlék-
szem, volt neki egy csodálatos, szép elképzelése: nép-világtalálkozó. A világ népeinek közös 
nagy ünnepe, egy világünnep. Találka, összejövetel. Ó gondolta ki. Csuda fantáziája volt. 
Meztelen láb, papucs, bocskor lakkcip ő  egyútt. Mesés, lehetetlen, de igaz ;  szép képzelés. Apám, 
kicsit ő  is fantaszta elme, donkihóti lélek ;  talán mosolygott is ezen magában, bajuszát simo-
gatva titkon somolyoghatott. Jacsó egy hetesre gondolta a dolgot. Egy hetes, egy hébe szó-
ló lett volna, olyan vásárszerű  és jellegű, olyasforma ünnep, világünnep, evés, ivás ;  zenebona, 
tánc;  nóta, ismerkedés, barátkozás, minden. Egy megfelel ő  тnéretű, jó tágas hely, sima alföl-
di táj, tér, terület, térség kellett volna neki hozzá, hasonló s akkora ;  mint a Hortobágy. 
Lehet, hogy ez az eszébe is jutott. Világúnnep. Játszott ennek a gondolatával. Hogy komolyan-e 
és mnennyire? Talán mint a gyerek és a költ ő. Kitalálta avval az okos fejével ;  kigondolta ;  
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spekulált rajta, elképzelte, átgondolta és elkészítette a tervét magában nagy vonalakban. 
Komoly ember volt, de játszott, szeretett játszani. Es eljátszott evvel az irrreális, furcsa, szép 
lehetőséggel is. Világnéptalálkozó?! Milyen szép, gyerekes, hát nem? Orákig beszélt vagyis 
inkább mesélt róla apámnak. És többször, több alkalommal, csak érdekelte. „Tudja, János 
bácsi... ", mert magázta apát és jellegzetesen halk, fojtott hangján hosszan beszélt-mesélt és 
úgy, hogy én is halljam, oda-odanézett, hosszan mondta, ecsetelte, részletezte. Mert ott 
voltam én is, ha tehettem, mindig a közelükben, füleltem, hallgatóztam, ahogy mondták. De 
ravaszul, mint a gyerekek általában, úgy, mintha egész máshol járna az eszem. (Ezért tud-
nak a gyerekek mindent, annyi mindent, amit nem is gondolnánk róluk.) 

Ismerte, és azt mondom, szerette az embert, a szegényt, a parasztot. A városi dolgozót tisz-
telte. 

Volt egy öreg suszter a faluban, a Veszter bácsi, a templomtól lejjebb lakott egy ház 
járdaszéli pici melléképúlete picike kis szobájában, ott kopogott. Télen dobkályha mellett. 
Jártam nála javíttatni. Egyszer csak eltűnt, észrevétlenül. Elveszett, elveszel ődött. De tudom, 
mint elnök (és ember), róla is Jacsó gondoskodott. Lenin micisapka, jól hátrahúzva, bokáig 
érő  lompos, rossz, füstös, régi köpönyeg, Így láttam mindig. Igy emlékszem rá. A levert 
Magyar Tanácsköztársaság menekültje volt az én véleményem szerint. Kassákék Bécsbe e тΡnig-
ráltak, ő  Ludasra. 

Ezért, ilyenek miatt szerettem én Jacsó Jánost. Es dicsérem most, s őt dicsőítem. 
Vlaovics Jóskával Ludason járva mindig befordultunk hozzá, megnéztük. 
Lírai, lírikus ember volt, erősen az, költ ő. De politikus is. Es inindkeitJ jobban, nagyobb, 

igazibb, mint a mondottak alapján gondolható. 
Egyszer, ezt még szeretném róla följegyezni, bejón hozzánk a tanyára, egy nyáreste tájt, 

sötétedés felé volt, s buga már fejés után, anya mindig mi'g világossal megfejt, csendesen 
rágódott az istállóban a jászolhoz kötve. Egyszer csak, hopp, váratlanul ott termet Jacsó, jött 
befelé az udvarba, magában beszélve, úgy félhangosan, már mondta. (Erdekes, soha nem 
köszönt, sem oda, sem el.) Megtudtuk, hogy többek közt a tehenet jött megnézni, a Bimbót —
akinek én a tejét, jó tej volt, zsíros, fölös, hordtam a városba a Leügyelnének — ugyanis 
tőle vettük el őtte alig valamivel; a termést eladtuk s amit kaptunk érte abból. Azt szerette 
volna kitudni — hát nem igazi csoda, tiszta poézis?! — hogy a Bimbó megismeri-e volt gaz-
dáját. Es ezt nem is akárhogy próbálta. Lámpást gyújtottunk; ő  megállt elbújva, félrehúzód-
va az ajtófélfa mellett és beszólt halk, megszokott nyugodt hangján: „Bimbó, ne". Mi lestük, 
figyeltünk. A tehén, megesküszöm rá ha kell, hátrafordította a fejét és határozottan a hang 
felé, a hangforrás irányába nézett sörömében halkan elbőgte magát. „Látja kend, János 
bácsi?" (Ha ivott, nagyon ritkán, akkor tegezte, letegezte, ha örült vagy ha „magasabbra 
emelkedett" kendezte apámat.) 

Kevéssel a történtek után megvette, azaz visszavásárolta t őlünk a tehenet... 
Ilyen volt, ez volt Jacsó János. 
A ludasi Veres Péter. En annak tartom. 
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0, ezek a kisurak! —sóhajtok fel újfa. Noszán át a Halomi-sorig, a zentai úti 
tanyákig és azon túl (arra én már nem jártam vagy csak keveset) meg a csurgói 
kiöntéstől a Zsidó útig és tovább, nagy szétszórt rendben. 

A temetőnél, ha Jóskával arra jártunk, mindig meg szoktunk állni és kicsit 
lehalkulva valakire emlékezünk... Irénke, Kiss Csiki Irénke. Jól ismertük. Nekem 
iskolatársam volt. Egy nap jött a hir, hogy meghalt, Kispiacon volt akkor nyáron az 
öreganyjáéknál és ott, ahogy mondani szokták, megesett. Angyalcsináló, sötét, pisz-
kos kezekbe került szegény lány és belehalt. Nekiink otthon, emlékszem, azt mond- 
ták, hogy cukrozott sárgadinnyét evett, az okozta halálát. Több mint negyven év 
múlva tudtam csak meg az igazat, véletlenül, egy ludasi asszonytól. El őttem ült a 
padban. Folyton piszkáltam a haját, azt a két ágra font hosszú, illatos, szép barna 
haját. Hányszor hátrafordult mérgesen, de mégis édesen mosolyogva. Látom ő t. 
Kicsit háromsarkos arca volt, olyan mint kés őbb az Ifjúságban  lй tott Dobó vagy 
Kгábesz Gгéta rajzain a lányoknak... 

Ennek a képnek a bal szélén, itt is volt, innen is nyílt, de ha akarom, ide érke-
zett egy ilyen kis billegő-ballagó járat a kukoricákon keresztül —úristen, mennyi 
kukorica, kukoricás! Ettük is eleget a tyúkokkal és malacokkal együtt — ezt mi tör-
tük, tapostuk vagy még az el őttünk itt lakó Kovácsék? Ez kötött össze benni nket a 
Kanizsai úttal. Ezen bukkant ki néha váratlanul Dóró Sándor alakja a szárazon 
csörgő  magas, kalászos-koronás tengeri közül vagy toppantak be Vlaoviccsal együtt 
a kerítetlen gyöpes udvarba. (A ludasi triumvirátus.) Dóró lent lakott az Orvoslakás 
mögött, bent, messze egy szintén, de kevésbé eldugott, elveszett helyen. Vlaó pedig 
még lentebb, a Kazi-tanyán, onnan járt el hozzám vagy Palics гól, hétvégén az isko-
lából hazafelé letért a kövesútról s benézett. Aztán folytatta a menést le messze, 
le-le a fenébe, az Oreb Ludas aljára, ott állt a Kazi-tanya. Allt bizony, csak állt. (Mert 
az is elszántatott annak rendje és módja szerint. Keresheti. Nyoma sincs.) Olyankor 
minden előjött, beszélgettünk, vitáztunk, filozofáltunk, de a legtöbb szó arról esett, 
ami akkor már mindennél fontosabb kezdett lenni számomra, számunkra, az iroda-
lomról és ekörül. Dóró 1955 kora tavaszán megjelent néhány versével az egy számot 
ért Visszhang c. újságban. Utoljára ezzel jött, látogatott el ide. Hozta, mutatta. Bor-
zasztó örült neki. Hencegett vele. (0 hencegett, én meg irigykedtem.) 

Sok, rengeteg sok minden történt rövidke az id ő  alatt, amíg itt laktunk, tavasz-
tól tavaszig, mennyi, atyaisten, most látom, amikor hozzányúlok, kezdem kibontani. 
Tele voltak azok a napok, tömve, telítve, az id ő  sűrű , mély, zsúfolásig teljes és 
lassú;  végtelenül — ahogy írtam valahol, sosem tartanak olyan sokáig a dolgok, mint 
amilyen hosszúnak kés őbb tűnnek, érezzük — mennyi minden beleférd Мбg egy 
lakodalom is, a bátyám kés ő  őszi lakodalma. Abban az id őben naplót vezettem, de 
nincs benne róla említés, biztos a napló lezárása, vagyis szeptember 22-e után 
történt. 
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Es mennyi baj volt velem s nekem magammal! Itt, ebben az id őben tetőztek a 
Soron kezdődött, egymásból ered ő  testi és lelki problémáim. Súlyos, katasztrofális 
lelkiállapotaim voltak. Sokszor magam voltam, egyedül maradtam otthon, a többiek, 
az egész ház, kicsi-nagy, mindenki elment kapálni ki a földre. A „juttatott" hat és 
fél holdba, csak én kínlódtam otthon, ültem komoran, betegen, tán képzel ődve. 
S mintha már ott írtam volna azokat a kés őbb 1955-re datált zsengéknek számító 
verseket vagy azok egy részét. 

Az őszi esők idején, de nyáron is, amikor esett (rettent ő  nagy csittcsattok vol-
tak; tudom félelmünkben szerettünk volna, mint a vakondok ;  a föld alá bújni, vagy 
ahogy kisebb korunkban, az ágy alá, fülünket befogva) — azt mondták, ha Horgoson 
esik, nálunk már sár van —, olyankor meglazult, felázott a talaj és igazi sártengerré 
vált a környék, elzárt bennünket a „világtól". Amíg bent laktunk a Soron, nem 
voltunk olyan távol mindentől, bolt, kocsma, orvos, iskola a szánk előtt volt. Laci 
például itt kezdett el csavarogni; néha mire megtudtuk, már napok óta nem járt be 
az iskolába, messze elkerülte. Alig valamivel kés őbb, még egészen fiatalon K ővágón 
írt egy idevonatkozó, itteni ihletés ű  szép kis verset. 

Sárfészek 

Sárfészeknek neveztük 
a helyet, ahol laktunk. 

Költözködéskor térdig 
sárban gázoltak a lovak, 
nagyokat káromkodtunk. 

Sárfészek,  szakadt ki 
apám szájából aszó, 
mikor elhagytuk a helyet. 

Szóval bolt, orvos, kocsma (apám ott muzsikált), ami ide amúgy is messze volt, 
most a sár miatt szinte elérhetetlenné vált. Ilyenkor a „rendes" utakon is elakadtak 
a kocsik. Négykézláb másztunk, tápászkodtunk benne, mint a részeg, levette lábunk-
ról a bocskort, a rossz cip őt. Cuppogtunk, cubíkoltunk a nagy, feneketlen sárban, 
elmerültünk benne. Nem itt tanultuk meg a sárbanjá гás művészetét, mert m űvészet 
az, a javából, itt már folytattuk „magasabb szinten" az átkozott taposást, mert 
tapostunk, mint a vályogver ők, cuppogtunk benne. Mert hála annak a nagyon jó 
Istennek, volt bel őle amott is elég, de itt! Messze bent a földek közt állt a Lánya. 
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A ludasi sár híres volt mindig és az is marad , örökké, Ámen. Aporról most nem 
szólok. Egy ilyenkor való id őben , mert ősz volt, jöttek le Ludasra és ide be hozzánk 
a naplómban említett urak, Király és Kovács igazgató . Képzelem , hogy mászták, 
tápászkodtak a sárban , s ahogy mink , biztos ők is százszor megátkozták ezt a gyö-
nyörű  szép vidéket. 

Aztán ősz végén , ahogy a föld szikkadt , majd kopogós lett (kés őbb dér; hó lepte 
be), ha mentünk a faluba — én a büfébe jártam, mely a laktanya épületében volt, a 
Haskóhoz, szórakozni, bámészkodni, más lehet őség nem akadt —, csak átvágtunk a 
letarolt , csumás , ugarolatlan tájon, már nem a kitaposott régi úton, el is t űnt, 
hanem még rövidebbre fogva, egyenesen és nem torony, hanem a szélmalom iránt, 
azt célozva meg. 

Bent a Soron ... ott voltam én gyerek, ott történt meg velem a gyerekkor; amit 
Igy hívunk, és minden , a legtöbb. 

Egér, egér, adjál nekem vasfogat, 
én meg adok csontfogat. 

Ezt is ott mondtam és a hátam mögé a sarokba, a szoba sarkába dobtam a 
kiesett fogamat . S ahol az emberrel ez történik , ott volt , ott van a gyerekkora. 

Legszívesebben a nyarakra emlékszem vissza abból az id őből, azok voltak a 
legszebbek ... Játék , nagy játékkedv és elhúzódás. Ez volt rám jellemz ő , ahogy gon-
dolom , a legtöbb gyerekre, életének azokban az éveiben . Széls őségek közt verődtem. 
Egyik szélről a másikra . Vanglizva, mandinerezve , mint a biliárdgolyó . Igy váltott át, 
cserélt velem s űrűn térfelet a kedv , a titkos eredetű  hangulat . Szinte rohamszerűen 
jött, csapott le rám a közös nagy játékok (meccsek, kuskitekézés ) után az egyedül-
lét vágya. (Általában nem voltam mozgatható, kenhet ő  gyerek — csak nagyritkán, ak-
kor meg magamnak ártottam —, de ha rámjött a bolondóra, teljesen irányíthatatlanná 
váltam , a magam feje után mentem, senkire sem hallgattam . Majdnem óvakodni kel-
lett tőlem. Ezt úgy hallottam.) Volt egy mfihelyem a kiilönálló kiskonyha épületében, 
a pincelejárón , fél napokat is ott kuszmérkodtam játéknak is számító szerszámaim 
közt, csörögtem , kopácsoltam ; egy időben kistraktori csináltam — , néhányat, többet, 
gyártottam őket fokról -fokra, jobbról-jobbra tökéletesítve —, mint ahogy minden gye-
rek akkor; az volt a legfőbb divat, a legszebb játék. Verseny folyt egymás közt, kié 
szebb , jobb. Játék és elhúzódás . ЛΡ'Iegnyílás , begubózás . Legszívesebben a nyarakra, 
az iskoláskor nyaraira emlékszem . Egész nap , reggeltől estig odavoltam a háztól ;  
megkötni se lehetett volna, vagy munkára befogni, pedig er ős voltam, nem, csava-
rogtunk , messzi elbitangoltunk, ettünk , amit találtunk a földeken , majdnem azt 
mondtam , hogy legelésztünk — például bontogattuk s rágtuk a pipacsbimbót, ősszel 
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böngésztünk, ehető  dolgok után jártunk, kutattuk azokat, keresgéltünk... Rengeteg 
hámozott zöldség-gyökeret ettem meg abban az id őben. Igy éltiink s ahogy a költ ő  
mondja, „az isten se tör ődött velünk". Passzol, ideillik a következ ő  eset: Dóró 
Sándor, a Sanyi, aki néha közénk került, odakeveredett, nagyon vagány, önmutoga-
tó kölyök lévén, egyszer virtusból, többen is láttuk, igazolható, amit mondok — ivott 
a rétből; egy csapásnál a parton letérdelve kezével széthajtotta a s űrű  hínárt s ahogy 
a tehén szokott, ráhajolt a piszkos, büdös, mocsárszagú vízre és kortyolt bel őle. 
(Kés őbb, ha szóba jött az ember, ezen kívül néha az is elhangzott róla olyan cseve-
gő, kedélyes társaságban, hogy kiskorában, mondom, csuda rossz gyerek volt, ezt 
mondták róla, mindenki, az apja odakötötte a góré lábához, hogy amíg feleségével 
dolgoznak kint a földön, Sanyi el ne kószáljon.) Az ilyen napok végén, este, hazaér-
ve, nagynehezen hazakeveredve vacsorára, lábmosás meg hasonlók, pálca, esetleg... 

A rossz hír, hogy a Jóska így, a Jóska úgy a Jóska ezt meg azt csinált, dinnyét lopott, 
verekedett — és történt ilyen, Isteiiem, mért ne történt volna? — a rossz hír, tetteim híre előt-
tem járt, mindig, megelőzött, előbb, hamarabb ért haza, mint én, úgyhogy érkezéskor már 
várt az „áztatott kötél". (Hála Istennek — vagy ki tudja? Ellenkez ő  esetben feltételezzük, hogy 
тnás ember vált volna bélőlem — az áztatott kötelet nem ismertem meg, sose találkoztam 
vele, csak a pálcával meg a nadrágszíjjal, de azokkal se sokat, csak ritkán.) 

Ilyesmi lehetett kilátásban: pálca, vizes kötél vagy megsértett valaki, már meg nem min-
dб  egyik este nem mentem be. Fölmásztam a gang el őtt álló terebélyes, vastag ecetfára —
a nyakában apám kaszája szokott pihenni; milyen érdekes: kasza és nyak —, fel, majdnem a 
léghögyibe és ott komótosan elhelyezkedtem az ágak közt a megszokott helyen és módon, az 
ágaknak egy régesrég megtalált, kialakított kényelmes kosarában és csillagászkodtam soká-
ig. (Megjegyzem, én voltam a Tarzán Ludason, a legjobb famászó vagy mondjuk azt, hogy a 
környéken.) Jöttek, egyszer anya, máskor apa: Jóska, gyere le, Jóska, gyere be, nem kapsz ki, 
gombóc van. Csaltak-csalogattak. De a Jóska nem. Ejfél körül lehetett, lemásztam, lecsúsz-
tam, mint a majom és befészkeltem magam az egyik melléképületbe, a már említett kiskony-
ha kuckójába és ott gubbasztottam vacogva egész éjszaka. Er ős fizikumom ellenére elég fél ős 
gyerek voltam, gyönge szív ű, ahogy ezt mondták, ijed ős, rivallt. S akkor ott hallottam éle-
temben először a nyivákoló, „nászzajos" macskákat, direkt az ajtó el őtt sivalkodtak. Szerelni 
acšarkodásuk szörnyen megrémített. Es hajnalig rettegésben tartott. Ott reszkettem a buckó-
ban, mint a kocsonya, miattuk, és a hidegt ől kora szürkületig, rissz-rossz ruhákat húzgálva 
magamra... párna nem volt, a foltos, szakadozott, úm. „eltringelt", rossz gúnyámat, 
nadrágot, kiskabátot a fejem alá hajtogatva — fejalynak mondtuk —, s ahogy-amiben 
odavoltam, ingben-gatyában dögfáradtan feküdtem el. Ezután anya, mint akkoriban 
minden este, sorban megimádkoztatott bennünket, a lámpa pislogott az asztalon, mi- 
kor elfújta, hallottam, hogy suttogva azt mondja: Dicsértessék a Jézus -Krisztus. Es 
ő  is lefeküdt. Ahogy mozgott, szállt fel az ágyra, a nagy csendben pattogtak, élesen 
meg-megpattantak a lábizületei. Aztán még hallottam, hogy seppegve imádkozik a 

16 



sötétben. Es elaludtam... Egész évben, télen-nyáron (az anyánk varrta) kanavác vagy 
sárgavászon ing, foltozott, rossz gúnya, kiskabát, nadrág volt rajtunk, jórészt a 
viseltpiacról öltözködtünk, onnan ruháztak bennünket vagy kaptuk. Es jóval kés őbb 
is oda jártunk ki, de szükségessé vált tradíció: ma is. Ez volt az egyik ábra. Jól 
telerajzolva. Máskor meg, már mondtam, amikor az ellenkez ő  falhoz ütődtem, begu-
bóztam, mélyen begubózkodtam magamba és nagyon csöndes gyerek voltam, tétlen, 
sőt tehetetlen, béna — igen, béna, mert sokszor, mint a b űvölt órákig, szó szerint órá-
kig nem tudtam megmozdulni, elmozdulni a helyemr ől — fokozottabb helyzetben s 
végső  soron és fokon pedig akaratlan, reményét vesztett, döglött, hetekeredett, csak 
ültem. Mint az ólommadái: „Ugy ugrasz, mint az ólommadár'', mondta anyám, ha 
nehezen, lassan, lustán, kölletlenül mozdultam a szóra (arra a szép szavára — ő  min-
dig azt akarta, hogy legyen bel őlem valami, úgy értem, rendes ember, kenyérkeres ő , 
aki megél, meg tud élni), esetleg meg se mozdultam, olyan is volt, mert messze, más-
hol, máson járt az eszem vagy er ő tlen voltam, kedvetlen, akaratlan, beteg. Egyszer 
aztán lett dolga a nadrágszíjnak, úgy kikaptam ilyes valamiért, hogy sose felejtem 
el. Nem fogadtam szót. Mi is volt az oka? Várjunk csak. Megvan! A bolt. Hiába kiild-
tek, zavartak, nem akartam boltba menni, nem az Istennek se. És akkor úgy kap-
tam, ahogy az valahol meg van írva: apám elabriktolt a nadrágszíjjal... Végül már 
a földön hevertem a szerszámaim is táncoltak a pince szájában... álár biztosan nyög-
tem is ott a konyha földjén, hogy megjavulok, csak ne bántson. De már nem volt 
megállj. Teli lett, betelt a pohár és kicsordult... Egész élete, hajai, t űrése, a sok szen-
vedés, a sérelmek, amit kapott, benne volt, minden, minden benne volt abban, őben-
ne és kitört... Tán vissza akarta adni, mindent vissza akart adni. Es egyre jobban 
belejött, hajtotta, űzte magát, a végén mái; mondom, a földön fetrengtem. „No, agyon-
ütöd mán." Anyám szedett ki a kezei közül. Iszonyúan fel volt b őszülve. Talán 
másodszor vert meg így. 

Egyébként halk, szótlan ember volt, szelídnek is lehet mondani, igen. Odaadott 
szolgálni, háromszor is, el őször kilenc-tízéves koromban Királyhalmon a bivalyos 
Katonához (azért gondoljuk el, hat gyerek), de nem kényszerített rá, semmire se 
kényszerített, például hagyott délig is aludni, pedig már nagyobb voltam, legényfé-
le, munkabíró. Nem mondom, kaptam t őle, de igazából nem hántott, egy-két „tasli" 
és kész. (Anya meg, szegén), ha ránkütött, az inkább simogatás volt — ó, az ő  keze! 
— neki fájhatott jobban.) A nyulat agyoncsapta, tenyere élével a nyakszirtjére súj-
tott, ha nem akadt senki, de csak ha nem, a disznót is leszúrta. Rosszul mondtam, 
nem szótlan, csak kevés beszédű  volt, ritkán lehetett hallani, ami elég nagy különh-
ség; mindig mozgott, tett.-vett. Ha ivott, az más. Többször gondoltam, hogy mindent 
visszafojt magába, visszafog, visszatart, voltaképp mindent eltesz ;  de ösztönösen, 
félrerak, elraktároz. Kés őhb ez a sejtésem igazolás is nyert. S néha kitört bel őle — 
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valami semmiség, egy hajszál — és akkora er ővel, vulkánѕzerííen, hogy nem értettem, 
senki sem értette, nem lehetett megérteni. 

Most gondolok rá. 
Ha válogattunk az ételben, fitymáltuk (mint én egyszer; mesélték, még egész 

kicsi koromban a ѕzülééknél disznótorban a hurkát), némi humorral azt mondta, az 
asztalnál iiltünk: „Mi kéne, tán pástétom? És hozzátette (ebben volt a humor, ha volt 
benne és nem tévedek): „Majd jó lenne még, megennétek a Мásvilágon." 

El se merem hinni, akkora dolog lett volna számára a pástétom, fogalom? (Alig-
alig, szinte semmit sem tudok a múltjáról, és általában sziileim el őéletéről.) 

Hatan voltunk testvérek, hat gyerek, hat örökké éhes száj, ahogy ezt mondták, 
plusz ők ketten, az nyolc — ezeket kellett nekik betömni minden nap. Szegény 
szüleim. Hiába siettek, dolgoztak, nem tudták utolérni magukat. 

(Orülök, hogy ilyen, hogy ebb ől a „kasztból" való vagyok. De néha szomorú, 
nagyon. Talán akkor vagyok boldog. Nem tudom.) 

Egyik öcsémnek, a Karcsinak két, csavarodás, csavarulat volt a fejebúbján a 
hajában (s űrű  hullámos hajzata volt). Ur, úrféle ember lesz bel őle, mondta. (Szegény 
Karcsi, lehet, hogy odaát most úr, nini tudom, de itt nem volt az.) Egyébként őben-
ne keveredett bizonyos arányban, szép arányban a két életadónk: bodor haj: anya, 
kék szem: apa. A szeme volt benne apám. A szemében volt. 

(Jaj, sokszor, de hányszor újra az a régi gyermek- és ifjúkori bénaság, remény-
telenség, akaratgyengeség, tehetetlenség érzet, ami elhatalmasodik bennem. — Csak 
tudnám, hogy jött ez most ide.) 

...Nyáron száraz időben nagy por volt, főleg az utakon, szürke, simogató, finom, 
selymes, olyan mint a „lángliszt" (apám a nullást nevezte így, nem tudom miért), ha 
fölverték a kocsik, a trappoló gyereklábak, magasra emelkedett. Mi is lábunkat húz-
va végigszaladtunk a mély kerékvágásban a selymes, lehelet-finom, szinte érezhetet-
len, nem érzékelhet ő, megfoghatatlan porban, mert olyan volt, mintha nem is lett 
volna, ha megfogtuk, nem éreztük az ujjaink közt. A vad nyargalászás után úgy néz= 
tönk ki, mint a kéménysepr ők. S történt mindez a szigorú tiltás, botot is kilátásba 
helyező  fenyegetés ellenére. Valahogy úgy voltunk vele, mint ЛΡ'Iáté, a keresztfiam, aki 
minap kint az udvaron, kezében egy vastagabb, verésre is jó pálcával vadul csapkod-
va jobbra-balra így kiabált: „Jaj, de jó rossznak lenni! Jaj, de jó rossznak lenni!''... 
Ha felverték, a por magasra szállt, néha az akácfák tetejéig és megál]t a leveg őben, 
nagy szélcsend idején, nyári délután, estefelé („Mikor vigyázba állnak a szelek'', 
Muhi János), órákig nem ült le. Ezt a békét, mozdulatlanságot különösen nagyon 
szerettem... 

Néha végtelen szomorúság fog el. Hogy miért, titok. Talán mindenért, ami ott 
történt. 
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Nincs már meg ez a ház itt a hátam mögött éS balról a rongyos istálló, miként 
az a másik se a Ludasi-soron, ahol el őtte laktunk 6-7 évig. Beleolvadt a földbe, 
elmerült benne, elnyelte. Nagyon sok minden nincs már meg errefelé. A múlté lett 
a két szélmalom, a fels ő  meg az alsó, a Joci-féle és az Epikéé. A Joci-féle, a törött, 
a félszárnyú, melyet állítólag Kosztolányi Dezs ő  lefestett. Nem tudom, nem hiszem, 
de legyen. 

Végül szeretnék mondani még valamit. Emutettem már, hogy ezen az őszönt  
kora ősz lehetett, nagy sárban itt járt Király Ern ő  az Újvidéki Rádiótól, de mind- -
hatnám úgy is, hogy nálunk volt az Újvidéki Rádió Király Ern ő  személyében. Nem 
tudom, hogy tápászkodtak be az elázott, fellazult, süpped ő  talajon, a feneketlen sár-
ban, de azt tudom, sose fogják elfelejteni, sem ő, sem a társa,, akire biztos nagyon 
sokan emlékeznek még Palicson: a Kovács iskolaigazgató úr. 0 vezette el Királyt. 
Apámra volt kíváncsi Király Ern ő, a folklorista, akkor, 1954 őszén, a nótáira, a 
cimbalmára. 

Aztán elhurcolkodtunk innen 1955. tavaszán, jobban mondva tovább költöztünk, 
mert a Milkovics-sori szülőházat elhagyva, kikerülve bel őle, szakadatlanul csak men-
tünk, vándoroltunk egyik helyr ől a másikra, mint valami üldözöttek. A Sóstóalj lett 
a következ ő  állomás. Tudom, kétszeгre pakoltunk el. Én a második transzporttal 
mentem; a kocsi tetején ültem, fönt a motyón, figyeltem nehogy elvesszen valami, 
leessen, elszóródjon... néha hó szállingózott... Hátra-hátrafordultam. Azóta nem 
jártam ott, azon a helyen, negyvennégy éve annak, csak oda-odanéztem messzir ől, a 
Kanizsai útról vagy a Cvíjó-soron elhaladva biciklimmel... 

Egyszer majd befordulok, bemegyek és rálépek, ráteszem a lábám arra az elve-
szett földre, szomorú és boldog földre. Tán lesz még id őm. És megtalálom. 

Most eszembe jut, hogy máskor is költözködtünk kora tavasszal, szálldosott, szál-
lingózott a hó, Királyhalomг6l az Ingusz kastélyba 1945 vagy '46 március elején. 
De ez már nem tartozik ide. Egy másik, egy láthatatlan, bels ő  képhez kívánkozik, 
kínálkozik. 

(1999-2003) 
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V 

111ariјn Sиmoković  

Díszlet a szélnek 
(részlet) 

A zsinagóga árnyékában 

A szabadkai zsinagóga századik évfordulójára 
(Az első  levél Sarának) 

A zsinagóga árnyékában felismerem 
az idő  vésnökeit s a te helyedet a lépcs őn 
mikor levetettek minket negyedik elemiben 
akkor még semmir ől sem maradtunk le 
drága Sara 

Mély steril csöndből írok neked most 
melyben már nincsen otthon sem támpont 
csak fogak közt szűrt hírek a valóságról 
mint mikor gyakorlod a távolba-köpést 
ám ahol te vagy akár a hangyaboly 
nyiizsgés a most és az akkor között 
a tisztáson mely elvesztette etimológiai jegyeit 
Mennyivel fiatalabb lennél 
ha a helyeden maradsz 
a mélyedésben a kő  és a tóratekercs közt 
itt a zsinagóga lépcsején 
a vitrázs és kavargó beszélgetéseink alatt 
hallod még mindig azok a harangok szólnak 
csengetnek az iskolában a szünetnek vége van 
a magasból ugyanazok a madarak röppennek 
a kovácsoltvas kerítés peremére 
s a pécsi kerámia ellenáll az átoknak 
azokénak akik megbuktak a pályázaton 
mely a várost szabta volna át 
Csak a látóhatár változott 
azóta hogy az el őre-hátra 
bukfencet gyakoroltuk 
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a palicsi homokban kacagva 
víz ellen fel a magasba 

Szeretném drága Sara ha kézen fognál 
és elvezetnél a korba mikor 
lesütöttiúnk a szemiink a csínya szavakra 
s élvezettel szüresöltiik a zucker-wasser filmeket 
az élet álomi kikötője felé hajózva 
Elég bölcs lettem-e mára 
s te hány esztendős vagy Sara 
(látlak a f f en megálhii 
nagykorú lettél másfél napja) 
úgy hiszed-e te is hogy az id ő  
a nedves zsebkend őkért lelkét adta 
avagy valami erős folttisztító oldatért 
Emlékezetiink a történelem lábjegyzeteit őrzi 
hiábavalón sorjázott dátшnokat 
Fanyarul szortirozom az éveket az almáriumfiókokba 
Számlálom a szineket amelyek a múltba nézve 
hullanak a plafonról makacsul 
másokat egyre hosszabban és gyakrabban idézek 
nekik sikeriilt kicsontozniuk az életet 
s belebökіii a saját sémájukba 
Azt mondtad a csillagok altatót dúdohiak 
azoknak akik kiolvasták a kötelez őt 
Ne eiigedjiik meg nekik az álomhamisítást 
mondtam én néhány magánhangzót kihagyva 
de hogyan kérdezem íine hisz nincs semmi 
jobb a megosztott ennlékеknlé 
a jótét árnyéluiál mit a zsinagóga teteje 
vet a hátamra négyszögletesen . 

Igen 

de szép is lenne ha te meg én ismét 
együtt simogatnáнk az üdvöziiltek neveit 
akik rögvest visszaköszömiek neked s nekem is 
Emlékezet fútta díjék 
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1 
fine a távolság, amit át kellene szelni — a síkságtól a talpunk alatt a ködbe boruló he-

gyekig. S ez idő  alatt szeretni, szerelmesnek lenni a tó olyannyira páratlan és sajátos, oly 
lágy illatába. Mely mint az agyag a Női strand vize alatt. Tűzcsóva tör ki a víztoronyból a 
selyemszínek lobogásán keresztül, hogy a történelmet írja. Sokat kell menni, hogy elérkez4ink 
ide, s letérdelni az egyenes tartás lehetősége előtt. Mélyen magunkban honolni, szeretett ől 
csillapulva. Miközben a hegyek titokban ott munkálkodnak a síkságban. Nyugtalanítanak. 
Sóvárakká tesznek bennünket. Szelet küldenek Palicsra, hullámokat támasztanak benne, 
felverik a homok egyenetlenségeit, ahol sz őlő  terem. A síkság és a hegyek közti távolság a 
pirkadat rejtelmével terhes. A síkság képzelete a hegyek mélyében reszket. De profundis. A sík-
ság felkapaszkodik velünk, közelebb a csillagokhoz. Es a tiszta nyári estéken Palics sejti, hogy 
arany olvad a hegyekben, ásványok gyarapodnak, nektár csorran. Majd meg fogjuk ízlelni 
egyszer egy pohár homoki rizlingben. Az ismétl ődések örökkévalóságát isszuk vele. Az örökké-
valóság ismétlődését a természet rajzolta körben. A körben, mely. majd pörögni kezd a csár-
dás vagy a kóló ritmusára, mindegy. A fény pedig, miként megmondatott, fokozatosan támad 
fel az egész föld felett. 

* 
Feltűnvén emlékezetünkben, kilépnek a sötétségb ől, s belépnek a fény övezetébe, 

hogy ott szétterítsék létezésüket. H а~negfelelő  szögben fordulunk feléjük és megszó-
lítjuk őket, önmaguk legjavát* fogják nyújtani. Ezt az anyja tükrének köszönhet ően 
fedezte fel a kislány. A tükör az utcai szobában állt; sima, tündökl ő  feliiletén ott 
hagyták a nyomukat mindazok az emberalakok és tárgyak, melyek valaha is jelen 
voltak a helyiségben. Nyoma maradt a történeteiknek és az emlékeiknek, a neveté-
süknek, a hangjuknak, alakmásaiknak és illataiknak, az életeiknek. Amikor nem 
figyeltek többé a tükörre, s akárcsak a többi bútordarabon, egyszer űen keresztül-
néztek rajta, elsüllyedt a sötétségben. Az emberalakokkal és a tárgyakkal együtt, 
melyeket tartalmazott. 

A délután folyamán — mely e története kerete — a kislány kinyitotta az utcai szo-
ba ajtaját, és várakozva kinézett: megremegett a leveg ő, olyan nesszel, mint amikor 
a galambász parancsára felröppen a galambraj. E pillanatban a tükörr ől egy fény-
pászma vetült az ablakszárnyra. Követte a nyomát. Az utcán már egy másmilyen 
jelenetet világított meg a fény: új szerepl őket. A ház előtti, fehér virágaikat bontó 
akácok pont olyan illatot árasztottak, amilyet kell. Blaskó bácsi, aki már régóta nincs, 
hajtotta a lovakat, húzzák meg jobban a kocsit a kapuban, mert az udvart egy emel-
kedő  választotta el az utcától. „Hó!", kiáltozta, miként minden nap jó korán, mikor 
dolgozni ment.  Mindig ugyanabban az időben, hajnaltájt.Ment megm űvelni a darab-
ka földjét. A felesége, Mara csukta be utána a nagykaput, Eta néni pedig ebben a 
pillanatban csöngetett be hozzájuk, egyik kezével a biciklijét tartva, melynek kor- 
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mányán számtalan , frissen fejt tejjel teli bádogkanna lógott. Hanna néni, aki sem a 
látnok segítségével , sem az álmai révén nem tudta felkutatni , hol lehet az ő  elbolyon-
gott kapitánya , kiszáguldott az utcára a málnával megrakott zománcos bögrécskéi-
vel: „Bögre, bögre! ", kiabálta. E málnából élt, az udvara teli volt málnabokrokkal, 
ezen kívül nyulakat vara rongyból husvétra és М ikulásra , azaz Szent Nikola napjá-
ra. Kirakta őket alacsony , takaros házának ablakába , az emberek betértek , és vásár-
lás közben meghökkenve bámulták hatalmas könyvtárát , mely egyszer s mindenkorra 
elrekesztette Hanna nénit a világtól és az utcájuktól . Szusza bácsi , akinek a sarki 
boltja kínálta a legtöbb gyarmati árut , már húzta fel a kirakat meg az ajtó vasre-
dőnyét , hogy estére besöpörje e nyári nap minden nyereségét . Nagymama tejeskan-
nával a kezében nyitotta ki a kaput . Miközben odanyújtotta Eta néninek, akinek a 
bádogkannákkal teliaggatott biciklije immár az ő  házuk falának d őlt, dévajkodtak, 
és úgy kacagtak , mint a kislánykák. 

Ugyefogyottan omlott a fény utcára , és szűziesen elterült. A zsivaj más minősé-
gű  volt , mint az emlékezetben ; emberibb volt és sokat ígér ő. A sarkon Huszár néni 
már kimérte a konyhában a pálinkát a kis stampedlikbe, az ura , a bádogos Feri 
pedig kikészítette a fonott kosarakat , melyek a sz őlőben majd megtelnek. Egymásba 
rakta őket , aztán rá a biciklire . Benni k maradt a tegnap leszedett gyümölcs illata, 
mely most a kamrában pihent szépen elrendezve , és mámorító malasztjával elá гasz-
totta a konyhát. A bádog ül őkád , melyet Feri bácsi nekik csinált, szállításra várva 
állt a ház hátsó udvarában, ők ketten , anyja meg a lánya pedig készül ődtek, hogy a 
forró nyári napokon, amikor hirtelen zápor kerekedik , apu fekete eserny ője alatt 
csücsüljenek benne, a friss es ővízben, és kacagva nézzék az épp akkor feltündökl ő  
szivárványt . Zsulyevics néni , az átellenben lakó szatócs , egy hatalmas, lomha asszony, 
már szedte a virágot a kertben , hogy meglepje vele valamelyik szomszédját , és már-
már elkezdte mesélni , hogy a bolond Boros , aki nála lakott, az éjszaka is tologatta 
a bútorokat a szobában és felmászott a függönyre . Epp most indult el biciklivel a 
szokásos délelőtti útjára a pesti sínekig , hogy ollóval vagdossa a kamillát, mely a gaz-
dasszonya beiivegezett verandáján száradt. 

Az utcán a nyár végtelenségének illata szállt, a tegnap félbehagyott mondatoké, 
melyeket mindenképp folytatni kell, s a gyerekkor zsarátnokaié. A tükörb ől elért 
hozzá anyu szépséges barátnőinek kacaja , akiknek ő  álomi ruhákat varrt, azok pe-
dig fontoskodva illegették magukat benniik , térdeik közt sistergetve a harisnyát; 
kihúzták a derekukat és a vállukat , s ruhájukon a dekolté mélyebbre nyúlt, mint az 
éj. Be is lesett oda apu nemegyszer , kíváncsi lévén, melyikük begyesebb . Anyu jóin-
dulatát különféle ajándékokkal igyekeztek megnyerni e hölgyek , bár tudták, hogy 
örökre adósai maradnak a szépségért , amivel megajándékozta őket. Egyszer; egy épp 
most megeleveniilt pillanatban, a nagymama kézen fogta — alig ébredt fel, épp csak 
megmosdott , de a hajában ott díszelgett a kötelez ő, frissen vasalt , nagy masni —, és 
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elvitte magával a piacra. Körötte hangzavar villódzott, a nagymama hangja is 
közbe vegyült. меgdöbbent, amikor a tükörben megpillantotta a régi, Pet őfi utcai 
piacot. Azt hitte, hogy csak az ő  utcájuk változott meg ennyire. Ez a Pet őfi utca 
azért volt fontos a számára, mert a piac végében, a kis iparosm űhelyek mellett állt 
a nagyapa csizmadia-m űhelye is, melyen ez állt: „Gissinger Sándor csizmadia mes-
ter — Sandor Gizinger majstor čizmar". Végigmentek a Pet őfi utcán, és elérkeztek a 
Matija Gubec utcába, melynek mindkét oldalán a kofák asztalai sorakoztak, telis-te-
le rakva gyümölccsel és zöldséggel, valami finom párában úszva. 

A nyári korareggel szinte szikrát hányt az emlékezet kristályaitól, melyek látha-
tóvá váltak a fényben. A tükör varázsának köszönhet ően a város a saját múltjába 
penderedett. Bármely sarkába, életének bármely jelenetébe elsétálhatott. Találkozha-
tott kortársai arcán az ifjúsággal, s ha úgy gondolta, kijavíthatta néhai hibáit. Elbű-
völte e történés, és életének halk, figyelmes szemlél őjévé vált. Különösen azokra a 
részletekre összpontosított, melyek ködösen, elmosódó körvonalakkal t űntek fel az 
emlékezetében, különösen azokra. Szilárdan elhatározta, hogy most az emlékezetébe 
vési őket, hogy majd pontosan számot adhasson róluk, ha visszatér a jelenbe. 

* 
A vidéki városka olyasmibe van beágyazva, amit ől a legkevésbé várjuk, hogy róla 

valljon. Azt mondják, giccs. A meghittség miatt legyen b űntudatom? Egy táj pompája a 
boldogság pillanatában ivódik belénk, mint egy megszerezhetetlen és elveszíthetetlen tulajdon. 
Csak emlékezni lehet rá. A hó ünnepl őjébe öltözve a városka szelid, kész a menyegz ő  szent 
szertartására. Nem jutnak eszünkbe a világ ocsmányságai és destruktív indulatai. Amikor a 
befagyott tavon táncra perdülnek a régi és a mai idők korcsolyázói, és odahagyják a partot. 
Amikor egyútt kortyolják a rumos teát a N ői strand mólóján a szőrmével borított padokon, s 
köröttük a hó oly puha, mint az odaadó táj. Ilyenkor minden kétdimenzióssá változik, mint 
Petrik Pál festményén, amit a Conen villa pincéjében találtak. Havas hangulat;  á la Husvét-
Sumanovi ć-Brueghel. Petrik korcsolyázói, mindegyik a maga id ősávján, elsuhannak egymás 
mellett . A hó nesze hallik. Csikordul a jég, mikor fékez a korcsolya, belevacognak a tó 
agyagában hibernálódott mammut agyarai. Mély a hó, mint a тély templomi csend. Mint 
a várakozás. Az egyik veszély elmúlt, a következ őre várva telik az élet. A hó azonban kitartó-
an teregeti abroszait. Es jószándékúan hívja az arra járókat, hogy félelem nélkül gyűljenek 
össze. A parkok és villák közé bebugyolált Palicsi-tó közelében nincs ok a félelemre. Az idén 
annyi a hó, mintha nem lennének szankciók. 

2 

A homok éjszakánként hihetetlen .bravúrokra képes. Szőlővé válik, szabadtéri színpaddá;  
pannon iszappal teli tóvá. A nappal pedig kócosan és féltékenyen ébred. A honok lepereg a 
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fenekére. Irritálja. A tó alá süpped. Az évek alá, amelyek az iszapra meg az algákra rakód-
tak. A Zsolnai-kerámiákra. A nádra meg a sásra. A homok kvarca tükör mely emlékezik, és 
eltöpreng a történéseken. Nem moccan, várja a válaszokat. A nappal jól tudja, hogy Palicson 
minden homok. A leveg ő  is, a víz is, a holdfény is. Ezért lehetséges a tó fölé  hajolni, és a 
vén vízben megpillantani a régi felh őjárást. Látni a sorsot, amint habozás nélkül érkezik, kér-
lelhetetlenül. Előre látni a homokszemek forgatagában, melyeket szél hallatlan magasságok-
ba kergetett. A homok mindennek értelmet ad. A bor ízének, a víz hullámverésének, az oroszlán 
üvöltésének, aki egyedül a homoknak köszönhet ően marad meg, itt az állatkertben a tó köze-
lében. Szívós kitartásával a homok beborítja az egész Palicsot. Athidalva az id őt, keresztezi az 
évszakokat, összeköti az embereket és az eseményeket. Vagy éjszaka széthordja őket, ha úgy 
akarja. Palics minden reggel másmilyen arccal ébred. Csak azok ismernek rá, akik állandó-
an itt vannak, füttyentenek egyet, és szemrebbenés nélkül kimondják egy számukra ismer ős 
dal szavait: „Palics díszlet a szélnek". 

Vadgesztenyeszínű  volt, vagy mint az őz hasa, régimódi és kövérkés, egyajtós. 
Sifonérnak hívták. Akkoriban azt hitte, hogy ez a neve, ahogy a nagymamáé Ilon. 
Gyakran ismételgette magában, mint egy szerencsét hozó alkimista formulát: „Sifonér, 
sifonér." Vagy mint egy esti röpimát: „Legyen gyorsan reggel, nagymama a piacon, 
én a sifonérban." Ezzel aludt el. Amikor másnap Ilon mama elment a piacra, sut-
togva óvakodott hozzá: „Szerbusz sifonér, szeretnék játszani veled". Az meg, mikor 
kinyitotta az ajtaját, jóváhagyólag nyikorgott, és csendesen, ,vendégszeret őn megen-
gedte neki, hogy behúzódjon a jól ismert, mámorító illatokkal teli sötétségbe. Mind-
járt itt, az alján, ahol ült, sorakoztak a nagyapa újságai. Habozás nélkiil — ami, 
tudnivaló, a felnőttek privilégiuma — elkezdte nagy étvággyal rágni az újságot, mely-
nek íze megfelelt az ötéves szervezet igényeinek. Az elégedett csámcsogást eközben 
az a meggyőződés kísérte, hogy belép azoknak a körébe, akik olvasták ezt az újsá-
got. 

A cirill és latin bet űk mind lerakódtak a hasában, és egyformán ízletesek voltak. 
A szekrény félhomálya kellemes volt, a feje fölött pedig a nagymama ruhái, pongyo-
lái, irhabundái szagosodtak. Kényelmesen hátrad őlt a nagymama öblös sifonérjában, 
és olyan varázslatnak lett részese, mely csak gyerekkorban esik meg. A szertartás 
napról napra ismétl ődött, és addig tartott, amíg kint az udvarban be nem csukódott 
a nagy, súlyos kapu a nagymama árnyéka mögött. Id ővel megtanulta, hogy lehet elé-
be vágni e veszélynek. Félig nyitva hagyta a sifonér ajtaját, az egyik fülét a kapu 
felé fordítva hegyezte, a szeme pedig eközben a sustorgós, ropogós papírra nyomott 
nagy és kis betűkön bolyongott. Talán az késztette a papírevés rituáléjára, hogy 
feldühödött, amiért nem értette mindezeket a kis görbéket, melyek, sejtette, a nagy- 
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apjának egészen különleges élvezetet szereztek; meg az újságban lakó szép emberek 
fényképei iránti szeretet. Élvezetb ől evett, no meg azért, hogy birtokba vegye, a  ma- 

g gYeáévá te 	értse az ú'á ot. Hogy z a valami amit nem ért mégis a részévé 
~ 

meg 	J s ggY  
váljék. De lehet, hogy ez volt életében az els ő  szabadságérzet, amikor kibújhatott a 
nagymama árnyékából, mely örökké az arcára borult. 

Volt ahogy volt, cselekedetei állandósult sorrendben követték egymást. El őször 
óvatosan, de gyakorlottan kitépkedte a fényképeket. A fél tenyerénél nem nagyobb 
galacsinná gyúrta őket, s nedves nyelvével belökte a szájába. Hamm. Aztán nyam-
nyam. Ekkor kezd ődött a kéjérzés. Hunyt szemmel rágott, míg ki nem bontakozott 
a sok íz. Először azoknak a történeteknek az összekeveredett képei adták ki ízi ket, 
amelyeket anyu és apu meséltek ebéd közben — azt hitte, hogy nagyjából ilyesmi áll 
az újságban is —, aztán következett a kurta tengerparti nyaralások és olykor a ten-
ger íze. Szerette elképzelni azoknak a dolgoknak és embereknek az illatát, melyek 
fényképeit épp rágicsálta. A kislányoknak például kamilla- és vanília-illatuk volt. 
Mint a kamillamez őnek a Stipe Grgi ć  utcai ház ablaka el őtt. Meg mint a vaníliás-
cukornak, mellyel a nagymama oly b őségesen meghintette a vasárnapi siiteményt. 
Amikor a férfiak és a n ők fényképeit ette, azoknak a cigányoknak a szagát érezte, 
akik esténként végighaladtak az utcáján, és hátra fordultak, hogy intsenek neki az 
esti muzsikálás előtt, reggel pedig kicsit kapatosan, de jóságos, barna szemmel jöt-
tek a piacról, kosaraik megrakva az éjszakai muzsikával és dinnyével, őszibarack-
kal, csirkével, galambbal. Rendszerint megálltak, és adtak neki egy szem gyiimölcsöt, 
vagy csak futtában egy puszit. A kosarukban mindig volt feketekávé is, amit abban 
az időben anyu meg apu még nem fogyasztottak, úgyhogy rá édeskés parfümillatként 
hatott a zenészek, ezek az éjjeli madarak, meg a kávé illata. 

Legjobban a keretes reklámrajzokat szerette, a cifra betííiket meg a nagy kala-
pos, szép hölgyeket, bizonyos mosollyal az arcukon. Csokoládéíziik volt és fahéjjal 
kevert bergamot illatuk. Amikor pedig naperny ővel ábrázolták őket, a házuk el őtti 
akác illata is belevegyült. Az akácra mindig ráborult a házuk árnyéka, akkoriban az 
övék volt a legnagyobb ház az utcában. Aztán, a végére hagyva az egyik legédesebb 
falatot, hacsak a tervét keresztül nem húzta a nagymama papucsának energikus csat-
togása, az újság címoldalára ért, és egy megszokott, ügyes, mondhatni rutinos moz-
dulattal kitépkedte a legnagyobb betűket. A nagyszemű , fekete betűk emlékeztették 
legjobban a tengerre, Kaštel Stafili ćre és Kaštel Starira, a sziklákra meg a viharra, 
az olajfaligetre, ahol anyut megharapta egy kígyó, neki pedig kés őbb a borbélynál 
levágták a két vastag copfját, melyeket napok óta nem lehetett kigubancolni. Miköz-
ben az els ő  oldal címeit rágicsálta, mindig ezt a látványt látta maga el őtt, hallotta az 
anyja sikolyát és a borbély ollójának csattogását a nagy tükörrel szemben. Érezte a 
sós víz ízét meg a konzervekét, melyeket egy kék kockás papírkofferben cipeltek, meg 
a napolaj oly kellemes illatát. Ezzel kenekedtek a német n ők meg a német férfiak, 
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miközben a széttárt , nagy újságlapok alatt csókolóztak a gumimatracokon heverész-
ve. Érdekes , a szövegekhez hozzá sem nyúlt. Vajon a tisztelet vagy a félelem akadá-
lyozta-e meg ebben , nem tudni. Az újságlapokon képek és címek helyett nyitott 
„ablakok" maradtak . Ha .valaki kézbe vette volna őket , szépen láthatta volna őt, 
amint szemben ül . Am leginkább gyújtós lett belőlük , vagy ablakmosó. 

Egy alkalommal a nagymama korábban tért haza a piacról . Amikor megpillan-
totta őt a rágcsálás édes kéjében úszva, elkerülhetetlennek t űnt a megtorlás. Am egy 
röpke perc múlva Ilon mama lehuppant a kényelmetlen, támla nélküli konyhaszék-
re, aminek hokedli volt a neve, két kézzel csapkodta a combját, és hahotázott. A 
nevetés könnyeket csalt a szemébe : „Azt hittem , egér van a házban, pedig te eszed 
az újságot! " Мásnap vett neki suhajdát, ami olyasmi , mint a mignon , sok csokoládé-
val, tejszínhabbak és grillázzsal, úgyhogy egész délel őtt ezzel az egyébként elérh€t ~t-
len ínyencséggel édesítette a száját. Közben azon tanakodott, vajon ezt az ај ándéќot 
a képzelt egér kapta -e, vagy ő . Mindenesetre ezt az eseményt intésnek fogta fel, hogy 
jobban füleljen a kapu fel ől közelgő  léptekre. Ugyanakkor zöld fénynek tekintette: 
ha senki sincs odahaza , továbbra is kedvére majszolhatja az újságokat a nagymama 
sifonérjában. 

Lehet , hogy nem is volt olyan nagy és jelentékeny az a sifonér , mint amilyennek 
tűnt. De ő  benne nőtt fel , benne formálódott . Szerette a bizonytalanságot , mely any-
nyi teret hagyott a gyerekkornak . Ezt a semmivel sem korlátozott boldogságot, amit 
az tett lehet ővé , hogy együtt lehetett az újságokkal a meghitt sötétségben . Szerette 
ezeket a rendkívüli pillanatokat, amikor az egész világ belefért a sifonérba. Lehet, 
hogy épp az a tömérdek betű , melyekkel kedvére jóllakott , miközben kereste ,a 
helyét a nap alatt, lehet , hogy azok kezdtek benne egy napon verssé összeállni. Eš 
valószínű , hogy a versei meg őriztek valamit a régi újságok ízéb ől és a nagymama 
ruháinak szagából. Hogy épp a sérülékeny , komor sifonér volt gyermekkorának adú 
ásza , pályájának els ő  nem hivatalos , de fontos bibiliogгáfiai egysége, melyr ől azelőtt 
soha egy szót sem ejtett. Belézárult , miként a sifonér ajtai is zárva voltak számára, 
amikor otthon volt a család. Íme, csak ma nyitotta ki, pedig jóval korábban meg 
kellett volna tennie. Hogy meghosszabbítsa a játékot. A bizonyosságra úgyis mindig 
van elég idő . 

* 

Mégis, közeleg a tavasz. Kopog a cip őtalp, csikorog a csizmatalp alatt., Illatokkal ad hírt 
magáról, jelzi beköszöntét. Április vége van, és egy kicsit világvége is. Elvezzük a klinker-
téglák és az új betonút apró határvillongásait. A sárga klinker-tégláknak szurkolunk, a 
villamosnak, mely valaha oly hallhatóan utolérte a fáradtságot. Palicsot és Szabadkát, a 
tavat és a szárazföldet kötötte össze. A bankban rekedt megtakarított pénzünkb ől és új szerel-
mekb ől élünk. Fejünk fölött a NATO fenyegetései és Oroszország védelme. A szül ők betegsé- 
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ei és tehetetlené uk És mi sem tehetünk semmit hog y rne állítsuk a vizet mely finoman g g.. • ~ gY g ~ Y.Í 
kihímezi a mennyezet és a padló közti felületeket. Cseppre csepp. A zárt térben fenyeget ő  özön- 
víz közönéges ténye új lehet őségeket ígér. A piac közel van, lehet adni-venni. A barátaink 
végrendeleteket írnak. Továbbra sem hajlandók jelen lenni. A vadgesztenye szelíddé változik, 
hogy megvédјúk. A tavasz hangosan köhög, hogy bátorítson bennünket. Ideér -e valaha is, 
futva, kipirulva, élettelin? Mintha az öröm nem lelné a helyét a naptárban. Miközben látszó-
lag gondtalanul hull a hó, a repülők tébolyt szórnak, a madarak pedig pánikba esve repül-
nek neki a zárt ablakoknak. A korcsolyázók kiloccsantják a teát, a kabinok ajtai pedig 
csikorogva zárulnak be. A lemondott esküv ő  szent szertartása zeng a templom mély csöndjé-
ben. Es a hóhullás, mindennek ellenére, nem szűnik. 

3 

Az utazás vágya nem sérti a maradást. Utazni és oda nem érni ugyanolyan kínos, mint 
helyben maradni. Az utazás megváltoztatja a dioptriánkat, új képekkel kínál, elaltatja a 
félelmünket, hogy újabb gy űjtőfogházba érkez űnk. Utazás közben elmaradnak mell őlünk az 
események, mint azoknak az embereknek az élete, akiknek a házai el őtt elhalad a vonatunk. 
Az elodázás és a várakozás tartós állapota ez. A hazatérés: fülelés belső  változásainkra. 
Kigöngyöljúk az útról hozott filmszalagot, s eközben homok és kavics hull ki lényűnk pólyá-
jából. Van valami új, ami belénk fészkelte magát, és nem éhezik. Velünk táplálkozik. A lepke 
szárnyának finom hímpora elt űnik, ha megérintјúk. Mindig az emlékezet egyazon pontjából 
indulunk Palicsra. E pontból minden meridián elérhető, és mint filmekben, zene kísér min-
den vállalkozást. A meg őrzött hangulat, a tömény n őiesség, az örökké virágzó kert visszacsa-
logat utunkról a kezdőpontra. S amikor visszatérünk, semmi sem hamis. Az agyagba bugyolált 
tó illatai, a pillantás a vízre, mely örök-talányosan pillant a város felé, az épúletek — minden-
nek megvan a maga bizonyossága az elrendezés, a színek, a részletek tekintetében. Visszatér-
vén a kiindulópontra még több sóvárgás, még több öröm fészkeli be magát a szívünkbe. Ezzel 
táplálkozik, ett ől maradandó Palics fölött a fény. 

* 

Otthon a gyerekek az asztalf őn ültek a konyhában. Az ő  helye is meg volt hatá-
rozva. Baloldalt ült a nagymama. Jobbra anyu. Apu pedig vele szemben. Ezt rendet 
semmi áron meg nem lehetett változtatni soha. A kis mélyedések a székeken — már 
amennyire egy hokedlin lehet bemélyedés — csak az övéik voltak. Igencsak kényel-
metlen székek voltak ezek, négyszögletes fadarab, támla nélkül, két lábtámasszal; 
mindig frissen festve, a konyhakredenc színével megegyez őn. Minden házilag készült, 
beleértve a háziakat is. Fontosnak tartották, hogy maguknak és maguk köriil min-
dent házilag készítsenek el. Anyu varrt és horgolt, a nagymama beszerezte a hozzá- 
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valókat és főzött, apu barkácsolt, és az egészben volt valami természetes szépség. 
Minden pillanatban és minden tekintetben számíthattak egymásra. 

Csak egy bádogdoboz ütött el valamelyest, a ház büszkesége, melyen di: Kneip 
alakja díszelgett. Egyenes szög ű  paralellopipedon formája volt, és mind a négy 
oldalán a nevezett úr arcmása díszelgett. Minden reggel i dvözölte őt az asztal túl-
oldaláról — a tányérjával és a Kneip kávéval teli bögréjével szemközt —, és minden 
este egymásra vetett tekintettel aludtak el. Miközben a sparheltr ől Kneip árpakávé-
jának illata terjengett, összenézett az ősz hajú úrral, és megpróbálta kitalálni a 
bádogdobozra írt bet űk és mondatok értelmét. Ha odakint valami igazságtalanság 
érte, amikor hazaért, el őször is kivette a kis konyhak гΡedencből du: Kneipet, és 
maga elé tette. Bármi baj volt, az ősz hajú úr mosolya mindig jobb kedvre derítet-
te: árpakávéja révén úgy hatott гá, mint az eperfák árnya a nyári kánikulában. 
Arról sosem gondolkozott, hogy hova valósi, kik a gyerekei, mivel foglalkozik. Egy-
szerűen az övé volt, megfellebezhetetlenid, és senki, még az unokatestvére sem — akit 
gyerekkorában talán a legeslegjobban szeretett —, nem nyerte el a „kneipozás" 
privilégiumát. A nagymama magától értet ődő  mozdulattal nyúlt a bádogdobozhoz, 
különösebb tisztatelet nélkül. S ez talán még nagyobb jelent őséggel ruházta fel. 
A nagymamát is, meg a bádogdobozt is. Kneip az ő  kezében, miközben az ízletes, 
édes italt készítette —árpakávét egy kevés tejjel — mintha egészen otthon lett volna. 
Amikor a bádogdoboz a kezébén elsétált a sparheltt ől a helyéig az asztalon, bekö-
szöntöttek a maradéktalan boldogság pillanatai. Kneip mosolya ellágyult, s felvonta 
az egyik vastag szemöldökét. Elb űvölve nézték egymást. A nagymama átfogta kezé-
vel a négy arca közül az egyiket, s miközben a szomszéd tet őn búgtak a gerlék: 
„kukoka, kukoka", ők ketten abban a hitben éltek, hogy semmi sem fogja megrendi-
teni mélységes, meghitt összhangjukat. Anyu és apu ezekben a reggeli órákban má гΡ 
rég a gyá гΡban voltak, ők hárman viszont, a nagymama, Kneip meg ő, élvezkedtek a 
konyha birodalmának meleg g őzében. 

„Istenem", gondolta még hosszú évek múltán is, „mintha még most is érezném 
annak a sosem hideg bádogdoboznak az érintését". Az őг Ρölt árpakávé mellett talán 
az akkori kislány emlékeit is őrizte, az ő  sóvárgását a távolság, az ismeretlen iránt, 
ám a meleg otthonhoz való szenvedélyes ragaszkodását is. A nagyapa abban az id ő-
ben már régóta nem volt velük, egyszer űen eltávozott tőluk, ahogy ifjúkorában megy 
el az ember, amikor a világ még nagy, s a szív túl okos. Alázatosan és görcstelenül 
járta a maga útját. Azon az éjszakán, amikor felordított, hogy „Árnyék, árnyék!", ő  
csakugyan belesett a szobába, és a szekrény meg az ágy között valóban megpillan-
totta a falon szép, hosszúkás kezének árnyékát, amint üstökön ragadta az ürességet. 
Nem értette, mé гΡt nem csípte el azt az árnyat, hanem csak rémülten kiáltozta a 
nevét: „Árnyék, árnyél!" Ő  megrökönyödve odament a kísértetiesen  tires  konyhában 
álló kredenchez, és megragadta a bádogdobozt. Ezen az éjszakán aludt ,el őször 

29 



Kneippel . tlgy ölelte magához a díványon fekve, mint a legközelebbi hozzátartozó-
ját, s az is volt . Együtt imádkoztak , maradjon velük a nagyapa. 

Nem használt . Másnap reggel tejeskávé nélkül ébredtek , mert a kávé szétszóró-
dom a párnákon , ámde a nagyapa nélkül is. Úgy feküdt a középs ő  szobában, mint 
egy bábu , körötte békesség és hideg honolt . Nem engedték meg neki, hogy megérint-
se. Amikor kirakták a rózsakertbe egy fekete függönyökkel övezett állványra, azt 
mondták , hogy alszik. Kneip és ő  tudták , hogy ez nem igaz, mert el őző  nap a nagy-
mama megmondta , hogy a nagyapa el fog utazni valahová. A nagymama sohasem 
hazudott. Ő  és Kneip tudták , hogy a nagyapa elutazott valahová, valóban messzire, 
és ezt a bábut az aranyrojtos fekete függönyök mögött, mely annyira hasonlított rá, 
azért hagyta itt maga mögött , hogy ne szomorkodjon túlságosan a család . Amikor ezt 
megértette , letörölte a könnyeit , elment a boltba Kneip-kávéért, amit papírzacskó-
ban mértek ki, s ezen a reggelen f őzött magának el őször önállóan tejeskávét . A spar-
helt körül sürgölődve magához ölelte a Kneipjét . Kés őbb együtt ettek meg egy karéjt 
a nagy kenyérből, amit a nagymama előző  nap dagasztott , ő  pedig elhozta a pék 
kemencéjéb ől . Megpuszilta Kneipet, betette a konyhakredencbe , átfurakodott a az 
udvaron hullámzó nagy feketeségen , és elment a szomszédba a barátn őjéhez , Teréz-
hez. Kneip őrizte a helyét a konyhában , a házat és a nagyapa bábuját. Mintha 
valahogy megnőtt volna, egész nap nyugodtan játszott Terézzel a homokban. Senki 
sem hívta , senki sem kereste , kedvére öntögethette az id őt az egyik vödröcskéb ől a 
másikba, az egyik edénykéb ől a másikba. 

Aznap szokatlan ízű  ételeket ettek az udvarban, este pedig Terézzel a „tiszta-
szobának" mondott helységben aludtak magas ágyakon. Másnap anyu, apu és a nagy-
mama , valahogy mereven és ünnepélyesen , érte jöttek és hazavitték . A kávé már az 
asztalon volt >  s ők mint vasárna onként, egyu m reggeliztek. 0 egyszer  csak  felemel-
te a tekintetét a bádogdobozról, s talán azért , hogy beilleszkedjen e furcsa ünnepé-
lyességbe , így szólt : „Mától kezdve ez a nagyapám ." Fogta a Kneip -dobozt, magához 
szorította , és kitört belőle a zokogás . Erre mindannyian együtt , sokáig sírtak. Majd-
nem az egész délel őttöt valahogy különösen ellágyult hangulatban töltötték a ferde 
fényben, Kneip az ő  ölében , ő  meg az anyuéban. 

A Kneip - doboz meg ő  már egy örökkévalóság óta nincsenek egyiitt. Nem tudni 
hogyan s miért, elvesztették egymást. Pedig most talán még nagyobb szüksége lenne 
rá, mint azelőtt . Hogy biztosan tudni lehessen , kié, íme a leírása : alapszíne drapp, 
halványdrapp , mint a koranyá гi , ringó délelőttök . Körbe -körbe, mind a négy olda-
lon Kneip doktor feje látható , mintha fénykép lenne. Fölötte és alatta bet űk. A 
doboz nagy, mint a gyerekkor . A csavarok a fedélen kissé berozsdásodtak. A négy 
kép egyikén egy kicsiny száj nyoma . Melyet a mindennapi csókok nyomtattak oda. 
Ha valaki megtalálja, ne nyissa fel. Úgyis csak egy kislány emlékei vannak benne, 
senki más nem tudhat velük mit kezdeni. 

30 



* 

Palics a földrajz k ficamodása. A tér és az idő  közti szakadás. Rétegzettség és izgékony 
érzékenység.. Hazugság cigányul, cigány módra. Fájdalommentes és ártatlan lódítás, mint a 
rajzfilmekben. A homok hazugsága a megbízhatóságról. A vízé az áttetsz őségről. A tóé a 
határtalanságról. Szép hazugság, mely egy istentelen napon csöppent a szembe és a fölbe, 
amikor megszólaltak a süket harangok, amelyek kitartóan harangoznak a környez ő  templo-
mokban. Hazugság a Tiszával a háttérben, meg a fürdéssel a csupasz vízben, mikor agyag-
csizmákkal érsz partra. A háttérben heged ű, csemballó, nagyb őgő  és odaadó tekintet. 
A sikamlós, fényes muszlinruhás éjszakában a füvek sóvár susogása, egy madár szárnycsat-
togása. A Tisza gyöngédségeket suttog a tónak. Elképeszt ően csábító jelenet, amint résre nyíl-
nak a Női strand kabinjainak ajtai. Számtalan ajtó. Tiszta csönd, halk hangok. Már csak a 
szél simogatja a zöld víz közvetlen közelében feledett nyugágyat. A csendet híreli, a bomlott 
csemballót, az'ajtófélfák közé szorult akvarell kertek színét. A homok közepette, melybe bele-
túrt a szél;  s beleírta az itteni, palicsi tartózkodásának értelmét. Hét kilométerre Szabadkától. 
Ahol az id ő  keresztrejtvényét fejti. És el őkészíti a jövénd ő, pirkadó nap alakzatát. A napét, 
amit még nem takart be a fű. 

4 

A köddel a tó fölé borul az elszállt idők cigányzenéje. A képzelt gesztenyefák az erd ő  
fölébe kerekednek. A tér szilárd konstrukcióját feloldják a puha árnyékok, melyek valahonnét 
az útra szóródott, apró, fehér kavicsokra esnek. Mindent elringat ama sérülékeny idődarab-
ka, mely iparkodik átvezetni a termálvizeket a homokon való átkelés értelmébe. A homok alatt 
felsejlik mindegyik forrás csomópontja. A kajszibarackfa a termésére vár azt lesi a virág is, 
mely a gyökér mellé hull. Az élet csöppje a homokon keresztül utazik, a nap hívta el ő, s 
láthatóvá válva részesít bennünket magából. Felfoghatatlan mélységű  tudás rejtezik a fában. 
Ettől oly célravezet ők a nedvei, ett ől képes a mélybe hatolni. A szájban elolvad a ciklilaisság 
ősrégi szemlélete. Artemida az ablakokat törölgeti, miközben a cigány a holdsütésben a szí-
vét cseni el. Az éj fél zárkózott fényei behúzódnak a puha párna alá, de Dankó Pista Artemida 
ablaka alatt továbbra is húzza az isteni muzsikát, mely a n őé. Rájuk ismer, varázslatos keb-
lére vonja őket. Megfogan a meghitt hangulat, melynek emlékezete megmarad az id ők során 
Palics görbületében. . 

У  

Az udvaron három eperfa és egy kis al - ác lombosodott. A legnagyobb eperfa alatt 
ebédeltek, s az egyik ágán függött a hintája. Tulipán, krizantém, rózsa virágzott 
körös-körül. Tömérdek rózsa. Különféle szín ű  mályva is volt, dacos virág, melyet 
mintha Isten keze szórt volna a kövek közé, meg füzike, sárgá és piros pistikebokrok, 
jobboldalt a sarokban pedig, a kapu felé menet, kék, lila és fehér folyondár burján-
zót , árnyékot adott, amikor a homokban játszadozott; és elrejtette őt a kiváncsi 
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tekintetek el ől. A felfuttatott folyondár mögött . a ki tudja, honnan hozott homokban 
zajlott az ő  izgalmas gyermekélete. „Adj neki homokot", mondta a nagymama, meg-
bízható nevelési tapasztalataival a háta mögött, „a gyereknek kifejl ődik a képzelete, 
és kis csodákat fog művelni". S valóban : azzal kezdte , hogy homokot öntögetett át 
az egyik edényb ől a másikba ártatlanul, és most, lám, látja magát, amint a nedves 
homokból élő  emberi figurákat készít , melyeket majd nem lehet elvenni t őle a 
magány perceiben. 

De menjünk sorjában. „Hogyan kell embereket csinálni, hogy lettek", tette fel a 
kérdést néhány megbízható személynek . Először is a nagymamának , anyunak meg a 
nagynénjének . Mind egyetértettek azzal, amit a ház és az utca kétségbevonhatatlan 
tekintélye mondott : „Sárból", jelentette ki a nagymama. „Szóval sárból", ismételte 
meg ő, elment a udvarban álló kúthoz , megtöltötte a vödröt , és rálöttyintette a 
vizet a maga homokozó alkotóműhelyére . „Délben, amikor nincsenek árnyékok", 
egészítette ki anyu a nagymama kijelentését, „kirakod az embereidet a napra, és a 
nap majd megeleveníti őket". Mivel a folyondár virágai minden reggel, amint meg-
pillantották a napot, kinyíltak, délután pedig, amikor a kertet öntözték, összezárták 
szirmaikat , anyu kijelentése logikusan hangzott. Minden a földb ől nő  ki, az egész 
udvar más udvarokban gyökeredzik , melyeket házak kötnek össze egymással, a 
háztetőkön pedig gerlék jelzik , hogy kihajtott , amit elültettek a kertben. Végül is apu 
és a nagymama ültetnek mindent , az es ő  megöntözi , a nap előcsalogatja , s kisarjad-
nak. Miért ne lehetne így az emberekkel is? 

Az egész délel őttöt a homokban töltötte szótlanul . мegcsinálta a Hosszúhajút, és 
valamit suttogott neki , nem bánta , hogy olyan ügyetlen , hogy nem sikerült igazi 
lábakat és kezeket gyúrni neki . Majd a nap kijavítja , gondolta, hisz a nap nyilván 
tudott az ő  nagy magányáról , mely ezen a nyáron annál nagyobb volt , mert Mica, 
Dane és Olgica , akik becskerekiek , de a júliust rendszerint a nagyanyjuknál töltöt-
ték a szomszédban, elmentek a tengerre . Elragadtatva gondolt a fiatal lovakra; akik 
oly sebesen és szilajon ügettek végig az utcán, hogy elállt a lélegzete, és valami 
félelmetes vonzer ővel hatottak rá , akárcsak a patáik dobogása az akácok árnyéká-
ban. Az esti mesékben a lovak megmentették az embereket , csodát tettek, megeleve-
nedtek , sőt néha herceggé változtak át . A ló testesítette meg számára mindazt, ami 
erős, eleven , telivér. Ami el őre von, az élet bármely terhét vinni képes , tág tereket 
varázsol el ő  csillagokkal és felhőkkel , búzamez őkkel és sz őlőkkel . A világot, azt a 
nagyvilágot , amiről az utcábeliek regéltek egyt ől egyig. Arra gondolt: ha majd a nap 
felserkenti , és megszületik a kislánya , aki elhagyván a homokformát puha, гózsaszín 
hússá válik , a lovak majd elhaladnak felette, és megajándékozzák a hatalmukkal, a 
gyorsaságukkal meg az erejükkel . A homokban guggolt, s a készül ő  mű  fölött egyre 
rövidült az árnyéka. Közeledett a dél. Még egy kis víz , még .egy kis homok, a masz- 
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sza szétesett, nini akart összeállni, ám ő  az újságlapon, mely alatt egy cipőѕdoboz 
fedele volt, kitartóan gyúrta. 

Elmúlt a délelő tt, perzselni kezdett a nap, a finom folyondár már nem nyújtott 
elegendő  védelmet teljesen felforrósodott kobakjának, ám ő  még mindig, éhesen, az 
izgalomtól és az aggodalomtól remegve csinálta a kislányt. A nagymama már néhány-
szor ebédelni szólította, s amikor energikus léptekkel elindult a búvóhelye felé, gyor-
san talpra szökkent a fontos dolga mell ől, és már ment is a konyhába. Az asztalon 
fonott kalácshoz való tészta állt, s várta, hogy a nagymama ügyes keze megajándé 
kozza a megfelel ő  formával. мegpillantván a sima tésztát, amilyet egész délel őtt nem 
sikerült kigyúrnia a homokból, megkérdezte a nagymamát ;  miből van. Ez a massza 
egyenletes volt, és nem morzsálódott. A nagymama, miközben a forró levest merte 
a tányérba, odavetette: „Lisztb ől, tojásból meg vízb ől". Ebéd után elcsent egy kis 
lisztet meg néhány tojást, és kicsempészte a búvóhelyére. Anyu már rég megjött a 
gyárból, de ő  nem ment ki elébe a kapuba. Apu megérkezett a birkózásból, de ő  
egész délután lázasan gyúrta az anyagot. Végre, valami csoda folytán, már estefelé, 
a massza összeállt és megkeményedett, és nemsokára kész volt a kislány. мiután meg-
mosdott a lavórban, szigorúan tilos volt kitennie a lábát a házból, úgyhogy alig 
sikerült kisettenkednie a kapun. Meg lévén gy őződve, hogy a küldetése minden 
áldozatot megér, kivitte a kislányt az út közepére. Itt érik majd reggel a kel ő  nap 
sugarai, a jégtáblákat húzó lovak pedig épp fölötte fognak elhaladni. 

Ezen az estén nem tudott elaludni. Csak hajtogatta az imát: „Istenem, segíts, 
hogy holnap megszülessen és játszhassak vele, hogy csak az enyém legyen, Istenem, 
segíts." A fáradtság mégis legy űrte, és elaludt; reggel izzadtan és riadtan ébredt, 
magas lázzal. Jóval kés őbb értette meg: Isten bünteti, mert beleártotta magát az ő  
dolgába. A kíváncsisága azonban mindennél nagyobb volt. Pizsamában szaladt ki az 
utcára. A homokkislány épen feküdt az út közepén, csak a hasa meg a karja repe-
dezett meg, és a szoknyája, amit oly nagy figyelemmel csinált neki homokból. Senki 
sem taposta szét, nem lopta el, a kocsi már elhaladt fölötte, a sarki bolt el őtt állt. 
Miért nem volt rózsaszín húsból, mint ő, miért nem nevetett, miért maradt tovább-
ra is a homok foglya az út közepén? Talán túl er ősen sütötte a reggeli nap. Igen, 
biztos emiatt repedezett meg. A pizsamája alá dugta, és bevitte a házba, elrejtette 
az ágy alá. 

Megérkezett Glogov čan doktor, megvizsgálta a testét, a lelkébe azonban nem kuk-
kantott be, nyilván azt hitte, hogy az ilyen kis gyerekeknek még nincsenek olyan 
titkaik, melyektől magasra kúszik á lázmér ő  higanyszála. Adott neki valami kúpokat 
meg orvosságokat, és elment. Ő  elaludt, és azt álmodta, hogy az ágy alatt a szalmá-
ban feléledt a hosszúhajú kislánya, és nagyon hasonlított Hamupip őkére a „ Mese-
ország kapuja" című  könyvből. Egerek is érkeztek vele, és mind együtt jót játszottak 
a homokban, ahol a kislány voltaképpen született. A Hosszúhajú hirtelen er ősen 
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megszorította a kezét, és így szólt: „Kösz, hogy megpróbáltad. Fogd ezt a sípot, és 
ha bármikor szükséged lesz valamire, csak fújj bele. Én eljövök, és segítek". A síp 
mintha az apu birkózós sípjának az ikertestvére lett volna. „Hamupip őke" nekiaján-
dékozta a puha selyemszalagját is, melynek olyan illata volt, mint Helénke ágynemíí-
jének. Egy könnyed mozdulattal kibontotta a lófarkát, kivette a szalagot, mely 
világoskék volt, frissen mosott és vasalt, ahogy a nagymama szokta, és, kicsit szo- 
rosan, bekötötte az ő  hajába. A fájdalomtól felébredt. A hajához kapott, mely 
beleakadt a párna gombjába. Ekkor megpillantotta az ágy peremén átvetett kék 
selyemszalagot. Feltámaszkodott, és a közepén, ahol a „Hamupip őke" szalagjának 
a csomója lehetett, megpillantott egy hosszú, sz őke hajszálat, mely arany színekben 
játszott a napon. Amikor viszont hozzáért az ágy alatt lév ő  titokzatos tárgyhoz, 
ragacsos homokdarabok maradtak a kezében. 

Hosszan, hangosan zokogott az ágyban. Nem merte megkérdezni a nagymamát, 
hogy mért nem igaz, amit mondott neki. A nagymama nem szerette_, ha meghazud-
tolták. Mindig azt mondta: „Még kicsi vagy, majd ha megn ősz, magától megérted". 
Egész nap ágyban maradt, a nagymama pedig este, amikor felmosta a konyhában a 
kőpadlót, az ágy alá nyúlt. „Hogy kerül ide ez a homok", hangzott a kérdés. Ő  hall-
gatott. Úgy tett, mintha aludna. Aztán komolyan beteg volt néhány napig, a párná-
ja tiszta víz lett a könnyekt ől, a kék szalagot pedig eldugta a pizsamája alá, oda, 
ahol a lélek van, s csak olykor érintette meg, mélyet sóhajtva. A láz egyszer csak 
magától elmúlott reggelre, érezte, hogy visszatér az ereje, de elhatározta, hogy meg-
várja, amíg ezt közlik vele. A kudarcáról senkinek sem beszélt, és nem is kérdezett 
senkitől semmit. Ám a seb, amit a sárból készült Hosszúhajúval való kaland okozott, 
örökre megmaradt. Tulajdonképpen ekkor szembesült el őször saját tehetetlenségével. 
Addig azt hitte: ha valamit nagyon kívánsz, egyszer majd biztos beteljesül. Ezúttal 
biztosan tévedett valahol, gondolta, biztos túl kevés vagy túl sok volt valamib ől a 
masszában. Vagy az a kudarc oka, hogy nem hagyta kint a kislányt egészen délig a 
napon. Volt ahogy volt, többé nem próbálkozott. Legkönnyebb volt azt hinni, hogy 
a nagymama alkimista képlete felmondta a szolgálatot. Mégis, életének ezen els ő  
igazi repedése után, amikor csak nehéz volt a szíve, mindig elment a kert eldugott 
zugába, oda, ahol az UNRA-csomag fémdobozába temetve elásta a kék szalagot. Apu 
birkózós sípjával együtt, melybe — habár gyakran megkísértette — sohasem mert 
belefújni. A szalagon, ha a nap felé tartotta, felragyogott a hosszú, sz őke hajszál, 
mely egyre inkább aranyszálra hasonlított. S egy napon, ha majd valóban szükség 
lesz rá, bele fog fújni a sípba is. 

* 

A vonatok kis településeken haladnak keresztül, a házak között. Magukkal viszik az egy-
mással minden feszültség nélkül társalgó utasok élettörténeteit. Magukkal viszik a felfedezést, 
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hogy a megismételhetetlenül különböz ő  életek úgy keresztez ődnek, hogy elvágják a közeledés 
örömét, az új képtekercseket, melyek egy pillanat alatt elpárolognak a mondatözönb ől, a 
ráismerések, a tolakvás, a verseиgés zsivajából. A vonatok rohannak, viszik hosszú monda-
taikat, két párhuzamoson gördülnek, a jobb és a bal sín szerepe egyesül általuk. Áthaladván 
Paticson még sokáig húzzák maguk után az új álmok, vágyak, beteljesülések megismételhe-
tetlen terhét. Viszik, mint a szekér a sz őlőt, amit majd az egyik közbees ő  állomáson lerakod-
nak, tudván, hogy majd ha ismét keresztülhajtanak Palicson, mélyet meríthetnek a forrásból, 
mely hosszan kanyargó, széles ereivel megadja nekik az emberség, a meghittség, a melegség ízét. 

5 

Palics — akár az ész határa. Az értelem pereme. Krležai tükör. A síkságot іnegterrnékеnуí-
tő  sperma. Gesztenyék galimatiásza. Teniszháló, amelyben fennakad a labda, belülr ől nézve. 
Palics a cigány szabadságérzet remekműve, a rezignáció filmkockája. Az egyszer űség mesteri 
tömörítése a keletkezés alkímiai formulájába. A befejezetlenség remeke, olyan rendezésben, mely 
értelmet ad neki, és elejét veszi a dilettantizmusnak. Növények a víz, az agyag t űfokába 
fűzve. T őlük indulnak majd el a szép, megfáradt hősök, akik biztos meg fognak érkezni. Palics 
— a síkság képzelete, sóvárgása a hegyek után. Anna csönd után, melyet csak a magasok 
kínálnak. A hegyek, a hegyek koszorúja fölött pedig a köd, mely sokszorosítja az ormokat a 
végtelenbe égirónt. Palics nőiségein rudimentáris vakfoltja. A saját meghasonlottságom miatt 
szeretem, mert Palics egyben van; ez az a kép, mely felé tartok. Egység. Kör, melyb ől soha-
sem jutunk ki. Melyben apu, libák ezreit etetve, megsokszorozta a számukat, mint a síkság 
a hegyek koszorúit. Palics csapda a hiszékeny halászoknak, akik aranyhalat halásznak, és 
ködökkel terhes reggelre lelnek, mely látja az agyagban a hegyeket. És felajánlja, hogy 
teljesíti mindhárom kívánságukat. 

l 

Alig ismert rá a tükör egy megfeketedett sarkában . Hát ez a mángorló, mondta 
magában döbbenten; hogy is tudott megfeledkezni róla. Amikor el őször pillantotta 
meg a pincében , megijedt t őle. Miután a nagymama megmagyarázta , hogy mire szol-
gál, félelemmel vegyes tisztelet ébredt benne iránta. A nagy fatákolmány , melynek 
fels ő  felületére követ raktak — „nehéz mint az élet ", mondta a nagymama — némán 
állt és várakozott . Elfoglalta a pince egy egész részlegét . A pince nappalija — ő  így 
nevezte a legtágasabb , tízszer tizes fertályát — sötét volt és dohosan nedves. Innen 
indul virágzásnak a virág , gondolta, és folyton újabb bizonyítékokat keresett erre. 
A pinceajtó fából volt , fölötte a fal mintázatába befészkelték magukat a hosszú lábú 
pókok. Amikor leküldték savanyúságért vagy borért, amit a nagyapja a pince egy 
másik részlegében tartott — ő  „a bor hálószobájának" nevezte —, a nagymama, hogy 
csillapítsa félelmét , azt szokta mondani: „De hát teljesen veszélytelenek, nézd, 
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milyen pici a testük, akár egy pont. Csak azoktól óvakodj, amelyeknek fehér kereszt 
van a vállán". A nagy, hasas hordók oldalt sorakoztak, mellett k a stelázsin pedig 
az üveg „borszívókák" feküdtek, a lopók, melyekkel kimérték a bort és megtöltöt-
ték a palackokat meg a kancsókat. A pincének ez a része az utcára nézett, ősszel 
ezen a rácsos ablakon keresztül hányták be a szenet télire. 

Leggyakrabban egy mosott ruhával megrakott fonott kosarat cipeltek le a pincé-
be. A nagymama előtte való nap a kotlában, maradék zsiradékokból zsírszódával 
főzött, szögletes fekete szappannal súrolta az ágynem ű t. мosás után hosszan és ma-
kacsul, többször is kiöblögette a tekn őben, végül kiteregette széltében az udvaron, 
hogy a nap jól „kiszívja", megillatosítsa. Mikor elhangzott a parancs: „Gyerünk!", 
jobbról-balról megmarkolták a nagy, fehér fonott kosár fülét, mely jól meg volt 
pakolva a megszáradt ágynem űvel, és irány a mángorló. Míg a nagymama a hatal-
mas kulcssal kizárta a pincét, a pókok mohón nekiiramodtak. Az els ő  a nagymamát 
megelőzve leiszkolt a lépcs ő  mentén a dohos sötétségbe, a pincébe, ahol mindig 
hideg volt, úgyhogy nyár közepén is úgy fel kellett öltöznie, mintha szánkózni men-
ne. Igy bebugyolálva feltekerték az ágynem űt a keményfa-hengerekre. Amikor ezzel 
megvoltak, a nagymama kiakasztotta a szerkezetet, s a mángorló hatalmas tekn ője, 
mely tele volt mindenféle kövekkel, a gördülésükt ől elkezdett el őre-hátra csúszni. 
A nagymamától hozzá, és vissza. Ő t az ágynemű  nem nagyon érdekelte, viszont alig 
tudott uralkodni a félelmén. Nézte, hogy mozog, csikorog a mángorlónak nevezett 
tákolmány, már-már fel akar szállni az égbe, vagy lesüllyedni a föld alá. Amikor 
feléje tartott, elállt a lélegzete, katasztrófát gyanított, ám megkönnyebbült, amikor 
gyönge kezével sikerült visszalöknie a nagymama irányába, a fény és az udvar felé, 
és legalább egy másodpercre megszabadult ett ől a roppant, félelmet és reszketést 
ébresztő  tömegtől. A munka végeztén a nagymama letekerte az ágynem ű t a henger-
ről. Puha lett, mint a selyem, szinte vasalni sem kellett, a kosár pedig közel sem volt 
már ennyira púpos, mint amikor lehozták a mángorlóhoz. 

Délben megérkezett a nagyapa acsizmadia-m űhelyből. Ekkor ismét le kellett men-
nie a pincébe egy kancsó hideg borért. Áthaladván a „nappalin" a „hálószobába", 
csupán a szeme sarkából vetett egy felületes pillantást a mángorlóra, melyt ől még 
mindig rettegett. Úgy érezte, hogy higgadtan és fenyeget őn vár rá a félhomályban. 
Szinte iszkolt a hordóig, kinyitotta a csapot, és megtöltötte a kancsót sisterg ő  bor-
ral, mely, mondta apu, tizenhét féle sz őlőből készült. Majdnem elfelejtette elzárni a 
csapot, úgy rohant fel a rubinpiros borral, a nagyapja elé rakta a kancsót a kony-
haasztalra, és már futott is ki a kertbe, hogy meghemperedjen illataiban és elbújjon 
a virágágyások közé. A kertben mindig h űs volt, mindig valami új szépség várt fel-
fedezésre, új virág, bimbó, csiga-biga, vagy csak egy árnyék. Itt lelte meg a világ és 
a saját egyensúlyát. Itt lecsillapultak a félelmei a mángorlótól, a pinceajtó fölötti pók-
tól, az álom egyenetlenségein való éjszakai lesiklásoktól, anyu reggeli távozásától. 
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A kertben minden baj vesztett komolyságából, a kérdések sortüzei pedig, melyeket 
magához és a környez ő  világhoz intézett, válaszra találtak. Itt tanulta meg, hogy ne 
féljen a takácspóktól, mely a szeme el őtt alkotta az új világok fonalait önnön testé-
ből. Miközben elnézte, hogyan köp és nyel, hogyan választja ki és sodorja a fonalat 
a semmin mászva, tanult. A pók alap nélküli házat épített. Tet ő  nélkülit. Nem vol-
tak benne kis elcsitított, rejtett világok, melyek mentesek lehettek volna a félelem-
től. Rögtönzött, mégis átgondoltan készített ház volt ez két virágt ő  között, a nádtet ő  
alatt. A sarokban, ahol apók, befogván egy kis üres helyet, elcsípte a hálóra vetett 
tekintetét. „Milyen magányos és keresztre feszített", gondolta. „De hisz én nagyobb 
vágyok nála." Ekkor felé nyújtotta a kezét, mire a pók megszökött. Sebesen mozgott 
a mértani szálakon, s eltűnt a mákgubóban. Ő  fellélegzett. Még egy fontos kérdés 
válaszra talált. A félelem átadta a helyét az álomnak. Szuszogva szívta be a tiszta 
kerti levegőt, úgy aludt, ujjaival tépkedve a bolondos, puha levelíí lóherét, amit 
ébren talált. Négylevel ű  volt. Megvolt még akkor is, amikor felébresztette a csiripe-
lés. Megpillantván a békés tájékot, leszállt egy madár, és az ő  ébredése, megmozdu-
ló feje, ami arra vallott, hogy felkel, nem adtak neki okot arra, hogy tovaröppenjen. 

Palics illata traktátusokat ír Osszegyűjti az eseményeket, emlékeket. Az albumból kikan-
dikál az iszap, a nád, a halpikkélyek és a zománcos kerámia keveréke. A fürd őzők zsivaja a 
szabadstrandon, ahol az anyák pucérra vetkőztetik a gyerekeket, akik az egyetemes zsibongás, 
nevetés és sikongatás közepette megmártóznak a zavaros vízben. A „Lujza" villa tornyának 
hegye emlékeket szúr át, kiszögellik a nyár forró napjaiból, a valóságtól távolságot tartva. 
Mindent átsző  a fény hálója, melyben fönnakad a szabadtéri színpad, a teniszpálya, a farkas-
ketrec. A szag, mely a jól átsült csirkecsont alapos kiszívása után marad a szájban. A bicik-
lizők haja Palics illataival keveredve az ég hátterén. Van-e bármi a világon, melynek nem az 
ég a háttere? A víz zöld színe átvágja a horizont vonalát, várván, hogy az ölébe hulljon a 
nap a napkeltéről és a napnyugtáról regélő  mindennapi történetből. Azoknak az embereknek 
az elveszett képei, akik itt találták magukat az iszap és a víz fölé hajolva, a mélységbe 
rakódnak, olyan pedánsan, akár egy archívumban. Abban a pillanatban állt meg a pilla-
nat, amikor a legboldogabbak voltak; arckifejezésük a táj lágyságát sugározza, a gondtalan-
ság idejéből hozott ragyogást. A Pannon-tenger maradványai fölött széttárt szárnyakkal repülő  
sirályok árnyékai védelmet nyújtanak a tó illatainak, melyek összekötik az embert meg az id őt. 

6 

Saját emlékekkel át- meg átsz őtt ház, meghengergetve a múltban és a régi idők illatai-
ban. Családi nyaraló, mely Palics közepén, a Kizur István utcában pompázik a többi közt. 
Papírtölcsérekben megőrzött események ;  melyek a gyerekkor nagy, tágas kamráiban várakoz- 
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nak. Séta a tobozok alatt, melyek hangosan pattannak fel, hogy a nap beléjúk nyúlhasson 
meleg ujjaival. A nap kezdete, madarak izegnek-mozognak a fészkekben csipogva, léptek zaja 
a földúton az agavékkal teli kertek mellett. Egy kéz puszpángbokrot simogat, mely elvá-
lasztja a gyalogutat a kerékpárúttól. Szecessziós vasútállomás, mögötte gyarmati áruval és 
„Favorit" .rágógumival ellátott bolt. Túloldalt fehér padok a villamosok sóvár utasai számá-
ra. A hátuk mögóit emelkedik a víztorony, és hosszú út vezet a tóig a parkon át, melyet be-
nőtt a borostyán, a gesztenyefák, tölgyek és akácok pedig még a teniszpályára is benyúlnak. 
Miként az id ő, az út is kört ír le, szívében a szabadtéri színpaddal. A valóság megmetszi a 
maga intarziáját, melyet másodlagos nyersanyagok színeznek. A másodpercek már az anyag-
ban elbágyadnák, nem hajlandók betérni az időbe és a moslékba vegyúlni. Az alkotás öröme 
megrökönyödött és mérgezett. Minden út az elemi ösztönök kisülése felé vezet, egyetlen kom-
bináció sem lehetetlen. 

Apu garázsában őrzik a holmijukat, mindazokat a tárgyakat, amelyeknek valaha 
értelmük volt. Mint a világ múzeumainak raktáraiban a ritkaságok. Amikor megszo-
rulunk vagy valami baj ér, apu megy a garázsba, és különböz ő  zsákokból teljesen 
elfeledett, emlékekkel, porral és idegen szagokkal teli tárgyakat szed el ő . Ezen a pon-
ton kútba esik minden elmélet az anyag megfáradásáról, mert a tárgyakat a régisé-
gük új minőséggel ruházta fel. A régiségük, meg az, hogy az övéik voltak. 

A cefréshordó mellett állnak a régi karosszékek, melyeknek ölében a jöv őről 
ábrándoztak ők ketten. Most nájlon és emlékek üledéke borítja, és meghatódnak, ha 
ránéznek. Aztán itt vannak még a virágállványok, melyek valaha tele voltak eleven, 
tarka virágokkal, főleg muskátlival és aszparágusszal. Köröttük, mint mikor locsolás 
után hirtelen felébrednek az illatok és frisseség támad, összegy űltek azoknak a 
szívesen látott ismer ősöknek az emlékei, akik zavartalanul fogyasztották az életüket, 
miként a sajátjukét is, úgy ahogy a nap lecsúszott és megakadt a torkukon: A ked-
venc játékszerek, a deszkák, melyeket egyszer megvettek, de sohasem használták 
fel semmire, gumikarikával rendesen öšszefogott régi képeslapok, amit így akár 
gyűjteménynek lehetett volna nevezni. Ezek a holmik mind telis-tele voltak a jöv ő -
terveikkel. 

Apu leggondosabban a bebalzsamozott cip őiket őrizte — hogy s mint sikerült 
neki ez a művelet, nem tudni. Anyu lánykori piros csizmája, amit a nagyapa csinált 
neki, a saját vadászcsizmája, melyben akkor volt a legboldogabb, amikor a társaság 
élén járva felfedezte a szarvasok, a fácánok vagy a vadkacsák búvóhelyét. Csak most 
érti, mért hatódott meg anyu ezekt ől a holmiktól. Apu voltaképpen őrizte és meg-
újította az eddigi életük során megtett minden lépésük irányát. Minden pár lábbeli 
mindig pont ugyanazt az érzést hívta el ő  belőle, mint azel őtt és még azelőtt, ugyan- 
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azokra az utcákra emlékezett vissza, ha rájuk nézett, ugyanazokat a gyermekbeteg-
ségeket juttatta eszébe. Anyu piros csizmája mindig a nagyapa m űhelyének a törté-
netét idézte föl. A m űhely a gimnázium közeléhen volt, és a szomszédságban lakó 
Oláh Sándor festményeinek sárga fénye ragyogott a falairól. Amikor elnézték a 
Piros bőrt a diszkrét díszítésekkel, Oláh sárga fénye egyesítette őket. Az arcukra ült 
ez a fény, hogy megpihenjen, elnyugodjon. 

Amikor a piros csizma el őbújt apu „múzeumi raktárából", anyu tekintete szin-
te menekülésszerűen tapadt apu kezére. Apu simogatta a csizmát, és tökéletesen 
látható volt, hogy kettejüknek ez a lábbeli olyan sokat jelent, hogy soha, de soha 
nem engedik ki a garázsból. Bármikor került is napvilágra, a szülei egymásra néz-
tek, s tekintetük melegsége minden körülöttük lév ő  tárgyat befont. Ilyenkor eszébe 
jutott, hányszor állta el t őle a nagymama a konyhaajtót, amikor ők ketten egy nagy 
lavórban fürödtek. „Miért van anyu és apu bezárva a konyhába?" — kérdezte ilyen-
kor, mire a nagymama röviden csak ennyit válaszolt: „Mossák egymás hátát". Úgy 
érezte, a mosdás hónapokig eltart, s belefáradván a találgatásba, hogy mikor fog 
megjelenni az ajtóban az ő  személyes anyukája, mikor adja őt vissza az apu, kime-
rülten elaludt a nagymama ágyában. 

Amikor megpillantotta a nagyapát a kapuban, úgy t űnt, mintha ő  is a sárga fény 
sugarain érkezett volna. Nyár van, kés ő  délután. Ő  vár rá, mert a nagyapa szerette 
hallani a kis lépteit a piros papucsban, amit sajátkez űleg készített neki. Egy hatal-
mas dinnyét hoz, a világ legnagyobb görögdinnyéjét. Kissé inog a bortól meg a mu-
zsikától, ami még benne van, a dinnye pedig, melyet bal kézzel a feje fölé tart, kezdi 
elveszíteni az egyensúlyát, és lassan lepottyan. Amikor találkozik az udvar k őkoc-
kákkal kirakott padlatával, szabálytalanul kettéhasad, a nagyapa pedig, józanul a 
saját árnyékára támaszkodva, hahotára fakad, mintha az egész jelenetet az ő  számá-
ra rendezte volna. Ő  átöleli a nagyapa lábát, aki magasra, magasra emeli őt, hallja 
a nagymama sikolyát hátulról, és akkor érzi, amint nagyapa gyengéden, a lehet ő  
leggyengédebben magához öleli kicsiny testét, miközben a papucs leesik a lábáról. 
Hosszú karjainak öblös, csodálatos ölelésébe vonja; keze a mesteré, aki ügyesen szab-
ja a csizmát, akárcsak az ő  gyermeki boldogságát. És abban a pillanatban tudja, 
hogy a nagyapa, aki megtalálta az egyensúlyát a hétköznapokban, bár talán mene-
kült is tőlük, mindannyiukat boldoggá tette. 

Becsukván a garázsajtót, maga mögött hagy egy halom történetet, melyek közt 
a dologtalan időkben matatnak, amikor nem történik semmi, amikor télre fordul 
bennük az idő  az élet jégtorlaszaitól, amikor keresnek valamit, ami megolvasztaná a 
fagyos mosolyt, s medrébe terelné a mondat elfeledett végét. Apu garázsa továbbra 
is teli van sóvárgással, beteljesületlen vágyakkal és álmokkal, ölnyi mezei virággal, 
szőlőskerti ősszel, a szüretek évadján, amikor ők álmokba öltözve egy nap alatt igye-
keznek leszedni mindent, ami az év során, Istennek, a természetnek és apunak 

39 



hála, megtermett. Akkoriban nem tudta, ám ma már tudja, hogy a diófa apu nélkül 
nem termett volna, a sz őlő  nem lett volna levecses, a kílt pedig sohasem lett volna 
ilyen smaragdzöld: Ráébredt, hogy az égbolt egész évben azért ereszkedett a1á a ma-
gasból a homokra, hogy ők ősz vége felé, a szüret napján megpillantsák. 

A nappal reménytelenségben melegszik. Ugyanaz a kotla., csak kissé rozogább. Körös-kö-
rül a Megváltó után kiált minden, s e vágyat csak fokozza a reggel korholása, mert mindig 
ugyanabban a helyzetben talál bennünket. Az újságokat senki sem olvassa, csupán elteszi 
emlékbe. Az apróhirdetésekben id őt és új trükköket árulnak. Az árusok sóvár, összesz űkült szem-
mel fúrkésznek, és mindig többet kérnek. A háttér lazúrja, a tó illata, néhány nádszál a 
tévém űsorok mezeibe döfve. A felszabadult energia alábbhagy. A palackból szabadult szellem 
többé nem jó, hanem erőszakos. Az illúziók kékeslila tömbjei fölött megrepednek a t űrhetőség 
határai. Az iszap is kedvetlenül hammogva habzsolja a ködöket. A lefejezett versek a kezdetü-
ket siratják. A küls őségektől szabadult metafora még csak most találgatja a maga mélységét. 
Hova menjúnk ártatlanság-vesztve, hogyan emeljúk fel a fej űnket a fa felé, hogy ne lássuk a 
az emlékeinkben épp rügyet bontó virág feddését? A múlt hazárdjátékok zsetonja marad, a 
jóvő  pedig olyan befektetés, mely senkinek sem igér semmit. A fül mellett el őre eleresztett 
minden jövend ő  zene bizonytalanságtól és iszonyattól fog remegni, még a homok fogai is 
elzsibbadnak miatta. A viszály dobjai nem sz űnnek baljóslatúan  dйbёgni. Miért ne indulnánk 
el egyszerűen a porhanyós homok nyomában, miért ne bújnánk meg a sirály széttárt szár-
nyainak melege alatt, miért ne lélegeznénk be a halak ívásának b űzét, a Női strand korhadt 
deszkáinak b űzét? 

(Radks Viktói'ia f or гiјtгísa) 
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1~lilovnн  1iliković  

Napló 
(2002. október 24.) 

 
Pontban 2 órakor a Trogir utca 11. számú házának kapuja el őtt leállt Petar 

Gabrić  Asconájának motorja, és egy perc múlva már indultunk is Lazar Merkovi ćért 
és Alojzije Stanti ćért. 

Zágrábba pirkadatkor érkeztünk, ahol el őször a Kivándoroltak Horvát Maticá-
jába mentünk. 

 
Egy perccel 11 óra el őtt lépünk be Stjepan Su čić  dolgozószobájába, ahol a tit-

kárnőtől, Gordana asszonytól megtudjuk, hogy az alelnök úr a Matica bejárata el őtt 
várakozik ránk. Úgy látszik, elkerültük egymást. Ez a találkozó is jól kezd ődik —
néztünk egymásra, de abban a pillanatban befutott Su čić, és rögtön össze is állítot-
tuk az aznapi meg a pénteki munkatervet. A Központban fogunk éjszakázni, mivel 
az esik legközelebb a Maticához. Azután Koprivnicára megyünk, ahol a Frano 
Galović -napok zajlanak. 

 
Míg a Horvát Irószövetségben ebédeltünk, Anđelko Novaković  alelnökkel együtt 

megérkezett tavalyi vendégünk, Mirko Tomasovi ć, majd kés őbb visszatértünk a 
Horvát Maticába, és Su čićtyal megbeszéltük, hogy 15 órakor indulunk Koprivnicá-
ba. A kijáratnál összefutottunk Dragutin Tadijanovi ćtyal, és megálltunk pár szóra. 
Tadijanović  a maga nyugodt, de még mindig friss, zeng ő  hangján megkérdezte: 

Merković  úr, hogy kerül ön ide? Mi újság Szabadkán? Palics most is olyan szép? 
Es Lazar Merkovi ćnak, Szabadka díszpolgárának elakad a lélegzete, sokkban van. 

Megilletődésemet kérdésekkel leplezem. A kilencvenhét éves Tadij anovi ćotl arról 

~ A horvát irodalom bárdja, a horvát költészet nagyja, Dragutin Tadijevi č  1905. november 4-én 
született egy szlavóniai faluban, Rastušjeben, nini messze Slavonski Brodtól. Ó a múlt századi 
horvát költészet egyik hegalapítója. Harminc vers- és prózakötet, több mint ötszáz vers szer-
zője, száz könyv szerkeszt ője, száшos díj tulajdonosa. Els ő  verse, a Szoшorú ősz (Tužna jesen) 
1922-ben jelent meg Margan Tadeon álnéven, az Omladina cinű  diáklapban. Saját nevén 
1930-ban kezdett publikálni a Književnik és a Hrvatska revija cinű  lapokban. Dragutin Tadijano-
vić  1965-ben megkapta Zágráb Város Díját, azután életm űvéért a Vladmiir Nazor-díjat 1968-ban, 
majd a Zlatna čaplja (Aranygéni) elismerést irodalmi munkásságáért 1998-ban. Díszpolgára 
Slavonski Brodnak (1998) és Rábnak (1998). Elitm űvével kiérdemelte a Josip és Van Kozarac 
Napok elismerését, 2000-ben. 
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kérdezem , emlékszik- e még arra a~ szófiai útra, melyen 1942, júniusában Dobriša 
Cesarić tyal és a szabadkai Marko Covi ćtyal. 

— Hogyne emlékeznék — válaszolja nyomban, mint aki ezt a kérdést várta, és 
könnyedén hozzáfűzi —, ha valóban érdekli önöket , hogyan fogadták a bolgár irodal-
márok a HISZ küldöttségét , olvassák el, mit írtam a júniusi számban (a Hrvatska 
revija lapról van szó ) akkor, 1942-ben. 

Míg beszélt , magamon éreztem élénk tekintetét , melyben a kíváncsiságot már rég 
megszelídítette a bölcsesség. A századik életévéhez közelít ő  ember pillantása még 
valamiről árulkodott — a jóindulatról , ami oly ritka manapság: 

— Meddig maradnak , uraim , Zágrábban ? — kérdezte. 

— Néhány nap múlva ünnepeljük ugyanis a születésnapomat. Csatlakozzanak hoz-
zánk önök is! Megígérték nekem, hogy erre az alkalomra hat könyvem is elhagyja a 
nyomdát, és még kettő, melyet én szerkesztettem. 

 

Koprivnicában megismerkedtünk Slavko Fija čko tanárral, íróval , aki a kaj-
nyelvjárás fiatalon elhunyt költ őjének , Frano Galovićnak (aki 1887. júliusában szü-
letett a Koprivnica melletti Petranacban ) Z mojih bregov című  kötetét szerkeszti. 
Házigazdáinkkal megtekintettük a költ ő  könyveiből, leveleiből és személyes tárgyai-
ból rendezett kiállítást. 

Míg a szervez ők arról beszéltek, hogyan szakadt meg er őszakos úton Galovi ć  
életútja 1914. október 26 -án , a szerémségi fronton , a mačvai Radenkovi ći falunál, és 
hogyan temették el kés őbb a zágrábi Mirogojon, az én gondolataim (újra, és egyre 
gyakrabban ) a világutazó , vadász , író Vojnits Oszkár körül forogtak. Miután beutaz-
ta az összes kontinenst , és megírta élményeit nyolc könyvben , számos levélben meg 
cikkben , melyek az akkori vezet ő  európai lapokban és folyóiratokban jelentek meg, 
Vojnits Oszkár, maláriával küszködve , annak biztos tudatában , hogy az ő  világának 
hamarosan vége, Port Said-ban állapodik meg . Az Eastern Hotelban bérel egy egész 
emeletet, mígnem 1914, május 18 -án, az 50. születésnapján egyetlen lövéssel leterí-
tette legnagyobb zsákmányát — az öregséget. 

 

— Milyen Szabadka ma? —kérdezi t őlem Slavko Fija čko a kiállítás után. 
Szabadka oxymoron-várossá kezd válni — készültem válaszolni, aztán mégsem 

mondtam semmit , mintha nem hallottam volna kérdését . A Podravka szabadid ő-köz- 
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pontjában ültünk a zsúfolt kávéházban, lassan kortyolgattuk a graševinát és sült 
gesztenyét majszolgattunk. 

— Palics valóban olyan szép, mint a fényképeken? — unszol a válaszadásra Fija čko 
— Lehet a tóban fürödni? 

Próbálnak róla meggy őzni bennünket, hogy lehet — válaszolnám (bár én személy 
szerint ezt egyáltalán nem hiszem), habár a tó f őként szennyvizekb ől táplálkozik, 
már vagy három évtizede ez a város pöcegödre, de ennek nem sok köze van ahhoz, 
hogy alakosság egy részének igencsak hiányos a higiéniai kultúrája, ami bizony jócs-
kán meglátszik az embereken. Hozzátehetném még, hogy Szabadka nem nevezhet ő  
idegenforgalmi központnak, habár jó páran próbálnak ennek ellenkez őjéről meggyőz-
ni bennünket. A várost mindig is a mez őgazdaság, a kisipar és a kereskedelem vitte 
előbbre. 1918-ban azonban mindez valahogy alábbhagyott, kifulladt, a város meg-
torpant, 1945-től pedig állandóan visszaveti a katonai-rend őri-politikai és sógorság-
komaság-féle harácsolás, meg a valódi résztvev ők nélküli, mesterséges versengés. 

Hamarosan e szerint a recept szerint privatizálnak egy tízemeletes épületet, ame-
lyet annak idején a szabadkaiak szakszervezeti tégláiból építettek. 

6. 

Tavaly, közvetlenül szeptember 11-e után a szabadkaiak egy része hirtelen úgy 
találta, hogy van valami közös New York és a városuk között. 

Mi lehet az? Hát a nagy városgy űlölők és várospusztítók jelenléte. Aznap döb-
bentek rá, hogy a múlt század kilencvenes éveit ől fogva többször is kínos, gyakran 
fájdalmas leckéket kaptak arról, hogy a város léte attól függ, mennyire tud belülr ől 
ellenállni az elközönségesedés áradatának, a pszeudokultúra és a pszeudocivilizáció 
Molochjának, lévén, hogy ezeket ellenállhatatlanul vonzza a város mágikus ereje, gaz-
dagsága és hatalma. Ezért évszázadok óta rohamozzák a városokat, és ha beférk őz-
nek, romba döntik őket. Holott a városokat nem rombolni és megszállni kell, hanem 
idomulni kell hozzájuk, össze kell n őni velük, adni kell nekik, hogy valamit kaphas-
sunk tőlük. 

Ebben az örök er őpróbában az olyan állam, mely fenn szeretne maradni, segíti 
a városokat, ápolja azok múltját, inert a városok igazi, egyetlen kincse a múltjuk. 
A városok szó szerint az id ők során gyűjtött gazdagságból, tudásból, tapasztalatból 
élnek. A megmaradás titkát évszázados kemény munkával tanulták meg. A város 
múltja mindig polgárainak közös múltja, akik saját akaratukból, saját választásuk 
alapј án élnek benne. 

Epp ezt a múltat vitatták el t őlünk állandóan a letűnt rendszerek, és teszik ezt 
most is azok az emberek, akik egyfolytában Európáról és a multikultúráról papol-
nak. Egyre inkább az az érzésem, hogy ez a két szó az ő  értelmezésükben intole- 
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ránsnak és kizárólagosnak számít, s őt néha már-már súrolja a „multikulturális rassz-
izmus" határát, habár azok, akik szajkózzák őket, nemzetek fölöttinek szeretnének 
látszani, és mutatni akarják, hogy saját népüket sem szeretik. Nincs mit csodálkoz-
ni tehát azon, hogy azok a nemzetek sem kedvesek számukra, akikkel együtt kény-
telenek élni. A multikulturális rasszizmus hordozói között valójában már helyi 
szinten sem nehéz felismerni a tegnapi kommunistákat és jugo-nosztalgikusokat, akik 
épp Milošević  ideje alatt döntöttek úgy, hogy átmennek multikultúrába, közvetve 
felkínálkozva így a „ Voždnak", a „jobboldaliaknál" megbízhatóbb támogatókként. 

Epp ezért a városokban, melyek többé-kevésbé mindig multikulturáli ѕak, garan-
táltan nem a nemzeti történelem a dönt ő  kód, itt az egyetértésnek, az együttélésnek 
más megnyilvánulásai vannak. Minden város a maga urbánus nyelvén szól, mely 
azonnal felismerhet ő  az utcákon, az építészetben, a m űemlékeken, az irodalomban, 
a festészetben, a színházban, az életmódban. Minden városnak megvan a saját iden-
titása, melyet őriz. Szabadkát nem a nemzeti vagy vallási hovatartozásról való 
lemondás, vagy annak rejtegetése jellemzi, hanem a nacionalizmusnak, a sovinizmus-
nak, a rasszizmusnak, a fasizmusnak, a nácizmusnak, az elmagyarosításnak, elhorvá-
tosításnak, elszerbesítésnek való ellenállás. A szabad, önálló, önigazgatáson alapuló 
városban nincs helye a háborús uszítóknak, itt nem lehet a széles néptömegek fog-
lalkoztatásának formája a háború, itt nincs helye a nemzeti érzelmekkel és vallási 
meggy őződéssel való manipulálásnak. A város gyűjtőhelye a tárgyi, a szellemi és a 
kulturális értékeknek, melyeket a lakosok teremtenek az évszázadok folyamán, a 
városi közösség pedig a civil alapon szervez ődő  emberek közössége, akik minél jobb 
feltételeket szeretnének biztosítani maguknak és családjuknak munkájuk, tudásuk 
és képességeik révén. 

Szabadka felett uralkodtak a magyar királyok, a török szultán, az osztrák-ma-
gyar főhercegek, a különböz ő  császárok, királyok, a város tartozott a Jugoszláv 
Királysághoz és a szocialista Jugoszláviához is. Masíroztak utcáin fasiszták és anti-
fasiszták, nagygazdák és kommunisták, nem oly rég pedig a háromfej ű  maffia-ször-
nyeteg tartotta a várost karmai közt, melynek csak egyik feje jutott el eddig Hágába, 
a másik kettő  még Belgrádban van. Es valamennyiüknek lejárt az ideje, mert 
minden véget ér egyszer, a városi közösség szabadkai modellje viszont fennmarad, a 
város továbbra is a régi helyén áll. 

Es habár mindenki rombolta egy kicsit Szabadkát, még mindig fellelhet ők ben-
ne a szecessziós épületek, amelyek ma is vonzzák a tekintetet, noha jócskán mállik 
már homlokzatukról a vakolat. A város sem t űnt soha ilyen elhanyagoltnak és 
koszosnak, lakói mégsem adnák senkinek. 

Némely soromból esetleg valakinek úgy tűnhet, hogy a szabadkaiak lázadók, 
de ez nem így van. Valójában ők látszat-közömbösek, akik inkább csak a bajszuk 
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morogják, hogy semmi sincs jól, és így kellene, meg úgy kellene, de meg nem moz-
dulnának. 

Valamikor, amikor Szabadka egy kicsit azért jobban a polgáraié volt, a helybeli-
ek tudtak izgulni, szurkolni, míg a Bácska vagy a Spartacus a táblázat vezet ő  helyé-
ért küzdött. Abban az id őben a mezeket valóban szabadkaiak viselték, de aztán 
fokozatosan kiszorították őket előbb a környez ő  falvakból, kés őbb a mind távolab-
bi „kukutyinfalvából" érkez ő  toprongyosok. Majd ez a dolog is kifulladt. 

Hogy mindezt elmesélhessem Fija čkónak, hozzá kellett volna tennem azt is, hogy 
Szabadkának nemrégen még két filmszemléje is volt (az egyik a palicsi) meg egy 
mozi terme, most pedig már két terme van (habár a hazugságokban elmerül ő  polgá-
ri sajtó azt a legendát terjeszti, hogy annak idején Szabadkán öt-hat, s őt hét mozi-
ja is volt). De ebben a szabadkaiak már politikát szimatolnak, ami iránt mindig is 
közömbösek voltak, és még akkor is politikamentesek próbáltak maradni, amikor 
rászánták magukat, hogy foglalkozzanak vele. Állampolgári kötelességüket azért min-
dig teljesítik (szavazás etc.) ha éppen ezt várják t őlük, de rögtön utána visszatérnek 
mindennapi dolgaikhoz, ami azt mutatja, hogy nagyobb részüknek sikerült meg őriz-
niük józan eszüket. 

7. 
Egy ideje a szabadkaiak is rettegni kezdtek a globalistáktól és az antiglobalistáktól 

(akik globálisan már össze vannak kötve! ), meg a terroristáktól. A moszkvai szín-
házban történtek azt mutatják, hogy már nagyban tart az annak idején megjósolt 
„civilizációk háborúja" (Huntington), ami azt a tényt bizonyítja, hogy jó néhány 
állam nem tudja szavatolni polgárainak életét (és egészségét). Es arra is rávilágít, 
hogy a különböző  országok egyre többször ellenterrorral válaszolnak a terrorra. 
Vajon az orosz különleges egységek különösen kegyetlenek voltak-e, kegyetlenebbek, 
mint azok ott Izraelben, Írországban... vagy bárhol a világban? Valószín űleg nem. 
A különleges egységek mindenütt a világon csak különleges egységek, az ő  feladatuk, 
egyebek között, gyorsan és hatékonyan —ölni. 

Hol a vége ennek az őrületnek, ami New Yorkban tet őzött? Egyetlen hely sem 
lesz már, ahol biztonságban összegy űlhetne száz embernél több? Minden színház- és 
mozilátogatásnak, minden vásárlásnak a szupermarketekben vagy piacokon (emlé-
kezzünk csak a szarajevói Markaléra), minden busz-, vonat- és repül őútnak kész tra-
umának kell lennie? 

(Horváíli Rice Vаlé І•in f ordííása) 
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Robert Perišić  

Leköpheted azt, aki róhink kérdez 
(novellák) 

Mindjárt szétrobban a fejem! 
— Tu, tu, tu, tu, tu, tu, ru, tu — dudorássza a rádió mellett. 
Do you love me?, ismétlődik a refrén. Dzsingl-dzsengl. 
Tojást visz. El kell adnia a tojásait. Nagy halom tojás van a hátsó ülésen, és 

muszáj eladni. 
Minden el van rendezve. 
En rendezett életet élek, hékás. Nekem megvan mindenem, mondta a benzi тіku-

tasnak, aki furcsán nézett rá. 
Három nappal ezel őtt indult .útnak. 
Minden el volt rendezve. Csak elhúzódott. 
Ennek így kellett lennie. Basz meg, egyszer űen nincs időd. Mire. Arra. 
Hazudni. 
Furikázott a kerületben, bámulta az utat, bámulta a falakat, bámulta a graffi-

tiket. Bámészkodott, nem kapkodott. 
Mint aki időmilliomos. 
Akár sütött a nap, akár esett, mindig azt mondta: „Elviselhetetlen ez az id ő ." 

Abszolút nem bírta elviselni az id őt. 
Lassan vezet. Dél van, dongnak a legyek. Nagyon lassan. Egy darázs beszorult 

az ellenző  meg az üveg közé. Szinte áll. A darázs verdes a szárnyával meg a fejével. 
A tartály színültig van benzinnel. Most leállt. A darázs is leállt az ellenz ő  mögött. 
Volt szeréje. A csomagtartóban. Gyorsan öl. Ki mondta ezt, fordult hátra. Egyedül 
volt. Ránézett a tojásokra. Hányhatnékja támadt. 

Uj templomot építettek a kerületben. El őtte parkolt le. Mind hasonlítanak vala-
miben.., nézte: mindegyik olyan, mint egy űrhajó. 

Mintha mindannyian földönkívüliek volnánk, gondolta. Ki mondta ezt? Körbe-
nézett. Kicsit kinyitotta az ajtót, és okádott. 

— Nekem vietnami tojásaim vannak, ha, ha. Nagy, igazi, vietnami, hölgyeim! —
mondta. 

— Lehet, hogy egy kicsit már b űzlenek. Az én vietnami tojásaim, basz meg. 
E világ minden hölgye odébbállt. Fogták a rongyaikat, és evakuálták a családju-

kat. Magára maradt a tojásaival. 
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Nem szállt ki a kocsiból. Nyereményjáték a rádióban. Az alsó állkapcsa liffeg. 
Egy légy sétál anyakán. Találgatják valami színész nevét, a légy már a rádión van. 
Felemelte a karját! Nem volt elég gyors, a rádióra vágott. A légy már nem volt ott. 

A rádiónak meg sem kottyant, továbbra is mondta. A légy hallgatott. Valahol. Egy 
rejtett zugban. 

Vizenyős volt a szeme, azt lehetett volna hinni, hogy könnybe lábadt. 
Megint dongott. Volt szpréje a csomagtartóban. A legyek bolondok! BOLONDOK! 

Miért teremtette ezeket a bolond legyeket? Ő . Azért teremtette őket, hogy össze-visz-
sza repüljenek, cikk-cakkban, el őre, hátra, jobbra, állj meg, megint jobbra, balra... 
Hogy gondolja 'ezt Ó? Cunka követte a tekintetével a legyet, a légy követte őt, a 
feje körül cikázott, Cunka nézte, a légy visszanézett. HOGY GONDOLJA EZT Ó!!! 

Do you love me? 
Zavaros volt a szeme, azt lehetett volna hinni, hogy könnybe lábadt. A csomag-

tartóban volt szeréje meg egy WD-40-es. Messze volt. Az a szeré. Olt. Mint a meleg 
tojások a napon. Gyorsan öl, mondta. 

A játék tartott a rádióban. Színészek. Cunka csak a Pacinot meg a Nirót ismer-
te. Ja, és még a Rambót. 

Arra gondolt, hogy elhajt a telefonfülkéig. Itt van, kétszáz méterre. Err ől képzel-
gett. Gyakran képzelgett így dolgokról, melyeket nem volt kedve végbevinni. 

Felemeli a kagylót, és beüti a számot. Vár. Kicsöng. 
— Itt Cunka! 
— Tudja, ki játssza a főszerepet a „Harmadik akcióban"? Halljuk! 
— Al Pacino? 
— Nyert! 
Tudta! Tuti, hogy Al Pacino, ezek a tyúkok meg mind holmi nyálasszájúakat 

sorolnak. 

Egy farmon élt. Farmnak mondták. Mint az amerikaiak. Elment a városba, hogy 
eladja a házi tojásait. Mint minden második amerikai farmer. MINDENE MEGVOLT. 

,Ugyan már, miféle Hu Grant?!" 
0, ember. Jók még ezek a tojások?! Tojáshegyek. A farmról. Volt felesége, gyere-

kei, mindene. H ős volt. Tojás, amennyit akarsz. 
„Ugyan má, basz meg! Miféle Keni Rivsz? Ki az?! Appicsába!" 
El kellene hajtani a fülkéig. 
Csakhogy nem tudta a rádió számát. Sohasem bírta megjegyezni. Ezenkívül ő  

sohasem telefonálna holmi nyereményjátékra. Szégyellné. 
Nehezére esett volna megmoccanni. 
Nem érdekes, a fülke amúgy is szét volt verve. 
Búgott a motor. Dzsingl-dzsengl. Do you love me? HOGY GONDOLJA 0!!! 
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Nézi az üres parkolót. Nagy, fekete aszfalt a templom el őtt. Izzadságos, izzó nyár. 
Pont olyan, mint szex után. 

Sehol senki. Ezek a kibaszott tojások. 
Egy izzó tücsök az aszfalton. Nem fogja túlélni. 
Ekkor felnézett, és megpillantott egy papot. Közelgett a délibábon keresztül. 
Kutyát sétáltatott. Cunka hüledezett. Egy pap meg egy kutya? Nézi a poros 

szélvédő  iivegen keresztül, akár egy behavazott képreng őn, s arra gondol: oké ez? 
Nem értette, mi nem stimmel. A pap meg a kutya? 

Miért ne sétáltathatna kutyát egy pap? 
De minek a papnak kutya? Minek neki házi kedvenc? 
Hol tartja? 
Itt valami nem stimmel. 
Nincs rendben. Vagy hallucináció lenne? 
Cunka nem volt filozofikus alkat. Kiszállt az autóból é  és a pap elé állt. 
Elordította magát: —MENTS MEG A DROG POKLABOL! 
A kutya ugatni kezdett: — VAU! VAU! 
Egy kis, fekete eb. 
— Eleget sétáltattad ezt a korcsot. 
— Fiatalember... 
— Uram! — valami a fenyegetés és a könyörgés között. 
— Kedves fiatalember... 
— Beszélni szeretnék az Urral, itt van? 
— Az Ur hall téged — mondta a pap. 

Ekkor Cunka elkezdett szarni. 
Azt mondta: „Olvastam az újságban." 
Emez: „Mit?" 
Azt mondta: „Ezt a drog pokláról." 
Emezt azt mondta: „Így igaz." 
Most megbizonyoshatott. 
Azt mondta: „Tehát ott is ugyanez lesz?" 
Isten azt mondta: „Bizony." 

Gondolkozott. Látott valami lézert, pontosabban négy lézersugarat, melyek köz-
vetlenül mellette haladtak el. Ez őrület, lefogadom. Hátrafordult, hogy lássa, hova 
esnek. Egyenesen a Stojka motorházát verték. Szerette a széles farú, öreg Stojkáját. 
De most, miközben az Istennel beszélgetett alézer-kvadrofóniában, arra gondolt, 
hogy nem elég jó ez a kocsi. Egy kicsit ki kéne pofozni, megfesteni, megjavítani egyes 
dolgokat, jól mondta az öregje. Az anyja is nagyokat bólogatott. Nem akarták, hogy 
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ez legyen az els ő  kocsi a menetben . A lakziban, amikor n ősült . De ő  szerette a jó, 
öreg Stojkáját. 

Vajon elég jó? Ott, a parkolóban , az ajtaja nyitva. Valaki megkérdezte : „Nem Al 
Pacino?" 

l''Iegint ellopták az ötletét! De nem tör ődött vele. 
Nem hallotta a bemondó válaszát. 
Csak: VAU! VAU! 
Nézte: csak a pap vörösödött a nap alatt . A vízió szertefoszlott . Meg akarta mon-

dani neki , hogy elvesztette a lelkét. 
VAU! VAU! 
A kutya vonított! A kis, fekete kutya vonított az izzó aszfalton , és rángatta a 

pórázt. A pap az izzadt tenyerében szorongatta a másik végét . Jézusom! A póráz 
egyre hosszabb lett. 

VAU! VAU! VAU! 
A kis, fekete kutya belekapott Cunka nadrágszárába . Lerázta magáról, a kutya 

elrepült. Egyszerűen fölrepült. 
Mint egy beszart kölyök, úgy nézte a repül ő  kutyát. 
Repült. 
Nézd az átkozott kutyáját, hogy repül! 
Valami belenyillalt a fejébe, fájdalmasan, mint az áramütés. A kutya leesett. 

Az izzó olajfoltra . Az aszfaltra. 
Hú, ember. 

— Van valamid fejfájás ellen? —kérdezte rekedten a papot? 
Ez elvörösödött . A kutya ugatott . Megint. 
Mégis — gondolta Cunka sebtében — mégis... 
A templom lebegett , mint egy űrhajó . Ugy tűnt , mintha emelkedne. A tornyok az 

égbe fúródtak. Kikészült. Ez üldözte. Háztól házig. Ajtótól ajtóig, a lángszóró. Féle-
lem. VRUSSS , a tűzokádó ... olyan ház volt , mint a többi. Bementek. Két megégett 
kis testet látott. Ott , a falujában , ott vesztette el a lelkét. 

Lomhán bezöttyent az autóba. Úgy ült a volán mögött , mint egy zsák. Karácsony 
volt. A karácsonyfa körül ültek. Az orrlyukában érezte az égett hús szagát. Kis, 
fekete testek. Ajtótól ajtóig . Ez üldözte. A pap keresztet vetett a forró parkolóban. 
Vagy az úton állt?! Mindegy, sohasem akart elütni egy papot. мég a legőrültebb kép-
zelgéseiben sem jutott eszébe: elütni egy papot. 

De elindult feléje! Élesen , gumicsikorgás közepette. A lábfeje ráfeküdt a gázpe-
dálra! 

A pap elugrott . A kutya ott maradt. Hallani lehetett az ütést. Cunka lefékezett. 
A kormányba verte a fejét . A tojások meg el őre repültek. Felhasadt a homloka! 

49 



Záptojások bűze! Vér, mindén hintázik. Széttört tojások mindenütt. A legyek kire-
pültek a zugokból. 

Nézte az üléseket. Tönkretették a kocsiját! Az ő  régi, jó Stojkáját. Leveg ő  útón 
kapkodott. 

Alig bírt kimászni a záptojások mocskából. 
A kutya az úton hevert. Hevert és lélegzett. Elnézett valamerre. Cunka arra gon-

dolt, hogy menten megszólal. Szuszogott. 
Még egy darabig. 
Minden hintázik, mint a bölcs őben. Ez a haldokló kutya. Megy szét a feje. 
A pap sírt. Nézte őt. Cunkát. 
Szétrobban az agya! 
Hátrament a csomagtartóhoz. Felnyitotta. Vicsorgott. Egy fekete, olajos dobozban 

kotort. Megtalálta. El őször a WD-40-es. Aztán a szeré. Szeré itt minden, gyorsan 
öl. A kezébe vette mindkett őt, mint egy gépfegyveres, és a beállt a kocsi ajtajába. 
A halántékán hallotta a sorozatokat. Teleszórta a kocsit, akárha napalmmal. A 
kutya nézett. Szórta. A kutya nem vette le róla a szemét. Kis, fekete kutya. Addig 
szórta, amíg látott, míg ki nem ürült. Odabent csupa köd. Bevágta az ajtót. Átkozott 
legyek! Átkozott tojások! Átkozott kutya, hogy néz. Mintha belészeretett volna! A 
hasadásba a homlokán. 

A kutya összerándult, majd hirtelen megmerevedett. 
A pap sírt. 
— Fiacskám... 
Cunka is letérdelt a forró aszfaltra. Patakokban folyt a homlokáról a vér, végig 

az arcán, akár a könnyek. Valóság ez? Szétrobban a feje. 
Amde egyszeriben, ki tudja, honnét, rájött a b űnhődés. Kész volt megbánni min-

dent, mint annyiszor. 
Azt mondta: — Mi... mi van vele? Húú... 
A tenyerébe temette az arcát, akár egy vezekl ő. Ragadós volt az arca. A keze is. 

Ragadt a szeme. 
Csak az autó motorját hallotta. Mint az úton, ha sötét van. A kezével az aszfal-

tot tapogatta. 
Megint hallotta az ugatást! Ugatás! Ugatás! Ki ez?! 
Hegyezte a fülét. 

— Uram! 
— VAU, VAU, VAU! 

— VAU, VAU, VAU! 

Igen, ez ő  volt. Együtt jártunk iskolába. 
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Ugatott a halott kis fekete kutyára a forró aszfalton a templom el őtt, a kocsija 
mellett, míg el nem vitték. A ment őautóban vicsorgott, mint egy megszállott. 

Egy idő  után felépült, kiengedték. 
Most otthon ül, és nézi a feleségét, ahogy tesz-vesz a lakásban. Várja, hogy 

hívják. Megígérték neki a nyugdíjat. 
Letette a kagylót. Ebb ől tisztességesen megélhetünk, mondta. az  asszony. Hallga-

tott. 
Most is kettőkor volt az ebéd, mint mindig. Az asszony odament az ablakhoz, 

hívta a gyerekeket. 

Szklerózis 
Amióta megmondták neki, hogy jobban teszi, ha többet nem kapál, Bepo csak 

ténfergett a régi öltönyében, a botjával a kezében, és odaköszöngetett az ismer ősök-
nek. Általában nem sok mondandója volt, néhány üdvözl ő  szó, és annyi. Mindegy, 
elüldögélt egy darabig Baldo boltjában vagy a bolt el ő tt, attól függ, milyen id ő  volt. 
Aztán elment megnézni a sz őlőt. Epp a sz őlőt vizsgálta, amikor közeledett felé a 
renault 4. 

—Hát te hun vagy? — Bepo arca felragyogott a meglepetést ől. 
— Itt vagyok, fater! — mondta Dane, tavasziasan, ingujjban, nyakkend őben. 
— Oszt mi kéne, ha vóna? —kérdezte Bepo. 
— Ugorjá má be, fatea, kocsikázunk egyet! 
— No de hová? — kérdezte élénken Bepo. Már a kilincset babrálta. Dane belül-

ről kinyitotta neki. 
— Elmegyünk egy klassz kis helyre egy klassz kis papirosér — mondta Dane. 
— Papirosér? — csikorogta Bepo, és ránézett a sof őrre, a fiára. —Éppen ebédid ő-

ben köpött elcsípjé? 
—Megyünk a papirosé, oszt mai én eviszlek enni — mondta Dane. 
— Kinek a pénzín? — kérdezte Bepo. 

A városban Dane szólt Bepónak, hogy várjon. Bepo ült a renault 4-ben, és 
bámészkodott ki az ablakon. Diáklányok szállingóztak ki a középiskolából hátizsák-
kal a hátukon. 

— Micsoda jánykák! — mondta Bepo. — Mit szólna hozzájuk az én fiacskám! Mint 
a harmat! 

A diáklányok elmentek. 
Dane visszaért, beugrott a kocsiba. Pedig nem olyan fiatal már ő  sem, hogy 

ugrándozzon, gondolta Bepo, és kibökte: — Micsoda jánykák, fiacskám! 
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— Hun? —kérdezte Dane. 
— Hun... hun... — válaszolta Bepo idegesen. Ez az ő  fiacskája soha semmit sem 

értett meg. Mindig csak akart valamit, és mindig valami mást gondolt. 
— Jó van, jó! — mondta Dane csúfondárosan, és begyújtotta a motort. — Na most 

megyünk, harapunk valamit! 
Bepo nem szólt semmit, csak kicsücsörítette az alsó ajkát. 
— Hej, fater; nem hiába szógátad a megszállókat! — mondta Dane vidáman, és har-

madikról negyedik sebességre váltott. 
— Mé nem szerző  valami járgányt, amelyik szebben vált? — mondta Bepo. Afféle 

esztétá volt, és utálta a renault 4-et. 
— Nem hiába, istenuccse! — ismételte meg Dane. 
Bepo nem szólt semmit, és valahogy lentr ől nézett fel az útra. 
Dane sóhajtott, és azt mondta: — Nem minden baj jön rosszul, ahogy szegény 

anya mondaná... 
— Menj má, nem is szógátam!!! — horkant fel Bepo. 
Dane erre várt. Röhögve mondta: — De még mennyire, ördögadta, szógátad te 

azt... 
— De nem, ha mondom! 
— Dejgen, meséted! 
— Aztat csak kitanátam! — mondta Bepo. 
— Anya is meséte! — mondta Dane. 
— Tudta ő  a francokat — mondta Bepo, és elhallgatott. 
— Pézről van szó, értsed má meg, fater! 

A Lugasban ültek, szívogatták és a m űfogaikkal lassan rágicsálták a rákokat. 
— Szépek vótak, igazán szépek! — mondta Bepo a végén. 
Dane töltött neki egy bevandát. 
— Dane — kezdte Bepo komolyan. — Nekem itt ez a nyugdíjam, háborús, mer har- 

cótam, mer ebasztam a lábomat, meg mer gy őztem. Csakhogy tudjad! 
— Jó, jó, de mit tesz az emellett... — mondta Dane az apját fürkészve. 
— Dehát itten én nem harcótam, nem gy őztem, hanem hazaszöktem! — mondta 

Bepo. 
— Osztakkó? Osztakkó, ha megszökté?! 
— „ Osztakkó"?! Hát... — lendítette meg Bepo a karját. — Akkó, akkó... semmi! 

Es a kárpótlás?! Akarod, hogy megmondjam, mennyire gyünne ki a kár-
pótlásra... 	. 

Bepo üveges tekintettel nézett. Elnek még ketten-hárman, akik el őtt szégyenlené. 
Pedig biztos azok is zsebre vágnak valamit sutyiba, gondolta. 	. 
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— Ej, úgyis meghalunk mind... — mondta Bepo a fiára nézve. Láthatólag felenged 
lassan. 	 . 

— Ne baszkód јá má, fater! A te számládra fog menni mind! Hát senki el nem 
fogja azt lopni tetülled! — hajtotta végre Dane a dönt ő  rohamot. 

Tudta, hogy be fogja keríteni az öreget. A pénz, az pénz, ropogós százasok. 
Aztán még a lányainak a nyomása, az unokák könyörg ő  zsarolásai... Nem is lesz 
rájuk szükség. Ezenkívül jobb, ha Mariját nem keverem bele ebbe, gondolta. 

— Én eztet szégyellem megkérni! —csóválta a fejét Bepo, és összehúzta magát a 
széken. 

— Nincs itt mit megkérni, eztet neked el köll hogy ismerjék! De elmék én, mai 
én beszélek, neked csak bólogatnod köll! 

Bepo zavartan forgatta a nájlonba burkolt étlapot. 
— Jó van na, vigye el az ördög! — mondta, és nagy mérgesen ivott a vizezett borból. 
Miután a pincérn ő  letörölte az asztalt, Dane el ővette a táskájából a papirost, 

alátett egy nagy aktát, és írnoki pózba helyezkedett. 
— Mozgósítva vótá? 
— Egen. 
— Hun? 
— Otthun. 
— Először is mondjad: hova helyeztek benneteket? 
— Zadarba! Nem vótunk ott tíz napja se, mikó én megszöktem. 
— Es azelőtt? 
— Mit azel őtt? 
— Zadar előtt. 
— Nem emlékszem! 
— Csak tíz napot vótá? 
— Hát, lehet hogy többet is, tudja fene, tizet szoktam mondani. Valami kaszár-

nyába vótunk, kinn a szabad ég alatt, emlékszem, és egyszer este... 
— Hány napig? 
— Nemtom, ha mindet összevesszük, megvót egy hónap, úgy valahogy, de helyez-

gettek. 
— Hova helyezgettek? 
— Ide-oda! — mondta Bepo. 
— Csak téged, vagy mindenkit? 
— Hát mindenkit! 
— Es melyik egység vót az? 
— Gyalogság! 
— Neve, száma? Ezt ki kell tőteni. 
Bepo elgondolkozott, aztán megmakacsolta magát, azt mondta: — Tudja fene! 
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Dane ránézett: — A tiszt neve? Az is jó. 
— Ismerem — mondta Bepo. —Szép szál ember, benne vót a korba, de úgy tartot-

ta magát, mint egy legény, díszbe vót... És szeretett ordítani, hogy fasiszták! Mi meg... 
— Emlékszel a nevére? 
— Egyszer lekent egy pofont... — nézett a fiára. 
Ez várta a nevet. 
Bepo hadonászva folytatta. — Hogy mi vót a neve? Hát, tán Ernesto lehetett, 

Kristo... Keveset tudott horvátú! 
Dane felsóhajtott: — Es ki vót veled az ismer ősök közű? 
— A faluhu senki! 
— Emléksző  valakire? 
— Emlékszem egy kis alacsony emberre, aki meg akart lógni a váltásbu. En meg ő . 
— Hogy hívták? 
— Ive! 
— Láttad ő t. később? 
— Elesett, nem sikerút neki! 

Mikó? 
— Másnap! 
— Hun? 
— Az úton. Ment az ebédé. Én a bokorba vótam. Láttam, ahogy szalad, és akkó 

összerogyott. Ajaj, Ive, Ive! 
— És a vezetékneve? 
— Azt én nem tora. Azt sem tora, tudtam-e akkó még... 

Dane az asztalra könyökölt. Azt mondta: — Gondókozzá, fater! Jusson eszedbe! 
Ne baszkódj! 

— Ki baszkódik? Mindent elmondtam. 
— Eszedbe köll jussanak a nevek, gondókozz! 
Uldögéltek még így egy darabig. Dane eltette az űrlapot a táskájába. Hazavitte 

Bepót. Másnap megjött a lánya, Marija. Hétvégére eljött minden unoka. 
Bepo hallgatagabb volt, mint egyébként. 
— Papa, eszedbe bír jutni? — kérdezte a kis Tina kuncogva. 
Bepo hallgatott. 
— A papának nem bír eszibe jutni! A papának nem bír eszibe jutni! A papa h űűű - 

lyee! —énekelte Tina valami gumiszalaggal ugrábugrálva. 

Eltelt néhány hónap. Voltak, akik már megkapták a kártérítést. Voltak, akik bent 
hagyták a bankban, és úgy éltek, mint azel őtt. Hát szép péz, meg köll adni, gon-
dolta Bepo. Ette magát. 
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Egy este elaludt a tévé előtt — pedig épp a nagy felfedezésekr ől ment egy míísor 
—, és Kolumbusz Kristóf kapitány гΡól álmodott, de ott volt ő  maga is, meg Ivo Ribar 
(na ugye! — gondolta Bepo álmában, ez az! meg fogom jegyezni!), meg még mások is, 
és mindenkinek tudta a teljes nevét, aká гΡ el is szavalhatta volna. Az olasz gyalogság 
egyenruhájában meneteltek, jöttek ki abból a Zadar környéki kaszárnyából, er ősen 
tűzött a nap, vakította a szemét, ő, Bepo, összegörnyedt, folyt róla a verejték, össze-
görnyedt a vállát nyomó teher alatt, mint aki mindjárt szétolvad, és felnyihogott el ő t-
te egy 16, és felágaskodott feketén a nap el ő tt! Ő  ledobott magáról mindent, szökni 
kezdett, egyediil, Ive nélkül, és eltíínt az izzó napködben. 

Bepo felnyitotta ö гΡeg szemét. Odament a tévéhez, kikapcsolta, és lefeküdt. 
Múlott az idő, éltek, mint azelőtt, csak olykor elsült egy-egy tréfa Bepo számlá- 

jára. Hogy elvesztette a pénzét. Mindenki tudta, legtöbbet a gyerekek piszkálták. 
Bepo papa efel ejt 
A nyugdíja eszelelt... 
Szerencsére csak néhány unokája lakott a faluban. 
Bepo ügyet sem vetett rájuk, mint azel őtt, ténfergett a kicsit zsíros, régi öltö-

nyében a bottal, és odaköszönt az ismer ősöknek. A séta végén elment megnézni a 
szőlőt. Nem volt elégedett. Egy napon, hosszú id ő  után élőször, megjelent Baldo bolt-
jában, és leült. 

— Te is asziszed, hogy én meghiilyültem? — kérdezte Baldót. 
— Haggyad má, Bepo, kit érdekel! — mondta a boltos. 
— Nem úgy van az! — mondta Bepo, és felemelte a hangját. — Tudom a neveket, 

csak nem akarom megmondani! 
— Uljé má nyugodtan! — mondta neki Baldo. 

Bepo másnap is elment Baldo boltjába. Azt mondta: — Bepo, nagy faszok azok 
mind! Tuti! 

Baldo összeadott valamit a papíron a kasszánál, és nem mondott semmit. 
Néhány nappal kés őbb Bepo nyugodtan üldögélt a boltban, mint rég. 
Belépett Andjela, feketében volt szegény a Mate miatt, és azt mondta Baldónak: 

— Adjá má egy kiló kávét, egy üveg olajat meg egy zacskó mosóport... 
— No, hallottá valamit? — kérdezte Baldo. 
— Á, mindegy — Andjela legyintett, és nagyokat bólogatott. 
Ekkor egyszeriben felszökött Baldo a székr ől, kifeszítette a mellét és így szólt: — 

Nem leszek áruló! Ha mindenki áruló, Bepo akkó se az! 
És leült ismét. 
Baldo elkomorodott és rászólt: — Hagyjad a politikát, ez bót! 
— Aá — ingatta a fejét Bepo —, Bepo nem fogja eladni magát! 
— Szépen mondtam, hagyjad! —így Baldo. 
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Bepo megint felállt, és az a tóból visszaszólt: — Aszondod: „Ez bót ~  ugye?  A 
egyformák vagytok ti mind! 

Néhány órával kés őbb Dane leparkolt a ház el őtt, és harciasan kiszállt az autó-
ból. Mint aki valami újságot hallott. 

— Fater... 
Bepo előretolta az alsó ajkát, és határozott kézmozdulat kíséretében így szólt: —

Tudom a neveket, csak nem mondom meg! 
Ebből csúf szavakkal tarkított veszekedések kerekedtek. Az lett a vége, hogy Bepo 

mindekit elzavart magától. Senkit nem akart látni: sem a gyerekeket, sem az unoká-
kat. Nem ment el többet Baldo boltjába sem, és alig köszönt az ismer ősöknek. 
Nagynéha kiballagott a sz őlőbe. Azt mesélték, hogy Bepót teljesen leteperte a szkle-
rózis, és a gyerekei nem tör ődnek vele. Marija és Dane c ѕakazértis eljártak hozzá, 
kitakarítottak, elvitték a szennyest. Bepo nagyokat hallgatott, és dacosan bámult a 
semmibe. Amikor úgy érezte, hogy beszélgetést indítványoznak vele, elindult a sz ő-
lőbe. A lába teljesen megrozzant, de nem lehetett visszatartani. Elrántotta a karját, 
és káromkodott. 

— Hagyjad, micsinájunk, látod, hogy bolond! 
Egyszer, egy ilyen menekülés közben elesett az udvaron, és eltörte a csíp őjét. 
A halála el őtti napokban, amikor felváltva vigyáztak rá, olykor tehetetlenül szólt 

valamit az ágyból, de csak motyogni tudott. Nem volt benne haszon. 
A temetés nagy volt. Eljött az egész rokonság és még sok nép, Dane meg Marija 

miatt. A pap szépen beszélt, semmit nem rótt fel Bepónak, és úgy imádkozott érte, 
mint mindenkiért. Amikor leeresztették a koporsót, Dane és Marija őszintén zokog-
tak, keservesen siratták szegény apjukat, a végén Marija elájult a napon, úgy kellett 
bevinni az autóba. Immár alig emlegetik Bepót, egyediil Marija, amikor pénzt kér-
nek tőle és nincs mib ől, egyedül Marija emlegeti néha a bolond apját, s ha tényleg 
úgy érzi, hogy menten megbolondul, átkot szór a bolond csontjaira. 

A szerető  
Összefutottam a városban Rozanával. Azt mondja, most valami telefonügyeletet 

vállalt, önkéntes alapon. Problémás emberek, meg hasonlók. 
Nem értettem pontosan. De nem is kérdeztem meg t őle, hogy minek csinálja. Min-

dig félek, hogy az önkéntesség mögött valami szerencsétlenség rejlik. Amit úgysem 
mond el senki. 

Ez a telefonos dolog, ez mi, kérdezem a kávé mell ől. Mindig beülünk valahova 
egy kávéra, amikor találkozunk. 

Klassz dolog, mondja. 
Milyenek az emberek, kérdezem. 
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Azokra gondolsz, akik betelefonálnak, vagy... 
Hát ezekre is meg amazokra is, mondom. Nem is igen tudtam, mib ől áll ez az 

izé. 
Ez olyasmi, hogy lelki segélyvonal gyerekeknek meg fiataloknak — mondja —, de 

idősebbek is hívnak bennünket. Senkit sem utasítunk el. 
Hm, úgy teszek, mintha ámulnék-bámulnék. 
0 nem bírja a csöndet. мesélni kezd: — A beszélgetés névteleniil zajlik, úgyhogy 

van ott minden. Képzeld, reggel megint hl-ott az ~a nő, aki hetente legalább egyszer 
telefonál, van már jónéhány hónapja. Képzeld, Sibenikb ől hf; férjes asszony, van 
két gyereke meg szeret ője. 

Szeretek Rozanával találkozni. Mindig van köriilötte valami. 
— Es a tinédzser-vonalat hívja az öreglány? 
— Igen, nyilván a „Мilá"-ban olvasta a számot. Legalább negyedik ikszet tapossa. 
—Es  mi a baja? 
— Szóval egy kollégan őmmel beszélgetett, nem velem, de, tudod, mi mindent 

hallunk. Azonkívül régóta hívogat. A kollégan őm már mesélt róla. Az asszonynak 
szeretője van, és hát ez mindig bonyodalmakkal jár. Érted, lelkifurdalása van, 
férjes asszony... Mit tegyen? Hogy viselkedjen? Folyton az ilyen sztorik. 

De úgy zajlott a beszélgetés, hogy a kollégan őm érezte, itt valami nem stimmel. 
Szóval zavaros történetek. Semmi konkrét. 

Tiszta káosz. A kolléganőm sem ért semmit. 
Es mindezek után megkérdezi az asszonyt: Ez a maga szeret ője, tessék monda-

ni, pontosan milyen viszony van maguk közt? 
Hogy gondolja, kérdezi a nő . 
Hát hogy volt e szexuális kapcsolatuk? 
0, hova gondol — szinte megsért ődött a nő. En férjes asszony vagyok, mondja. 
— Hát ez jó! — nevettem. Rozana is nevetett, de folytatta. 
Azt mondja, valami italboltban dolgozik, ahol pult is van. Hogy a pultnál dolgo-

zik. A pasi meg ugyanabban az épületben dolgozik, csak egy másik boltban. És 
kávéra jár át hozzá. Azt mondja: reggel magázzák egymást, délután meg tegezik. 

— Hogyhogy? — vágok közbe. Már a sörnél tartok. 
Fogalmam sincs, tán munka közben így van náluk. Uzletiesen. De a pasi délután 

is betér Akkor tegezi. Érted te ezt? 
— Nem, de mindegy. 
Na nem mintha fontos lenne, legyintett Rozana. 
És fizet a nőnek valamit. Beszélget vele. 
— De egyébként semmi sem volt köztük, szóval, izé...? 
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Ugy látszik, nem. Es ez így megy hónapok óta. Rááöttiink, hogy azel őtt mindig 
reggel telefonált, a munkából. Miután a pasi elment. Es mindig nagyon titokzatos 
volt, és sápítozott. Nem boldogtalan. Inkább bizalmatlan. De most otthonról hívott. 
Evi szabadságon van. Es mondja, mennyire hiányzik neki ez a pasi. Ráadásul 
Bálint-nap van. 

— Igen — nevetek. Kicsit zavartan. Muris történet, csupa hülyeség jut róla eszem- 
be. 

Egyébként is a férjével sosem beszélget olyan jókat, az sosem hívja meg egy ital-
ra. Semmi. A szeret ő  pedig... 

— Tényleg a szeret őjének mondja? 
Igen... Azt hiszem, hogy a kollégan őm már nagyon nem tud vele mit kezdeni. Es 

nem tudom, miért, de én ma közbeszóltam a beszélgetésbe. Valahogy a fejem tetején 
jön ki ez a történet! Nem tudom, mi ütött belém, de gyakorlatilag rábeszéltem az 
asszonyt, hogy feküdjön le evvel a szeret ővel. A többiek mind kicsit furcsán néztek 
rám. Tudod, nekünk ott mégiscsak a rendet kellene szem el őtt tartanunk. 

— Azt hiszem, jól tetted. Miért ne? 
... Szóval megkérdeztem t őle, elbeszélgetett-e vele valaha is komolyabban. 
0, mondja a nő, estek ott súlyos szavak b őven... 
— Mit akart ezzel mondani? — valóban tudni szeretnék mindent, gondoltam. 
Azt mondja, azt mondta egyszer neki: Sok hely van, ahova elmehetnék, de, tudod, 

én legszívesebben tebeléd mennék. 
Ettől a nő  teljesen elolvadt. Milyen szépen mondta, mondja. 
De egy kicsit messzebbre kéne menni a beszélgetésben, mondom neki én. 
Én nagyon szívesen elbeszélgetnék vele, mondta hirtelen, mint aki észbe kapott. 
Igen, hívja meg maga őt egy kávéra. Munka után. Valahova, ahol el tudnak be- 

szélgetni, mondom neki én. 
Ó a férfi, hívjon meg ő, válaszolta. 
Hogy ő  semmiképp sem kezdeményezhet, végtére is férjes asszony. Es természe-

tesen a férfi is n ős. És azt mondja, hogy egyszer mintha panaszkodott volna a fele-
ségére. Akkor egy tábla csokit is hozott neki. Ő  mindenesetre azt hiszi, hogy nem a 
legjobb az a feleség neki. Hogy nem szereti túlságosan. Ki tudja, lehet, hogy megun-
ta, lehet, hogy elhízott, kezdte találgatni a telefonban. Szereti így cifrázni a témát. 
Folyton találgat így valamit. Semmit sem tud biztosan. Pedig egészen Sibenikb ől hív... 

Szóval most évi szabadságon van. Es egyébként is, azt mondja, hogy az utóbbi 
időben ritkábban jött a pasi. 

Tulajdonképpen fél, hogy elfogja őt hagyni, mondta Rozana szinte seppegve. 
Hm, ezen a ponton tényleg elgondolkoztam. 
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Fél, hogy elfogja ő t hagyni, de én egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy az 
a pasi bármire gondol. Akarom mondani, lehet, hogy ez mind-mind egy nagy nulla, 
suttogja Rozana az asztalra hajolva. 

Igen, lehet, mondom. 
Rozana elhallgatott. Rámnézett. 
Mintha nekem most rá kellene jönnöm valamire, 

Es akkor az jutott eszembe, lehet, hogy én tetszek Rozinának. Szóval —úgy: 
Néha ilyesmik jutnak eszembe. Hülyeség! 

Sosem tudom, igaz-e. Nem nagyon szoktam utána járni. 
De Rozanával, vele nem. Mindig is szégyelltem ráhajtani. Valahogy jó haverok 

vagyunk. Jókat dumcsizunk. És ha valami beindulna köztünk, valószín űleg nem tud-
nánk többé így elcsevegni egy kávé, mellett. 

Dobolok az asztalon a zenére. En is n ős vagyok. Beleiszok a sörbe, rágyújtok. 
Arra gondolok, talán mégis mondhatnék valamit. Vagy megfoghatnám a kezét. 

Az az érzésem, mintha erre várna. 
Egyszerre csak ráteszem a kezem az övére. 
Hülyeség. Riadtan visszahúzta. 
— Mi ütött beléd? 
— Bocs. Véletlenül — mondtam, és elvörösödtem. 
Idegesen kivett egy szál cigit. Leejtette a padlóra. Felemeli. Látja, hogy bepisz-

kolódott. 
— Fú — mondta. Vett egy másikat. Adtam neki tüzet, nézi a kezem, és pislog. 
Valamit mondanom kellene. Hogy kievickéljek ebb ől a slamasztikáhól. 
— Es milyenek a prognózisaid? — most úgy teszek, mintha semmi sem történt 

volna. 
Rámpislantott. 
— Fogalmam sincs — mondta elnézve mellettem, mintha elfelejtette volna, hol ülök. 
— Azaz! Azt hiszem, nem lesz ebb ől semmi — szögezte le, inkább csak magának. 

Nem tudom, mit mondhatnék még. Csönd lett. Néha teljesen felmondja a szol-
gálatot az agyam. 

— De biztos hívni fog még —böktem ki végre, Rozana már cihel ődött. 
— Ugyan mondd majd el, mi lett — tettem hozzá gyorsan. 
Megállt, és úgy nézett rám, mintha le akarna kenni egy nyaklevest! 
— Minek? Hogy mindenkinek elfecsegjed? — mondta valahogy ellenségesen. 
— Nem, tényleg nem volt szándékomban... 
Felvette a kabátját, fogta az eserny őjét, és elindult az ajtó felé. 
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Az volt a benyomásom, hogy valahogy túl egyenes derékkal lépked. 
Körbenéztem még egyszer, hogy lássam, látott- e bennünket valaki. 

Ha csak egy kicsit is adsz magadra 
Jaj, emberek, hogy én núcsoda egy balfék vagyok . Belevásik a szívem, ha eszem-

be jut... Nem, nem tudom elfelejteni sem. 
Legjobb lenne elfelejteni mindent. De az ember mindig rosszul gondókozik 

arról, ami van. Mikó valami van, azt gondolod: „Jó van na, most így van"... Na, basz 
meg. És kés őbb ki fogja majd mindezt elfelejteni? Ki fogja kés őbb mindezt elfelej-
teni? Ezt az egész szarást. 

En legszívesebben elfelejteném az egész szerencsétlen életemet . Mer szerencsét-
len vót az mindig . De ezt közbe nem tudom ... hanem csak kés őbb kapizsgálom, amikó 
eszembe jut . Például amikó eszembe jut , hogyan éltem, micsinátam néhány évve 
ezelőtt , mi mindent gondótam, hát akkó sírhatnékom támad! 

Azt elhiszem. 
Szóva tudom én. Azér, miközbe beszélek , egész idő  alatt azt gondolom , hogy ebbü 

micsoda szerencsétlenség lesz, te balfék . Milyen nehéz lesz ezt elfelejteni... 
Nem értik , ugye, tudom én. 
Hát mikó magam se értem. De rámjárt a rúd! Es rámjár megin! Ahogy iszok egy 

kicsit , mindjárt rámjön a bolondóra ! Néhány hónapja vót el őször, utána három nap 
és három éccaka sírtam, el tod hinni? 

Persze, hogy. Ez tiszta népköltészet! Három nap és három éccaka sírtó, oszt kaptá az 
öregedtü egy Toyotát. Pirosat, mint az alma? Ne їndebár? 

Orület , testvér! Kész őrület! El őször a Theatre Café-ban jött rám néhány 
hónapja. 

Na és, aztánátfestetted a Toyotát? 

Na szóva, bemék én a Theatre Café-ba, leiilök , rendelek egy sört. Epp benn jár-
tam a városba , hogy megvegyem azt a frankó csizmát , amit azelőtt való nap láttam 
a kirakatba . Első  osztályú csizma. Te , öregem , hogy az micsoda csizma vót! Fenome-
nális csizma , szóval teljes mértékben „in". Tudod, én vigyázni szokok erre . Mindig 
nézem a divatot . Nem lehetsz buta ökör paraszt, ha csak egy kicsit is adsz magad-
ra, nemdebár?... Hát ülök én szépen a Theatre Café-ban, nézek egy sz őkét. Tök jó 
csaj, bodros sz őke, szépecske. És én olyan vagyok ,  ember,  hogy ha látok valami szé-
pet, én rögtön kész vagyok meghalni érte. 

Vagy nem , de akkor mintha lassan kimenne belülem a vé гΡ, mintha elhervadnék 
érte. „Szép", „szép", „szép", visszhangzik a fejemben. És nézem ezt a n őt, aki meg 
csak, dumcsizik , de dumcsizik a barátn őjével, nagyon. Es nem néz rám egy istenér 
se. En kicsit teszem-veszem magam a zenére , kihúzom magam, verem a taktust a 
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lábamma. Keresem a tekintetét. De semmi. Rendelek még egy sört, szólok a pincér-
nek, hogy tegyen föl valami mást, hadd lássa a csaj, hogy törzsvendég vagyok én 
itten. Mer én kinéztem mi a városba a men ő  helyeket, és eljárok azokba, és isme-
rem a pincéreket. Verem én a taktust a lábamma, kicsit dudorászok, mer ismerem a 
szöveget, még ennek a pincérnek is fizetek egy italt,  ‚'ót lóvém dögive... 

Hát akkó... 
Várjá mi. Ledöntöttem így néhány sört, az a csaj meg rám se hederít. Mit ér 

akkó az egész, gondótam. Mit ér ez a csizma, mit ér bármi? Embei; hogy én meny-
nyire iparkodtam! Hogy mai kimegyek a városba, és szépen összejön valami. Es men-
nyi rossz számításom vót, jaj, ha eszembe jut, bassza meg a kutya, mennyi 
haszontalanságot összevásárótam, tiszta lelkesedésbü. Hogy én mai hordani fogom 
eztet. Aztán kapcsolok, hogy mi kiment a divatba. Újat köll venni. Nem lazsáhatsz, 
ilyen az idő  ritmusa, muszájnod trendi lenni. 

Ismerem ezt a trükköt. Akarsz venni jó cuccokat, hogy fólöltözz úgy, ahogy azt a csajok 
komálják. Hát aztán mindig elbaszol valami apróságot. Erted, látom valami hapsin — „h ű, 
de jó áll neki"; oszt fogon magam, hogy én is megveszem azt a cuccot, az anyja picsáját. 
Basz meg, végigmegyek három soppon, nincsen az a kibaszott szarás! Na akkó veszek vala-
mi hasonlót, basz meg. Aztán meg, lmss — senki észre se veszi, míg valaki el nem süt egy vic-
cet az én szerelésem számlájára. Faszba lehet itt rögtönözni, köll legyen társaságod ahhoz, 
hogy eltaláld. Köll legyenek tanácsadóid, mint a Franjónak, aztán veress az Ilicán soppin-
golni. Basz meg, el köll menni Zemunig, ha muszáj. 

Könnyű  a Franjónak, mer ő  mégis idevalósi. Mindig talál egy kis csajszit, akivel 
együtt járt iskolába, vagy mittom én hova. De nekem itt magamnak kell társaságot 
találnom, érted! Ulök ott, és verem a ritmust az id ők szavára! 

Az idők szavára... hát még csak felém se fordította a fejét egyszer se! Mintha én 
levegőbü lennék! Es akkor azok ketten fölátak, mint a generálisok, leperkálták a 
pézt, és elmentek, mintha nyert csata után! Vesztesnek éreztem magamat. Oszt akkó 
vámjött a bolondóra. Mondom én magamnak — mér nem néznek rád ezek a szemek, 
mikó minden más bámul? Mer a cicik, a lábak... úgy bámulnak rám, érted... azok a 
csillogós nájlonharisnyák, az a szoknya, amit lesimít a farán... minden bámul belém, 
és mond valamit a maga nyelvén, a pofámba mászik, csak a szem tesz úgy, mintha 
nem látna, és elnéz valahova a nagy semmibe. És gondolom — én csinálok valamit, 
nem tora, mit, de meg fogtok jegyezni engem, nem fogtok ti nekem többet sétágatni, 
mint a generálisok... 

Fölbaszódtam. 
Fölbaszódtam, uh, alig bírtam lenyugonni! 
Es fölátam, szép lassan, mint egy úriember, fizettem, még borravalót is adtam, 

és elindútam szépen csizmát venni. 
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De amikó bemegyek a butikba, és nézegetem azt a csizmát, valahogy megin a 
fejembe száll a vér. Minden eszembe jutott. Mit ér mindez? Minek kínlódok én évek 
óta hiába? Egész elgyöngűtem, úgy tartottam a kezembe azt a csizmát, mint valami 
balfasz. Elkezdtem... könnyezni ott a butik közepin. 

És megkérdeztem az eladón őt: „ugye szép?" — „Szép", mondta. Es megkérdez-
tem tulle: „Ugye, ez most a divat?" — „Ez éppen trendi", mondta. Akkor aszonta, 
hogy per pillanat ez a legjobb márka. Ekkor még jobban eleredtek a könnyeim. Nem 
tudtam visszatartani. Aszitte ez az eladón ő, hogy nincs lóvém, mire én elővettem a 
bukszámat és megmutattam neki, hogy tele vagyok dohánnyal. Az orra alá nyomtam 
az egész bukszát, és rámutattam az ujjammal az egyik magos sarkú, fehér csizmára! 
Tudod mit, nem vót randább csizma az egész butikba! Aszontam nekije: „Ugye ez 
egészen parasztos?" Mire ő  elkezdett hablatyolni. „Nyugodtan megmondhatod", 
mondtam neki, „mer úgyis megveszem!" Eztet fogom megvenni, éppen eztet! — mond-
tam neki bele az arcába, rögtön adott egy dobozt, én meg irány kifele, belémbújt 
valahogy az ördög, és rögtön benyargaltam egy nyamvadt kávéházba, rendeltem egy 
konyakot, a pult mögött fölvettem a csizmát, leöntöttem a konyakot, nézem ezt a 
csizmát, és el se tudtam hinni, milyen boldog vagyok, mintha nem is én lennék én, 
kirohantam a kávéházból, bevágtattam a Namába, föl az ingekhöz, tanátam egy 
inget, ugye, ez menthetetlen, mondom az eladón őnek, bármit veszel rá, ez elrontsa, 
ugye szakért őnek kell lenni, hogy eztet kiszúrjad, és akkó megláttam egy dzsekit, egy 
köpedelem, nem sokat gondókoztam, mindjár f ővettem, és így mentem a pénztárhó, 
könnybe lábadt a szemem a boldogságtu, és akkó eszembe jutottak a nadrágok, és 
tanátam egy olyan gatyát, amilyet az anyám mindig is venni akart vóna nekem — én 
sose hagytam neki, de most, amikó megláttam — sírtam, sírtam a boldogságtu, mint-
ha csak a medjugorjei Sz űzanyát pillantottam volna meg, és szégyelltem magam, és 
boldog vótam, mint egy újévi malac, egyszerre boldog is, meg szerencsétlen is, és 
mindent fővettem, fizettem és kirohantam, osztakkó lelassítottam, és szépen, mint 
egy hajó, elringtam a Theatre Café-ba... 

... és bementem, és mindenki engem nézett, de én nem néztem senkire se. 
Rendeltem egy dupla whiskey-t, és lassan akartam meginni, hogy úgy emelkedjek fel 
az égbe, mint az angyalok... 

A kurva pincérek meg úgy tettek, mintha nem is ismernének. Basszátok meg, ele-
gem van, tele van a tököm. Aszondtam nekik el őbb, tegyék föl a legundorítóbb zenét, 
az én kedvemé. És mind bámulnak rám. Akkó megmondtam nekik, hogy ne bámul-
janak a pofámba, és az a szarzsák a pultnál tegye föl a legundorítóbb nótát, és ne 
csinájanak úgy, mintha ők nem azt szeretnék legjobban. Aszontam nekik: „Tudom 
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én, tudom, hogy a lelketek mélyén csak a degundorítóbb dógokat szeretitek, és semmi 
más nem érdekel benneteket." Ekkó kivezettek. De én nem hagytam magam! 

Még mit nem?! 
Hirtelen ördögi erőt éreztem magamba! Csak akkor estem el, amikor a negyedik 

pincér is beavatkozott. De kaptak ők is a fejükre. Különösen azok, akiknek fizettem 
italt! 

Es ez így megy velem. 
Ugyanez lett kés őbb a Hard Rockba, a Thaliába, az Átriumba... Ez így megy 

velem. És tudom, hogy nincs menekvés. 

(Fadics Viktória fordítása) 
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Deák Ferenc 

Versenyen kívül 
Nem új, nem én mondom els őként, nem én találtam ki: nincs kerek m ű, kerek 

élet... 
Csak a kerék — kerek. 
Az ember mindenkori legnagyobb találmánya... 
Es a kerék járja útját, hol kátyu, hol törmelék, hol pedig por marad utána. 
Most, hogy már biológialig is csak darabokként, csempékként, törmelékként 

létezem, tagadva az EGÉSZ filozófiáját (mekkora ellentmondás az el őbbi vázlatos 
gondolatokkal szemben!), annak képlékeny mivoltára inkább esküszöm... 

Most ezek a csempék is úgy sorjáznak itt, ahogyan napjaimat élem, ahogyan 
emlékeim felsejlenek, vagy éppen felbuzognak... 

Mert a nagy számadások korszaka köszöntött be. Minden apróságban egyszerre 
keresem a múltat, vizsgálgatom a jelent és faggatom a jöv őt anélkül, hogy az álta-
lam elkövetett, vagy engem ért makulák ürügyén perlekednék... 

Nincs igazi, elfogadható, átfogó és felment ő  igazság... 
Már nincs. 

Egy Párizs a múltból 
Sok párizsi utam közül egyikre néhány eset (töredék) kapcsán szívesen emléke-

zem ... 
Előző  utam alkalmával a fiatal és tehetséges költ ő, Poór (Kek) Zsigmond volt a 

szemfüles guide. Annak a Kek Zsigmondnak a fia, akit újvidéki éveim elején csak 
lassan sikerült megismernem, mert ez a középmagas, szikár ember egyetlen napila-
punk lektora volt, a magyar nyelv bölcs ismer ője, kés őbbi értesülésem szerint — a 
teológia strassbourgi tudora, a két háború között református lelkész Szabadkán (és 
máshol is), aki a szocializmus elkötelezettjeként már a második nagy világégés el őtt 
az eszme mellé állt, így hát nem jelentett nagyobb meglepetést, hogy ő  lett a Magyar 
Szó els ő  embere, majd Goli otok mártírja éveken át. Kossa János fed őnévvel tett 
közzé magyar nyelvművelő  munkákat. 

Tehát Poór Zsigmond, aki érkeztemkor egy éve már párizsi lakos volt, végigjár-
ta velem a művelődés világvárosának nevezetességeit, meg azokat a lebujokat, ahol 
az 56-os menekültek, a páriák gyülekeztek, készül ődtek egy új otthoni forradalom-
ra, az idegenlégióba, vagy éppen arra, hogy egy alkalmas helyen nyakukra hurkol-
ják a kötelet... 
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Tette ezt Zsiga azokon a ritka napokon, amikor épp szabadnapos volt a tet őjaví-
tó vállalkozónál. Sokszor kés ő  éjszakába nyúló csavargásaink mélyen emlékezetem-
be vésődtek... (Első  alkalomkor; amikor italra invitált, pánikba estem és könyórögtem: vonja 
vissza a megrendelést, mire ő  így szólt a pincérnek: Deux ballon rouge! ,,Istenem: ki iszik itt 
meg két ballon vöröset?" Valójában kis híján én is úgy jártamn akkor még foghíjas francia 
nyelvtudásommal, mint Sinkó, amikor Romain Rollandhoz kéredzkedett be többször is és az 
ajtóban állandóan azt kérdezték tőle: De la part de qui? Amit ő  úgy értelmezett, hogy: ki 
ajánlotta be őt az (róhoz;  és gyorsan, szégyenkezve távozott. Pedig a kérdés csupán azt jelen-
tette: ki keresi (Romain Rollandot)? Kit jelenthetek be? Kek Zsiga is csupán két gómböly ű  
talpaspohár bort rendelt... Igen: a gallicizmus egyik fondorlata!) 

Ha jól emlékszem: a második és nevezetes párizsi utam 1968 őszére esett —azért 
ragadt meg oly kedves emlékként, mert akkor már a Magyar M űhely kis, lelkes tár-
saságában töltöttem napjaim java részét. 

Nagy Pál, a folyóirat főszerkesztője és Papp Tibor, Nagy jobb keze, otthonukban 
fogadtak. Egy este a lakásban, ahol a szerkeszt őségnek, meg a raktárnak is helyet 
szorítottak, legalább tízen szorongtunk és bölcselkedtiink valami jó bordeaux-i bor 
mellett, aztán, amikor megérkezett Rozi is (Rozenberg?), a BNP egyik bankfiókjá-
nak igazgatója, a Magyar l''I űhely lelkes híve és támogatója, felkerekedtünk és ki-
mentünk a Gare du Nord-ra, ahova egy kés ő  esti vonattal megérkezett Pozsonyból 
Cselényi Laci. Nagyon várták t őle az ottani, hiteles híreket, mert az augusztus 20-i 
katonai intervenció után a Dub ček által kreált politikai és szellemi távlatok egyszer-
re beomlottak, következésképp a kemény leszámolások ideje az egész csehszlovák 
társadalmat át- meg átjárta, ottani írótársaink közül többen is megsínylették ezt a 

.korszakot. Ezekben a hónapokban a „külvilágba" eljutott nagyon általános és csak 
vázlatosan összeállt hírek pontosításra vártak Párizsban is, ahol a magyar emigrá-
ció értelmiségi része, f őleg a Magyar M űhely körül kialakult mozgalom tagjai nagyon 
odafigyeltek nem csak a magyarországi honfitársak, hanem a trianoni határokon 
kívül szorult magyarság sorsára is, nem csoda hát, hogy kivilágos-kivirradtig faggat-
ták az igencsak elcsigázott, holtfáradt pozsonyi kollégát. 

Amikor végre ágyba került, Nagy Pál és Papp Tibor meginvitáltak a nyomdába, 
ahol a folyóiratot, és már könyveiket is — hála aromán tulajdonosnak —jutányos 
áron ők, maguk szedték és nyomtatták a saját gépükön. 

Ekkor adta kezembe és ajándékozta nekem Nagy Pál azt a könyvet, amelyik a 
napokban a maradék és példátlan össze-visszaságban lév ő ;  Szabadkára „menekített" 
könyvtáramban annyi id ő  után — a kezembe került. 

Gaetan Picon: KORUNK SZELLEMI KÖRKÉPE. 
Erről a könyvről van szó. 
Jóllehet az eredeti, nagy horderej ű, kitűnő  érzékkel megszerkesztett m ű  a 

Gallimardnál még 1957-ben napvilágot látott, magyar fordítása (az Occidental Press 
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kiadásában) fentebb említett házigazdáim és a Nyugaton él ő  szakmabeli társak 
szorgos és nyilván évekig tartó munkájának eredményeként — harmadik és javított 
kiadásban — 1965-ben jelent meg. 

Rendkívül izgalmas ez a kései újratalálkozásom az említett könyv tartalmával; 
. keriilök-fordulok és kézbe veszem az egérszürke brosúra-kiadványt. 

Nem annyira a „patinája" vonz, mint inkább az az élmény tart jó szorításában, 
hogy a hol könnyebben, hol nehezebben dekódolható anyag egy olyan világ szeg-
mentumait tárja fel, nyitja ki el őttem, amely a múlt század derekán meghatározója, 
vagy tengelye volt egy háborúkkal, tudományos, szellemi, gazdasági, etikai, ideoló-
giai, felekezeti, nemzeti és más ellentmondásokkal teli, tapintható valóságnak. 

Csupán a néhány itt következ ő  mondat miatt jegyeztem le a fenti kis történetet 
annak mélységes tudatában, hogy a Jaspers egyik genfi értekezésének (1948) szöve-
géből vett idézet a magunk itteni valóságát, a könyv megjelenése utáni id őszakot szin-
te mosolyogtatónak, vagy éppen szánalmasnak, talán még szégyenletesnek is tükrözi 
vissza. Jaspers ugyanis, amikor az ember jövőjéről  elmélkedik, egy helyen így fogal-
maz: „... kétségtelen, hogy nem magunk által vagyunk szabadok, hanem az által, ami sza-
badságunk mélyén a magunk számára ad bennünket a jelenben.  Ez akkor válik érzékelhet ővé, 
amikor hiányzunk saját magunk számára: hiába akarunk akkor szabadok lenni, ez nem elég-
séges ahhoz, hogy azzá tegyen bennünket. Ott, ahol a szabadság túláradó b őségben van, ott 
öntudatosodik bennünk az a tény, hogy ajándék vagyunk a magunk számára: szabadságunk 
éltet bennünket, de nem tudjuk magunkat er őszakkal megszerezni sajátmagunk számára... 
Az az valami. amit nem tudunk meghódítani — se a „Prometheusz-i lázadással", se azzal, 
ha annyira elkülönítjük EN-ünket, hogy azt a lét központjába tesszük, se azzal, hogy, mint 
Münchhausen, a hajunknál fogva húzzuk ki magunkat a mocsárból — annak a tudata:  
honnan kell a segítségnek jönnie számunkra?" 

A fenti gondolatok lejegyzése óta ötvennégy esztend ő  telt el és mi bizony azt a 
valamit nem tudtuk meghódítani. 

Lázadtunk Prometheuszként, helyeztük önmagunkat — sokszor akaratlanul is —
a mindenkori, egyedül nekünk adatott LET központjába, voltunk Nlünchhausenek, 
olvadtunk dadogássá silányuló „szabadságunkba", átléptünk az új évezredbe, amely-
nek kezdetén lassan elfogyaszt bennünket a szellemi globalizáció (is!). 

Rettenetes ez a megfogalmazhatatlan magány. 

Egy verstöredék 
Egyszer látott világ: 
akár 
egyszer se látott. 
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Az Urben a hajóról 
pűllyváll 
a semmibe kiúszó 
ügyetlen báb, 
s nincs segítség, 
se iizenet, 
se tanács, 
se nyugtató szó, 
a köldökzsinórt elvágják: 
menj, keringj, kiizdj és 
ha bajba jutsz, 
nem szolgál a még 
kicsi, éretlen agy, 
hát tedd, amit 
ilyenkor szokás: 
az isteneknél kántálj, 
hozzájuk még 
úgyis közel vagy! 

Ez voltam, 
ilyen újѕziilött, 
akár a többi 
életre b őgve 
köszönő  
már nem foetus, 
ember se még: 
lényegre, 
lényekre 
nem ismerő , 
kóválygó poronty. 
Feltűnő- eltűnő , 
tárgyakba gyakran 
ütköző  
sérült 
kis őrült, 
aki, 
akár a többi 
élve elvetélt —, 
végül mégis 
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épp a tárgyakban 
lelt értelmet, társat és célt. 

H. S. D. - BUDAPEST, 2002. október 9-13. 
Mondom a komoly, gondba merült és a szinte megoldhatatlannak t űnő  problé-

mákkal küzdő  kollégáknak: az imént hallottam szálláshelyemen: Kertész megkapta a 
Nobel-díjat. 

Barátaim: Gém György és Kerényi Mihály, a két kit űnő  rendez ő  —bólintanak. 
Csak ezért mondom: mert a pesti városatyáknak nem kell töprengniük ezen is: 

van már utcája is a Nobel-díjasnak. 

Epp itt vagyunk. A Fészek Művészklub a Kertész utcában van. 
Es — motyogom én — mától kezdve Kertésznek egyszerre meglesznek a kicsi ker-

tészei, a sose-volt-kertjében a kerti törpék, hirtelen szaporodó tudós elemz ői, a ki-
adók (akik eddig főleg csak fanyalogtak kéziratai láttán), most éjt nappallá téve 
veselkednek, hogy els őkként szerezzék meg az újrakiadás jogát, esetleg a készül ő  új 
művet is bőkezűen megelőlegezzék. 

Már második napja, hogy a szerz ői jogi kérdésekről tárgyalunk, hallgatjuk a nyu-
gati szakmabeliek előadásait, a magyar szakemberek (jogászok, minisztériumi meg-
bízottak, magasrangú közhivatalnokok, intézmények vezet őszemélyiségei) kerek, 
pontos, hideg, rideg és a 15 percbe pontosan belefér ő  tájékoztatóit ezen a H. S. D. 
szervezésében — a szakma szabadfoglalkozású munkavállalóinak jogállása gyűjtőcímmel 
nehezen, de végre összehozott nemzetközi tanácskozáson, ahol, a kávészünetekben 
döbbenettel hallom a magyarországi filmes és tévés kollégáktól: az anyaországban 
mily sokszor és mily sokféle fondorlatossággal fosztják meg őket munkájuk, művé-
szetük gyümölcsét ől...? Közben remegő  kézzel lapozom újra, meg újra azt a kis bro-
súrát, amelyben arról tájékoztatnak: hány magyarországi szakmai tényez ő  foglalkozik 
a szerz ői jogi kérdésekkel. Például: az állami, közhatalmi szervek (Magyar Szaba-
dalmi Hivatal, LAKOM, Igazságügyi Minisztérium, Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi 
Tanács), a szerz ői és szomszédos jogok kezelését végz ő  egyesületek (ARTISJUS, HUN-
GART, FILMJUS, MSZSZ-EJI, MAHASZ, Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerz ők 
és Kiadók Reprográfiai Egyesülete), Szerz ői Jogi Szakért ő  Egyesület és végezetül a 
társadalmi és egyéb szakmai szervezetek (Magyar Iporjogvédelmi és Szerz ői Jogi 
Egyesület, Business Software Alliance, Magyar Szerz ői Jogi Fórum Egyesület, 
Audiovizuális művek szerz ői jogait védő  közcélú Alapítvány, az ASVA)... 

Annyi, hogy belefájdul a fejem, f őleg, amikor hallom, hogy Ausztriában csupán 
két intézmény fedi le sikeresen ezeket a feladatokat, Angliában szintén kett ő . 
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Pontosabban: egy. A másik, a kormány megbízázásából a médiát (sic!) jogi szem-
pontból —ellenőrzi csupán... 

Mielőtt Pestre utaztam volna, hosszabb, tartalmas és őszinte beszélgetést folyat-
tam a Jugoszláv Szerz ői Jogvédő  Hivatal igazgatójával, akinek kesernyés zárószavai 
csak igazolták azt, amit már több, mint 13 éve a saját b őrömön is tapasztalok. 

Samardži ć  úr szerint: a szerz ői jogsértők ellen bírósági eljárás eddig soha még 
nem is indult, hiába tesz a Jogvéd ő  Hivatal a Iustitia asztalára pontos, szabályosan 
előkészített anyagot, hivatali feljelentést... 

Ebben az országban kisebb gondjuk is nagyobb ennél. 
Pesti utam előtti este hallottam az igazságügy-miniszterünk szájából: az elmúlt 

két esztendő  alatt mára Szerbiában sikerült minden törvényszéket ellátni írógépsza-
laggal, papírral, íróeszközzel... 

(Hatállyal is?) 
Amikor a Tartományi Tájékoztatási Titkárságon az elektronikus média elter-

jedettségéről érdeklődtem, pontos válasz nélkül maradtam. Jóllehet minden nagyobb 
faluban van már kábeltévé, a városokban több is, a videokluboknak se szeri se 
száma. Sehol nyilvántartva! ! ! Még a gazdasági (cég) bíróságokon sem. Vagy titok 
lenne...? Miért? Mert a kis és nagy kábeltévék m űsorain a nagyvilágból összelopko-
dott filmek társaságában igen sok a hazai alkotás is. 

(Belgrádban hallottam, hogy egy alig befejezett játékfilmet a vágóból raboltak el, 
így előbb került a videoklubokba, mint az els ő, ünnepélyes bemutatóra.) 

Az elmúlt 13 évben a mi kózszolgál аti televíziónk tévé-drámáimat, filmjeimet leg-
alább ötvenszer sugározta teljesen jogtalanul. A nemzetközi sikernek is örvend ő  FAJ-
KUTYÁK IDEJÉT soha nem sikerült szerz ői jogi szempontból tisztáznom: egy vasat 
nem kaptam érte. Két év kemény munkája van benne, életem egy fontos, eleven 
darabja... (A minap este már a Szabadkai Televízió m űsorában is megjelent a 
HATAR című  film, melynek írója vagyok... De... minek is jegyzem ide?) 

Egy olyan országban, ahol nincs médiatörvény, ahol az el őbbi törvények sem 
működnek, a szerző  csak újabb munkaadója becsületességét ől remélhet tisztességes 
bánásmódot, méltányos remunerációt. 

Erről beszéljek én, a többi között, például dr. Mossnak, aki a BBC szerz ői jogi 
osztályának vezetője volt és itt, ma az angol kormány alkalmazottjaként játszi köny-
nyedséggel és adomákkal megtűzdelve adja elő : a ködös Albionban ez a dolog 
hogyan, milyen egyszer űen és magától értetődően működik...? 

Közben ott vannak mellettem a saját nyomorúságos helyzetükkel magukra ha-
gyatva a magyarországi kollégák. 

Egytől egyig tagjai a H. S. D.-nek (Hungarian Society of Directors), egyetlen 
mentsváruknak, mentsvárunknak, de ezek a szabadfoglalkozásúak akármennyire és 
akárhányszor is bizonyítottak a szakmában, a körülöttük (is) felsorakozó, egymásba 
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könyöklő  jogvédő  intézmények és egyesületek számára ők csupán kereseti lehet ő -
ség. 

Semmi több. 
A néger, az néger marad, mondom nekik, ölelem őket és szedem a cuccomat, 

indulok haza, a Balkán felé... 
A vonatban, ahogy ácsorgunk, elindulunk, ismét megállunk: eszembe jut, hogy 

jó lenne valami módon (mert én már megtanultam a leckét!) a naivabb kollégák 
figyelmét felhívni egy pokoli csapdára. Évr ől évre megjelenik egy vagy két forgató-
könyv-pályázat valami furcsa közép-európai, vagy óceánon-túli filmes intézmény 
szervezésében, de se díj, se a m űvek pontosan leírt, meghatározott sorsa nem olvas-
ható ki a felhívás szövegéb ől. Néhány évvel ezelőtt magam is pályáztam egyik vado-
natúj munkámmal. 

Amikor kés őbb érdeklődtem, sőt a pályázatot közzétev ő  intézmények (alapítvá-
nyok?) címére is elmentem: sehol senki! Soha senki nem is hallott róluk. 

Egy év se telt el, amikor egy francia tévécsatornán közvetített filmben az én for-
gatókönyvemből szinte szó szerint átvéve —visszajött, az arcomba nevetett három jó 
dramaturgiai megoldásom. 

A szellemi értékek kíméletlen rablása létezik, már régebben megkezd ődött. Mi 
csak most érezzük, hogy véglegesen vesztesek vagyunk. 

Úјabb Episztola a messzi Lundba 
A magány harapós. 
Előbb az ember nem is veszi észre, aztán igyekszik észre nem venni, de amikor 

előbb játékból, majd igazi méreggel belédharap, már kés ő ... 
Ez sem panasz, csak életem maradékának számbavétele. 
Eszembe jut Domi: vajon ő  hogy bírja azt a jeges, távoli svéd világot? 
0, aki hangszerével oly sűrűn (amikor szíve szólította) utazott a' tengerhez, a 

Naphoz... 
Most az én Borikám van ott, azt üzeni: ver őfényesek a nappalok, enyhék az 

éjszakák, az igazi északi ősz még ott se köszöntött be. 
Itt, tegnap, alkonyatkor hallottam a magasban elhúzó vadludak (?) beszélgetését. 

0, hallom, hogy szállnak a darvak. 
Meimek, mint mindig: a meleg iránt. 
Innen, asztalomról nem délre, 
északra veszik az utat. 
Nem is darvak ezek, 
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tolluk se vízhatlan, szép, 
nemes lap. 
Szárnyuk megfagyott villám. 
Megfagyott Nap. 
Északra húznak ezek 
a meleget kereső  
szív-madarak. 
Léleknek is messzi szálló raja. 
Fényes, lila felli ők 
elnémult énekkara... 

iJj forgatókönyvem (a szerz ődés satuja szorít !) kínos lassúsággal alakul. Aggá-
lyos figyelemmel építem fel a történéseket, nehogy a „tényszer űség" kimossa fejem-
ből, lelkemből a jövendőbeli film álmát. 

A begaréti születés ű  anya, Fodor Mária, aki a vendéglátóipari középiskola befe-
jezte után csak egy nyári szezonra megy —pénzt keresni — az Adriára, de ott ragad, 
férjhez megy, otthont, családot teremt, majd a knini szerb beomlás után (1995 
augusztusa) a menekültek sorsára jut és — annyi id ő  után — ősi otthonában keres 
menedéket. 

Fiatalabb gyereke, Milán — krajinai születés ű  és a dinári embertípus genetikájá-
val rendelkező  apa jellemét örökölve — nem tud megbékélni helyzetével, flóbertjével 
— tehetetlenségében — halomra lövöldözi a madarakat, egerész ő  macskákat, kutyákat 
és így már nem csak a népes Fodor-családdal, hanem az egész faluközösséggel kerül 
állandó viszályba. Anyja, Mária többször kezdeményez vele —eredménytelenül —
párbeszédet, de amikor a NATO-bombázást követ ően megjelennek az újvidéki és 
belgrádi rokonok is, a kamasz általános türelmetlensége tet őfokára hág, amit anyja 
végleg szeretne letisztázni. 

Mondom: sokat rágódtam, mert ismerem a tragédia szerepl őit, tehát tudom a 
VALOSAGUKAT, a filmbe való „átmentés" önzetlen érdekéb ől végül így fogalmaz-
tam meg ezt az érzékeny jelenetet: 

MARIA Milán, az anyád vagyok! Jogom van tudni... 
MILÁN Tudod! 
MARIA Mi történik veled, gyerekem...? 
MILÁN Tudod. 
MARIA Senki se bánt... Mindent megkapsz, amit... 
MILÁN Mama, én íll meghalok... En éjjel-nappal a tengert álmodom. Hiányzik a sós 

lehelete.., a vöröshagymában és olivaolajban marinírozott szardellák, a mángold;  a bevan-
da, a barátaim, a reggelig tartó, csendes nótázás, dúdolgatás a fövenyen... Hiányzik Lovre, 
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Mate, Pipa, Jozo, Máre... Hiányzik a fellegeket, vihart eltisztító bóra... De... minek is foly-
tatom...? 

MARIA Már pedig most ne h agyd abba. Majd négy  eszten deje ,  ho
gy 

 kérdezlek de te csak 
röhögsz a szemembe... Hát ezt érdemlem t őled? 

MILAN Egyszer itt, a faluban találkoztam egy emberrel... nem talákoztam, csak elment 
mellettem és a frissen borotvált arcáról a levendula illata csapott meg. Anyám, én egy hétig 
szaladtam, futottam, mint egy ámokfutó, hogy megleljem... Otthon benne van a leveg őben a 
levendula... Ott bokrosodik... ott virágzik, ott kísér minden utamra... 

MARIA Nem tehetek róla, hogy... 
MILÁN Ott Bio radban ,  ahogy  nagyapa monda: Ten e ~eJérvárott — amikor éPítettük a 

házunkat... 
MÁRIA ... négy-öt évesen is mindennap hordtad egyenként a téglékat, aztán már a 

terméskövet is... 
MILAN Mama, én itt meghalok. Ebben a sárban, mocsárban, a hülyegyerekek sima biro-

dalmában... Ez nekem egy más bolygó, mama! En dalmát vagyok és... 
MÁRIA Annyiszor mondtam: a háború... 
MILAN Szarok rá! Nem én csináltam! Mi ott a tengerparton, amikor esténként talákoz-

tunk, nem is tudtuk: ki milyen nemzetiség ű ... Tojok rá, hogy ki kicsoda, miféle... Mindnyá-
jan dalmátok voltunk, mama... Itt meg semmi és senki... 

MARIA De... miért ölöd, lövöd halomra azt a sok madarat, kicsi ártatlan állatokat...? 
Nem ártanak senkinek, nem hibáztathatod őket semmiért. 

MILAN Olöm... Mert szabadok. Mert oda röppenhetnek, ficthatnak ahova éppen a szívük 
diktálja... Gyűlölöm őket, mert szabadok... 

MARIA Ni tedd ;  gyerekem. Ez nem segít... Az istenre kérlek! 
(Milán egy szarkát céloz megflóbertjével. Meghúzza a ravaszt. A szarka verg ődő  teste 

Mária elé zuhan.) 

Egy (több) adóság... 
Valahol a kilencvenes évek elején hallottam el őször a nevét. 
Talán nem is így, ahogyan ma nevezik, talán nem is ezen a helyen. 
Újvidéken hívott telefonon Nagybecskerekr ől Csuka Mária, az ottani könyvtár 

egyik mágusa és akkor mondta: ha Szabadkán járok, keressem fel Kunkin Zsuzsát. 
Talán még akkor találkoztunk, amikor els ő  tagsági igazolványomat a szabadkai 

könyvtárban megkaptam, de már nem vagyok abban sem egészen biztos... 
A nyáron valahol a város központjában összetalálkoztunk, pár mondat erejéig 

elbeszélgettünk, ekkor. tudtam meg, hogy az ő  leánykori neve Draxler, amire én 
gyorsan közöltem vele, hogy a Forum kiadónak tavasszal. átadott regényemben az ő  
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családja is szerepel, persze — módosított családnévvel, hisz irodalomról van szó. 
A RÉTEGEK című  családregényemben Drachsler-ként szerepel az emlékeimb ől szép 
fényben felsejlő  nagybirtokos család. 

Már előbb is észrevettem, hogy kedvessége mögött bizonyos visszafogottság, s őt 
neheztelés rejlik... 

Igen. Az Aszály című  történelmi regényemben elmarasztalóan jellemeztem a 
Jenovay családot, a két Ittebe földesurát. A velem körülbelül egyívású leszármazot-
tak (Erzsébet, Zoltán és Eva) annak idején (1973 -ban) pert is szándékoztak indí-
tani ellenem... 

Egyszerre „beugrott": amikor a Forum kiadó invitációjára készítettem a pálya-
művet és úgy döntöttem, hogy a regény az 1904 nyarán csúfosan megbukott ittebei 
parasztlázadásról szól, többek ajánlatára L őbl Árpádhoz fordultam tanácsért, mert 
ő  — igaz, csak mellékesen — történészként foglalkozott ezzel az esettel is. Ő  látott 
el tanácsokkal, irányított levéltári anyagok és forrásmunkák felé... Persze, hogy 
abban az időben (1904!!!) a különböző  zendüléseket, lázadásokat, így ezt az ittebeit 
is karhatalmilag felszámolták és ez nem volt valami kíméletes eljárás. Ittebén, ahol 
az ősi, még Kiss Izsák földesúrtól, majd örökösét ől, az aradi vértanú fiától, Ern ő től 
erre felé folyó és állandóan kudarcba fulladó pereskedést a falu népe úgy oldotta 
meg, hogy a kaszára érett búzaföldeket, ekkor már a Jenovay család birtokának két 
harmadát, egymásközt szétosztotta és azonnal meg is kezdte az aratást. 

Persze, hogy kemény leszámolás követte ezt az önbíráskodást, persze, hogy folyt 
vér, persze, hogy az elfogott főkolomposok közül sokan kerültek áristomba, hosszú 
fegyházbüntetéssel fizettek azért, amit a falu népe — az őshazából, Békésb ől jövet 
1786-ban ígéretként kapott és kemény, embertelenül nehéz nádlási és más munkája 
során a magáénak álmodott. 

De ezt akkor így intézték el. 
Számomra ma is szinte érthetetlen, hogyan tehették ezt azok az emberek, akik 

alig másfél hónappal a lázadás el őtt még alázattal fogadták el Jenovay földesúr 
bőséges ajándékát: a református templom el ő tti Kossuth-szobor felállítását talán ő  
támogatta a legb őkezűbben... 

Ma itt az alkalom, hogy lelkiismeretemen könnyítsek és megkövessem a 
Jenovayakat: nem szándékoztam bemocskolni nagyapjuk, dédapjuk emlékét, csupán 
olyan forrásanyagot és tájékoztatót kaptam, amelyek alapján, sajnos igen egyoldalú-
ár — csak így tudtam megfogalmazni a múltba vesz ő, értelemszerűen — homályos 
eseményeket. 

Sajnos, tévesen... 
Kunkin — Draxler Zsuzsa, a szabadkai könyvtár nagyasszonya beszélgetésünk 

alkalmával —úgy mellesleg — megkérdezte: mi van az ő  néhai kastélyukkal, ott Torák 
mellett? 
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A boszniai háború idején itt a miloševi ći hatalom a szerencsétlen bosnyák fog-
lyok százainak haláltábort létesített. 

A politikai történések gyors sorjázása és a nemzetközi nyomás hatására a 
„Draхler-lágert" gyorsan felszámolták, az épületeket pedig szinte földig lerom- 
bolták... 

Csak romok maradtak. 
Néhány falmaradvány... 
Talán a szegesdrótkerítés rozsdás maradványai... 
En ezt láttam. 
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Bozsik Péte г  

Kádár és Lugossy '48•a 
Erdekes vállalkozásba kezdett két veszprémi míívész: Kádár Tibor fest ő  és 

Lugossy László szobrász. Olyan tematikus kiállítást hoztak létre az 1848-as szabad-
ságharc 150. évfordulójára, amely nem ironikusan értelmezi a történelmet, ugyan-
akkor mentes mindenféle pátosztól. A m űvészek célja egyértelm ű : az ünnep mint 
olyan művészi átértelmezése. Amikor Kádár és Lugossy (két homo ludensek) barát-
ságosan átölelik a történelmet, hátbaveregetik (kicsit prüszkölnek a történelem posz-
tókabátjának porától), és eljátszogatnak vele. Komolyan, ahogyan csak a gyerekek 
képesek játszani. Nem tudom bizonyosan, csak sejthetem, nem divat ez mostanában. 
Mivel azonban mindketten mesterei a szakmájuknak, így játékuk szakmai kérdés is 
egyben: Lehet-e, lehetséges -e (és ha igen, akkor hogyan) egy tematikus kiállítás 
keretében, ahol a kiállított képeknek, szobroknak nincs külön címük, játszani a 
történelemmel úgy, hogy az ne legyen giccses, hogy ne legyen illusztráció vagy 
elbeszélés, egyszóval, hogy szakmailag is megállja a helyét? En azt láttam, hogy 
lehet. 

Kádár Tibor egy sorozat kezdetének tekinti az itt kiállított képeket, ahol nem 
nagyobb fába vágta a fejszéjét (mondhatni nem nagyobb vászonra helyezte ecsetjét), 
minthogy megpróbálja a nonfiguratív festészetet ötvözni (jobb szó híján) a portré-
val. Kádár, aki ha nagyon be akarnánk sorolni, akkor a Paul Klee-féle nonfiguratív 
festészettel rokonítható (bár leginkább „kádáristának" szereti tudni magát), ezenkí-
vül az időt tartja a legproblematikusabbnak. Hogyan lehet egy képen megfesteni 
három különböző  korú Kossuthot? Széchenyi foteljét, feleségét és a Lánchidat? 
Az aradi vértanúkat? (Ez utóbbit Lászlóffy Aladár, a kiállítás megnyitója nemes 
egyszerűséggel „a magyar történelem мengyelejev-táblázatának" keresztelte el.) 
A feladat szinte lehetetlennek látszik, hiszen a kép óhatatlanul elbeszéléssé (is) 
válik a figurához tapadó igaz vagy hamis történelmi tudatunk által. Am ha ett ől 
sikerül eltekintenünk, akkor mégis csak a festmények festmény volta az, ami leny ű -
gözhet bennünket. 

Lugossy László könnyebb helyzetben is volt, mint Kádár Tibor, meg nem is, nem 
akarván megcsinálni a ki tudja hanyadik Kossuth, Széchenyi, Deák stb. szobrot, más 
irányba kezdett el gondolkodni. Egyfajta történelmi szeméttárolót installált (mire is 
jók a régi kész vagy félig kész neoavantgárd szobrok!), amelyekben a történélmi 
„hűséget" a korhű , ám fehér gipszszuronyok és -puskák jelenítik meg. Ezénkívül 
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készített még egy szuronyerd őt („Hol sírjaink domborulnak") és két veszt őhelyet. 
Az egyik egy kiégett ajtókeretb ől készült, és különös keveréke a nyaktilónak és a bi-
tófának, a másik meg úgy néz ki, mint egy óriási villamosszék, amelybe azonban nem 
beleülni kell, hanem csak belenézni, és az ember azzá válik, amivé a történelem, a 
hatalom vagy saját tudattalanja teheti: szörnnyé. Történelmi (el)veszt őhely, csak így 
nevezem. 

Semmi nagyzolás, semmi patetika, semmi magyarázkodás. Két, kátrányos helyzet ű * 
mesterek piszmogtak két-három hónapon át valami Történelem nev ű  árnyékhar-
cossal, amelynek eredménye ez a figyelemre méltó, különös kiállítás, amelynek 
vázlatait e sžámban láthatja a kedves olvasó.*' 

Azt hiszem ez némi magyarázatra szorul. A kiállítás anyagköltségeinek egy részét a M űvészetek 
Háza finanszírozta. A Ueszprém Város Kultúrájáért Alapítvány kurátorait nem érdekelte á pro-
dukció, úgyhogy cigarettaköltségeiket más forrásból fedezték. 

"Y Bozsik Péter öt évvel ezel őtt írta e szöveget az Uzenet számára, és akkor adta át nekem a váz-
latokat is. A történelem alakulása „szétszirénázta" azt a számot, amibe e szöveg és a vázlatok. ke-
sültek volna. Most, az 1848-as szabadságharc .1 5 5. évfordulóján a kedves olvasó elé kerülnek a . 
vážlatok és a „vázlatvézet ő-szöveg". . 

(Lóval Ildikó) 
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Tompos  Win  

X48 hatása a magyar viseletre 
Irott források és múzeumi tárgyak sokasága bizonyítja számunkra, hogy a ma-

gyar viselet a történelmi eseményeket soha olyan gyorsan és látványosan nem követ-
te, mint a szabadságharc ideje alatt és az utána következ ő  évtizedekben. A társadalmi 
változásokat követel ő  ifjúság a forradalom els ő  napjaitól kezdve tudatosan vetette 
el az arisztokrácia egyik attribútumát: a keszty űt, az addig divatos cilindert pedig 
hatásukra váltotta fel a laposabb, szélesebb — kés őbb Kossuth-kalapként ismert —, 
vagy a körben felhajtott karimájú parasztkalap.l Ezeket a flamingó vörös tollával 
díszítették az ifjak és vezet őik, Madarász László, Irányi Dániel és maga Pet őfi is. 2  
A francia forradalmi jelképekb ől vették át a széles vörös sálövet is, ez fogja össze 
Petőfi bő  fehér ingét Orlay Petrics Soma róla festett portréján. 3  A forradalom 
vöröse mellett, a nemzeti színek használata is az érdemük. A korábban használt 
magyar színekhez, a fehérhez és vöröshöz a 15. század második felében kapcso-
lódott hozzá a zöld. A függ őpecsétek selyemsodratában találkozunk el őször ezzel a 
színkombinációval, a 16. században zászlókon és egyéb tárgyakon láthatjuk. A Habs-
burgok magyarországi uralmának els ő  kétszáz esztendejében inkább rendkívüli 
alkalmakkor, királykoronázásokon, tornajátékon volt használatos. 1'Iária Terézia ren-
delkezése szerint 1743-ban ebb ől a három színb ől állították össze a törzszászlókat. 
Ezek azonban csak „heraldikai véletlen" folytán és csak látszólag jutottak „magyar" 
színekhez, bár kétségtelen, a kortársak ezt annak tekintettéka A Szent István-rend 
alapításakor, 1764-ben a vörös és zöld lett a szalag színe, majd 1794-ben Martino-
vics Ignác fejtette ki vallomásában el őször, hogy a nemzet színeiül hármas színössze-
állítást, a zöld-vörös-fehéret kívánták bevezetni. A mai értelemben vett trikolórt a 
francia forradalom hatására valóban a radikális értelmiség alkotta meg, 5  szentesítve 
használatukat hivatalosan is az 1848-as áprilisi törvények XXI. törvénycikkében: 
„1. A' nemzeti szín és ország czímere ősi jogaiba visszaállíttatik. 2. Ennélfogva a' háromszí-
nű  rózsa polgári jel képen ujra felvétetvén, egyszersmind megállapíttatik, hogy minden nyil-
vános ünnepek alkalmával és minden magyar hajókon a' nemzeti lobogó és ország czímere 
használtassék." Az ország címerér ől, a nemzeti színekr ől az újságban beszámoló Arany 
János joggal panaszkodik hát a nép tudatlansága miatt, akikkel a nemzeti színeket 
ekkor kellett megismertetni, azt is meg kellett magyarázni sok esetben, melyek azok 
és mit jelent a nemzeti zászló. 6  

A háromszínű  szalagból összeállított rózsa és elnevezése — cocarde — is a fran-
ciaországi elődöktől származik. A forradalmi id őkből változatos megoldási formák 

Megjelent a Gödöllői Múzeumi Füzetek 4. számában, Gödöll ői Városi Múzeum, 1999. 
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maradtak ránk , közöttük egyik legkedveltebb a kör formára hajtogatott nemzetiszín 
selyemszalagból alakított koszorú , közepén perforált papírra színes üveggyöngyb ől 
hímzett , korona nélküli „Kossuth címer"-rel. 7  Viseleti darabok is őrzik a nemzeti szí-
neket, Batthyány Lajos az els ő  felelős magyar kormány miniszterelnöke e színekb ől 
készült bársonymellényt viselt — halála után özvegye ajándékozta a Nemzeti мV zeum-
nak,8  Petőfi naplójában emlékezik meg egy piros-fehér-zöld f őkötőről , melyet ifjú 
felesége , Szendrey Júlia varrt magának, míg ő  a Nemzeti dalt írta. 9  

A fekete, zsinóros magyar öltözék is ezekben a napokban vált ismét divatossá, 
ezt viselte Pet őfi és a forradalmi ifjúság , de Podmaniczky Frigyes báró is pitykés dol-
mányban , teljes díszben készült, hogy az pozsonyi országgy űlésen elvégezze mindazt, 
ami r ábízatotL 10  

Külön egységet képeznek a viselettörténeti dokumentumai a kékkel , vagy piros-
sal és zölddel színesen nyomott kend ők . Rézbemetszett portrékkal , címerekkel díszí-
tették emlékként adták egymásnak a szabadságharc alatt és kegyelettel őrizték meg 
azokat utána ; kékfestő  kendőn láthatjuk Kossuthot 11  és Széchenyi portréját a Lánc-
híddal együtt (Széchenyi nevét a szabadságharc után levésték a mintafáról ). l2  Nem-
zetiszínű  kerettel Kossuth ifjúkori portréja mint nemzeti gárdista — „als National-
garde" — és Klauzál Gábor, az els ő  felelős magyar minisztérium földművelési- ipar-
és kereskedelemügyi minisztere — arcképe is megjelent. 13  

A szabadságharc elbukott , a volt császári honvédtábornokokat és a miniszterel-
nököt kivégezték , sokakat bebörtönöztek, mások emigráltak , a megtorlás évei követ-
keztek. 1849 telén kiplakátolták : ,,... ki Februarius 3-tól kezdve veres tollat vagy szalagot, 
vagy veres szegély ű  fekete szalagot, vagy bárminem ű  szabadság kori jelet és nemzet őrségi kön-
töst viselend, minden különbség nélkül befogatk és katonaság közé soroztatik. "14  Eltűntek 
hát a „szabadságkori jelek" a felszínr ől , de megjelent a trikolór a tárcákon, pénz-
tartókon , melyeket asszonyok hímeztek , kötöttek férjeiknek . Feltűntek az öltözékek 
szegélyein , amire az 1850 -ből keltezett, a l"Iilitar-Distrikts-Commando által kiadott 
tiltó rendelkezésb ől következtethetünk : ,,... pórge kalapot, tollat, trikolór szegélyt visel-
ni nem szabad. S buzgón konfiskálta a pórge kalapokat, tollakat, trikolórokat. A lapok az 
amnesztia hírét hozták, s befogták a szabólegényeket, kik tán csak azért tették föl, hogy a 
szobalányok szebbnek tartsák. Ezek ellen voltak akkor a razziák s nem a csirkefogók ellen. "1 S 

Ennek a rejt őzködve ellenálló szándéknak talán a legmeghatóbb példája az a 
sötétkék posztóból varrt, feketével zsinórozott békési ujjas, melyet a Néprajzi 
Múzeumban őriznek . Hat-hét éves fiúcska számára készülhetett , zöld posztóbélése, 
pirossal és fehérrel szegett bels őzsebe a nemzeti színeket rejti , fehér pamutfonallal, 
sűrű  öltéssel belehímezte készít ője , Lipčsei Gábor a nevét és a babérágaktól övezett 
magyar címert. 

Ez időtől kezdve komponálták bele a kalotaszégi n ői mellesek hátoldalának 
burjánzó hímzésébe a címert. A b őrből készült ruhadarab egész felületét beborítja 
a sötét bordó , zöld, barna , fekete, gyapjúfonalas , virágos-leveles hímzés , benne a hát 
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közepén rejtve láthatjuk a nemzet jelképét. Oly nagyon kedvelték ezt a ruhadara-
bot, hogy a huszadik század negyvenes éveiben is szívesen hordták azt. 

A cifraszűr a 48-49-es forradalom és szabadságharc alatt a szabadlegények öl-
tözete volt, utána pedig az ellenállás jelképe lett, ezért tiltotta törvény a viseletét. 16  
A Néprajzi мúzeum műtárgyainak sokaságából választottuk ki azt a két sz űrt, me-
lyet itt bemutatásra méltónak véltünk. 

Hajdú vármegyéb ől származik az az öltözék, melynek színes hímzésében ott 
rejlik a vörössel és lilával vágott, karcsú, virágkelyhet idéz ő  címerforma, benne a 
kettős eziist kereszt helyett két levélt ől övezett lila virág nyílik. A címert a sz űr 
hátára boruló nagy galléron lefelé fordították, két sarkába átlósan is elhelyezték, az 
aljára függőleges állásban is belehímezték. 17  

A kalotaszentki гályi szűr fekete díszében csúcsoválisba komponálta és sugárirány-
ban helyezte el remek érzékkel a mester a címereket, egyet-egyet az öltözék hátára, 
az oldalára és az aljára is varrt. 18  

A vörös és fekete selyemfonallal színtjátszóan sz őtt selyemkendőt a Nemzeti Іи  -
zeum Textilgyűjteményében őrizzük, egész felületén a fekete selyemszálak közé rej-
tették a magyar címerek sorát, mindegyik alatt a nemzeti trikolór színeib ől kötött 
szalagcsokor. Egyszerre láttatja a vér vörösét és a gyász feketéjét, mintha Pet őfi meg-
rendítő  hangú, látomásszerű  versének illusztrációjaként készült volna: „Hagyjátok el 
azt a piros fehér-zöld színt, / Lejárt az ideje / Más szín illeti most a magyar nemzetet / Piros 
és fekete. / Fessük zászlainkat feketepirosra, / Mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa" 
(Petőfi Sándor: Fekete-piros dal). 

A tiltás a zsinóros-magyar öltözékre is vonatkozott, így ezekre szükség nem 
lévén, a menekülő  Táncsics Mihálynak „egy újdonnan új atilláért két forintot ígértek". 19  
A dolmány, a mente és a szalaggal összefűzött n ői ruhaderék ezáltal a nemzeti érzés 
és a passzív ellenállás szimbólumává vált. 20  Osszefonódott a családok egyéni gyásza 
a neves személyiségek halálán és a forradalmi eszmék bukásán érzett fájdalommal. 
Gyülekezési szabadság híján a temetések voltak azok a közös megemlékezést nyújtó 
összejövetelek, ahol a résztvev ők szavak nélkül is értették egymást, érzésüket kife-
jezte az egyszerű, zsinórdíszes, fekete öltözék, melyet n ők és férfiak egyaránt visel-
tek. A történeti kronológia sz űkszavú megjegyzései nyomán sorolhatjuk a temetéseket 
és megemlékézéseket: 1850. április 22. Wesselényi Miklóst temették Pesten, temetése 
nemzeti tüntetéssé lett. Húszezer ember részvételével búcsúzott az ország 1855. 
október 21 -én Vörösmarty Mihálytól, temetése az els ő  nemzeti tömegtüntetés volt. 
1856. május 28 -án Kölcsey síremlékét avatták fel Cseklészen — az ünnepen több ezer 
főnyi tömeg tüntetett. 

A gyászöltözék és a benne rejl ő  ellenállás általánossá, az uralkodó hatalom szá-
mára kínossá vált. A szervez ők félelme tükröz ődik annak a meghívónak a szövege-
zésében, melyet 1857-ben Ő  császári és királyi felségeik tiszteletére a Nemzeti 
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Színházban tartott díszel őadás alkalmából küldtek ki a résztvev őknek, és adtak köz-
re az újságban is: „a férfiaknak pompás magyar díszöltönyben, vagy teljes díszegyenruhá-
ban kell megjelenniök, a kik fekete polgári öltözetben jönnek, ahhoz fehér nyakken-
dőt válaszszanak; a hölgyek kerek díszruhában ékszerekkel... Felséges Uralkodónk pompás 
magyar egyenruhába volt öltözve "

21 ... 

Az 1850-es évekt ől kezdve szép számmal őrzünk gyászöltözéket a Nemzeti Mú-
zeum Textilgyűjteményében. 

A férfiviselet. — ahogyan Koszits Akos, Baranya megye f őügyészének e korból szár-
mazó gyászruhája jól példázza — minden egyes darabja, a nadrág (hosszúszárú 
fekete bőr csizma illett hozzá), s süveg, a derékban szabott atilla és a ráboruló men-
te is fekete posztóból készült. Ekszergombok, ötvösmív ű  mentekötő  és öv helyett 
selyemfonalból kötötték gombjait, zsinórdíszét, menteköt őjét és övét is. Körben 
fekete perzsaláb sz őrme szegélyezi, sz őrmegallérja ívelten borul a hátra. 22  

A női viselet ruhaderékból, szoknyából, f őkötőből állt, sok esetben kötény egé-
szítette ki, de díszítése, textíliája, formai megoldásai változatosabbak, mint a férfiöl-
tözékeké, szabásukban a nyugat-európai divatot követik. Textíliájuk lehetett bársony, 
taft, virágmintás, moáré vagyis „habos", vagy atlaszselyem. 

Botfalvi Both Miklósné ruhadereka zsinórozással dúsan kivarrott fekete bársony, 
míg ujja fekete gépi csipkével borított, kett ősen buggyosra kötött —akárcsak a 
barokk kori minta —, fehér selyemb ől készült. Szoknyája nem maradt ránk, a képen 
láthatót az állandó kiállításra rekonstruálták. 23  

Virágtövekkel telehintett az a „habos" selyem ruhaderék, melyet a neves viselet-
történész, Höllrigl József ajándékozott a gy űjteménynek. 24  Elejét hármas csopor-
tokban felvarrt paszománygomb és hurok zárja, a szabásvonalakat zsinórdísz hang-
súlyozza. 

A női ruhát is kiegészítette gyakran a mente, mely b őségével a szoknyát, ujjának 
szabásával a ruhaujjakat követte. A rózsamintás selyemdamaszt mentét Radák 
Istvánné Rhédey Klára viselte egykor az 1850-es években, 25  

A gyásznapok az ötvenes évek második felében is folytatódtak, egyre többet 
olvashatunk a résztvevők öltözékér ől is: 1859. november 21-én Kisfaludy Károly 
sírját „a dísz nemzeti ruhába öltözött fiatalság állta körül lobogó szövétnekkel. Minden ki 
az értelmiséghez számítja magát jelen volt. Férfiak, n ők, fiatalság, tisztes ezüst fők, többnyi-
re büszke deli ruhájában a magyarnak..." —emlékezik a Vasárnapi Ujság. 26  

1860. április 4-én a szabadságharcra emlékez ő  ünneplők között március 15-én 
áldozattá vált Forinyák Géza joghallgató. Temetésén „együtt volt a főváros dísze, virá-
ga, tetőtől talpig magyarosan öltözve nők úgy, mint férfiak". 27  

A magyar társadalmat megdöbbentette és felrázta Széchenyi István öngyilkos-
sága (1860. április 8.). Halálát nagyszabású, országos gyász követte. Az akadémia el-
nöke rendkívüli ülésén tagjainak egy hónapig tartó gyászt rendelt e1. 28  A gyászün- 
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nepélyeket az egész országban megtartották, az urak a legegyszer űbb magyar öltö-
zékben jelentek meg, csak a hintók hosszú sora és a cifraruhás inasok tanúskodtak 
arról, hogy az elhunyt az el őkelő  osztály tagja volt. 29  A kalocsai iinnepről így emlé-
keznek: „Az apa megmondó fiának, az anya leányának, hogy estére vegyék föl megint 
fekete ruhájukat, mert kaszinóba megyünk gyászünnepélyre, mely Széchenyi István emlékére 
tartank. "30  A Pápán tartott megemlékezésen ,,hitfelekezeti különbséget nem ismer őn, 
magyar gyászba öltözött nép" -et31  említenek, megalkotva a magyar viselettörténetben 
mai napig a hazafias érzelemt ől indíttatott gyászöltözék terminológiáját. 

Az 1860-as években Nyugat-Európában a hatalmas méret ű  krinolinszoknyák és 
a tölcséres bő  ruhaujjak divatoztak. A „magyar gyász" azonban — a magyarországi 
divat sajátosságaként — nemzeti öltözékében meg őrzi a tradicionális elemeket. Ezt 
figyelhetjük meg Laborfalvi Róza ruhaderekán is. Fekete atlaszselyemb ől készült, 
melynek lebenyekre osztott derékfodra a 18. századot idézi. A kés őbb ráhelyezett 
ezüst kapocspór és az eziistfonalból készült levéldísz megváltoztatja a ruha jellegét, 
a gyászöltözékb ől elegáns alkalmi öltözékké lett. 32  

Ezekből az évekb ől, Rhédey Klára tulajdonából származik a habos selyemb ől 
varrott, dúsan zsinórozott mente is. Gallérja álló, hátának ék alakú szabásvonalát 
zsinórdísz hangsúlyozza, a hátára vetett bojtban végz ődő  zsinór a szűrök jellegzetes 
megoldását idézi. 33  

Református papcsalád n őtagja viselte 1860 táján Tordán a remekmív ű  ruhada-
rabot, a szűrmentét. Bársonyból készült, zsinórdíszének kompozíciója, a hátára boru-
ló nagy négyszögletes gallér, és a rojtban végz ődő  zsinór a szűrre emlékeztet, innen 
sžármazik elnevezése is. 3~ 

Az ötvenes évek végefelé az elnyomó rendszer az olasz-francia-osztrák háború 
okozta veszteségek és a bels ő  feszültségek miatt válságba került, Bach belügyminisz-
tert leváltották. Az amnesztiában részesül ő  emigránsok közül sokan hazatértek — ezen 
okok miatt az ellenállás tovább szélesedett. A magyarság ez id ő  tájt már elő  merte 
venni a nappali viseletét, zsinóros magyar öltözékét, ebben jelentek meg a Kazinczy 
Ferenc tiszteletére tartott ünnepségeken, az akadémia épületének javára rendezett 
vigalmakon országszerte. Ezekben az években viselete ismét olyannyira általánossá 
vált, hogy a korábban beindított, majd érdekl ődés híján abbamaradt férfi-divatköz-
lönyt, mely a magyar divatot szándékozott fellendíteni, ismét megjelentették. 35  A ma-
gyar viselet külföldi elterjedésér ől az 1860-ban megjelen ő  Wiener Elegante bécsi 
divatlap is tanúskodik —bálöltözékként magyar divatképet közöltek. Meg is jegyez-
te az újságcikk írója: „Iszen szép az az atyafiságos megemlékezés; hanem azt kissé mégis 
furcsának találjuk, hogy azok a jó emberek még divatunkat is el akarják tőlünk disputálni. 
A párisi divatot, akárhol kapják is fel ;  mindig párisi divatnak nevezik : mi jogon nevezhet ő  
tehát a magyar nemzeti viselet bécsi divatnak? 36  Valóban, a kor szemlél ői is úgy emlé-
keznék ezekre az esztend őkre, hogy az egész ország férfiai és asszonyai magyar 
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ruhába bújtak , nemzeti felbuzdulásukban még az úri rend is sz űrben járt. 	ltözé- 
keiket azonban nem a szűrszabókkal , hanem a polgári szabókkal varratták, akik 
ekkorra kénytelenek voltak megtanulni e viseleti darab készítését is. 

A nemzeti múlt jelentős személyiségeir ől a 19. század folyamán több ruhadara-
bot is elneveztek . Legismertebb talán és bizonyára e sorban az els ő  jól dokumen-
tálható az atilla , melyről 1825. augusztus 6 -án August Sedlnitzky császá гi belügymi-
niszternek küldött titkosrend őri jelentés szerint „... nemes ifjak az Árpádok és a hu-
nok ősrégi viseletét újra behozni elhatározták... Minden jel arra mutat, hogy ez az ősrégi 
viselet behozatala nem a véletlen m űve, hanem holmi gonosz célzattal (bösartige Tendenz) van 
összekötve. " 38  

Ez a tendencia bármennyire gonosz célzatúnak t űnt is, jól beleillik a 19. század-
ra Európa - szerte jellemző  histoгizáló szándékba . A század közepét ől ismerjük az 
atilla rövidebb változatát , az árpádkát , a kettős ujjú kazinczyt , a magas állógalléros 
zrínyit , a prémszegélyű  dolmányt , a csokonait , a téli, hosszú változatot , a budát. 39  

A reformkor személyiségér ől , Deák Ferencr ől nevezték el a bő  felöltőt, a deákot 
és a deákszűrt is, annak nyakas —állógalléros — változatát pedig Széchenyi-sz űrnek 
nevezték . A korábban Schiller-gallérként ismert kihajtott inggallért a mai napig 
Petőfi-gallérnak hívjuk. 40  

Kétségtelenül a kor legnépszer űbb alakja Kossuth Lajos volt . Bár a kor jeles fér-
fiai közül többen is hasonló szakállal ékeskedtek , mégis róla nevezték el azt a kö гsza-
kállt, mely a nemesi el őjogok megszűntével a parasztság körében népszer űvé vált. 
A körben felhajtott karimájú, pörge , „Kossuth-kalap" is róla kapta a nevét, bár az 
1848-as tábornokok is ezt viselték. 1850-ben betiltották ugyan , de még a 20 . század-
ban is kedvelték az Álföldön és Erdélyben egyaránt . Talán a tiltás éveiben készítet-
te —  most a Néprajzi Múzeum gy űjteménye őrzi —  egy bánffihunyadi kalapos azt a 
puhakalapot ,

41  mely a beléje rejtett Kossuth -portré által válik Kossuth-kalappá, bár 
formájában nem követi azt. 

Kossuth neve benne él a kazári népviselet „Kossuth-gyász "-ában is. Vörös és 
fekete nyomott mintás szoknyából , fekete kötényb ől áll, és a képen látható sötétkék, 
fehér virágos kékfest ő  kendő  egészíti ki. Távoli rokon elhunytakor, félgyászban, ad-
ventben , böjtben viselték az éltesebb asszonyok 1945-ig. 42  

Kossuth-bankós a neve annak a tarái keresztszemes hímzésnek, mely 1860-70 
körül keletkezhetett és még az 1950-es években is ezzel a névvel illették. Férfiinge-
ket, női ingvállak ujját és nyakát , de kötények, kend ők szegélyét is díszítették vele. 43  

A vörös és kék pamutfonallal hímzett ujjvégekb ől nagy számban találhatunk a Nép-
rajzi Múzeum raktárában. Felfedezhetjük benne a Kossuth-bankók közül a legels ő -
ként megjelenő , az úgynevezett vörös hasú, a kétforintos négyszöges — csillagformát 
— és íves mezejének — fekvő  tulipánra emlékeztet ő  — végtelenített mustráját. 44  
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Különleges tárgycsoportot képeznek az ereklyék, melyeket egységbe csupán az 
von, hogy mindegyike neves történelmi személyiséghez köt ődik. Igy őrizzük haszná-
lati tárgyaikat, ruháikat és öltözékkiegészít őiket a reformkor h őseinek is, ahogyan a 
forradalom leverése után meg őrizték, feliratokkal látták el, bekeretezték egyiküket 
másikirkát, megszűntetve ezáltal eredeti funkciójukat. 4S 

Ereklyeként őrizte a család az 1848-ban tisztként küzd ő , majd a szabadságharc 
bukása után fogságban sínyl ődő  Károlyi István gróf tiszti köpenyét. A m űtárgy 
leltári kartonja szerint a korábban rajta lév ő  papírlapon a következ ő  szöveg állt? 
„Ezen fehér gallér az 1848-as háborúból való, Gróf Károlyi Istváné volt. 1906. évben ápril 
24-én Károlyi Sándor temetésén volt a koporsón és a kriptából visszahozta Károlyi Pista gróf 
a karján és át adta (sic) Károlyi László gróf urnak, hogy őrizze meg továbbra is. Fit 1940 
Szőke Antal. "46  Láthatjuk, a forradalom tisztelete száz év multával is hatott, összefo-
nódott a családi hagyomány és az 1848-as eszme, és tovább élnek ezekben a tárgyak-
ban, melyeket a múzeumok gyűjteményeikben őriznek. 
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Вп .ко  Zsuzsa.ћnui 

Az 184&49•es forradalom és szabadságharc 
ábrázolása és kultusza a 

19. századi magyar festészetben 
Magyarországon a 19. század a polgári nemzetállam kialakulásának id őszaka. Az 

egész társadalmat érint ő  változások gyújtópontjában az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc állt, amelynek hatása a század végéig — gyengébben pedig még a 20. 
század elején is —érezhet ő  volt a magyar festészetben. A kultusz kialakulása — az 
irodalomhoz hasonlóan — az eseményekkel egyid ős, további fejl ődését, meg erősödé-
sét azonban több tényez ő  gátolta. Az egyik fő  oka a képzőművészet — és ezen belül 
a festészet — támogatási rendszerében rejlett, amely — 1840-66 között lelkes arisz-
tokraták, nemesek és polgárok szerény alapt őkéjű  részvénytársasága — a Pesti 
Műegylet révén működöttl. 1861-ben megalakult a Képz őművészeti Társulat, amely 
lassan magába olvasztott más egyesületeket is és 1866-tól egyre több állami funk-
ciót igyekezett ellátni, s így egyre jelent ősebb állami támogatást is kapott 2 . 1867-ig 
az osztrákok, a kiegyezés után pedig már a magyar állami szervek is szembehelyez-
kedtek a forradalom eseményeit, személyeit dics őítő, propagáló, vagy egyszer űen csak 
megjelenítő  alkotásokkal. A magyarellenes hangulatot jól szemlélteti a József nádor 
által 1847-ben alapított Nemzeti Képcsarnok Egylet sorsa, amelynek vagyonát a hely-
tartóság 1853-ban zárolta és csak 1860-ban kapta vissza a pénzkezelési jogot 3. A 
komolyabb, igényesebb m űalkotások esetében pedig, ha felmerült az osztrákellenes-
ség szándéka — mint Madarász Viktor Zrínyi és Frangepán a bécsujhelyi börtönben című , 
1864-ben készült műve esetében — a fenti okok miatt részben érthet ő  módon — a 
Képcsarnok Egylet és a Pesti M űegylet is elzárkózott a gy űjtés elől, hogy a kép 
mielőbb közadakozás révén múzeumba kerülhessen 4. Ez az ellenséges magatartás a 
század végéig tartotta magát. A forradalom és f őként annak elfojtása azonban az 
egész nemzetet érint ő  megrázkódtatás volt és számos fest őnket érintett köžvetlen mó- 

Megjelent a Gödöllői Múzewni Füzetek 4. számában, Gödöll ői Városi Múzeum, 1999. 
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a Sinkó Katalin: Madarász Viktor: Zrínyi és гrangepán. Képelemzés. In: Aranyérmek, ezüstkoszorúk. 

Bp., 1995. II. 1. 18. 
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don, így a kultusz kialakulásában jelentős szerepe volt a személyes élménynek. Kiss 
Bálint nemzet őr volt s emiatt 1850-ben haditörvényszék elé állították; majd megfosz-
tották a Nemzeti Múzeumban betöltött állásától, Orlai Petrich Soma —Pet őfi unoka-
bátyja — harcolt a honvédseregben, Kovács Mihály honvédtüzérnek jelentkezett, de 
betegsége miatt nem engedték harcolni, Madarász Viktor pozsonyi joghallgatóként 
jelentkezett a honvédseregbe és hadnagyi rangig vitte, Székely Bertalan 13 évesen 
készíti els ő  rajzait a Kolozsvár határában átvonuló honvédtáborokban, Lotz Károly 
15 évesen festi le Vác környékén Görgey seregét 5 . 

A személyes indíttatás ellenére azonban a fent vázolt politikai szituáció miatt 
viszonylag kevés a kultusz körébe sorolható alkotás. A 48-as téma azonban, ha 
nehezen is, de megtalálta a megfelel ő  kifejezési formákat. A leghivatottabb műfaj a 
történelmi festészet lett volna, de a legnagyobb politikai nyomás éppen ezen igényes 
és nagy közönségsikerre számot tartó m űfaj ellen irányult. Igy a 48-as tematika az 
egykorú — 1848-50 közötti —ábrázolást kivéve elt űnik a műfajból, és csak a század 
végén jelenik meg a nagybányai fest ők munkáiban, még akkor is nagy közéleti viha-
rokat kavarva. Megjelenik viszont más műfajokban, felvállalva a kultusz szerepkö-
rét, annak az adott műfajra jellemző  vonásaival párosulva. A portréfestészetben 
feltűnnek a forradalom és szabadságharc jeles személyiségeit és névtelen h őseit 
ábrázoló arcképek, csoportképek. Az allegória hagyományos témái háttérbe szorul-
nak, helyet adva a politikai allegóriának, s ezáltal egyetlen míífajként közvetlenül 
felvállalva a 48-as tematika megjelenítését. Az életkép a maga sajátos módján rea-
gál: megtartva a m űfaji könnyedség elemeit, olykor csak küls ődleges jegyeket alkal-
maz, más esetekben viszont a téma megválasztásával jelzi az eseményekkel való 
rokonszenvét mind a polgári, mind a népi életkép á brázolástípusaiban. Különleges 
szerepet vállal fel az 1850-es évek közepét ől kezdve virágzásnak induló történelmi 
festészet, átvéve a m űfajok hierarchiájában a vezet ő  szerepet. Az egykorú, 1848-49-
ben keletkezett eseményábrázolások csoportja mellett a m űfaj prosperáló ága a nem-
zeti múlt jeleneteit megörökít ő  történeti festészet lett. A hivatalos m űvészpolitika 
korábban vázolt irányvonalának ismeretében valószín űsíthető, hogy ez a műfaj sa-
játos szimbólumhordozó jellegével pótolta a hivatalosan tiltott és ily módon hiány-
zó kultusz szerepét. Következtethetünk erre az á brázolástípu ѕok gyakoriságából —
például 1850 után megn ő  az osztrák-magyar függetlenségi háborúk ábrázolásának 
száma —, valamint abból, hogy a történeti festészet volt a legalkalmasabb a kultusz 
két legfontosabb jellemz ő  vonásának tolmácsolására: emlékezetben tartani a nemze-
ti múlt dicső  vagy fájdalmas eseményeit és bizonyos erkölcsi értékek továbbadását 
biztosítani a felnövekv ő  generációk számára. Mindez azonban csak a történeti fes-
tészet 1850-70 közötti korszakának bizonyos alkotásaira — f őként Madarász és 
Székely képeinek egy részére —értelmezhet ő . Közvetlen bizonyíték a cenzúra kit ű-
nő  működése miatt természetesen nincs, de a hivatalos vélemények ellenséges meg- 

s Bodnár Eva: Kard és ecset. Bp»  1987. 12. 
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nyilvánulásaiból, a sajtó és a közönség pozitív reagálásaiból kikövetkeztethet ő  a mű-
faj erejének hatása. 

A könnyebb áttekinthet őség kedvéért a továbbiakban a m űveket műfaji csopor-
tosítás szerint tárgyaljuk, kiemelve és el őrehozva az egykorú eseményábrázolás, 
vagyis a forradalom történéseit 1848-50 között megörökít ő  alkotásokat. Ezek száma 
a magyar anyagban mind mennyiségben, mind kvalitásban elmarad a kortárs nyu-
gat-európai munkáktól. Francia- és Németországban a 48-as forradalom ügyét olyan 
kiváló művészek vállalták fel, mint Honosé Daumier, Paul Baudry, Alfred Rethel 
vagy Karl Spitzweg. A szabadságharc két éven át tartó id őszaka nem kedvezett a 
festészet biztonságos körülményeket kívánó fejl ődésének, így a csaták, ütközetek, 
csapatmozgások megörökítése inkább az akvarell m űfajában jelentkezett. Emellett 
figyelembe kell vennünk azt is, hogy a magyar festészet nagy generációjához tarto-
zó Madarász Viktor, Székely Bertalan, Lotz Károly ekkoriban még igen fiatalok, 
művészetük az 1860-as 1870-es években teljesedik ki. Mivel a körülmények f őként 
a rajzolóknak és az akvarellistáknak kedveztek, így meg kell említenünk néhány fon-
tos munkát, főként Szerelmey 1Vliklós és Kovács Lajos őrnagy rajzsorozatát, amelyet 
Dietz Fedor német fest ő  litografált s a szabadságharc néhány ütközetét: a szolnoki 
csatát, a zalatnai vérfürd őt, vagy Batthyány Lajos kivégzését ábrázolják, s a soro-
zat 1852-ben jelent meg. Jelentős munka a fiatal Than Mór akvarellsorozata az 1849-
es tavaszi hadjárat csatáiról, a kápolnai, tápióbicskei, váci ütközetekr ől és Budavár 
bevételér ől6. A grafikai munkák részletes elemzésének igénye nélkül, csak megemlít-
jük az események népszerűsítésében nagy szerepet játszó folyóirat-irodalmat. Illuszt-
rációit többek között olyan kit űnő  rajzolók készítették, mint az el őbb említett 
Szerelmey Miklós, vagy a magyar forradalommal szimpatizáló osztrák fest ő  és raj-
zoló August Pettenkofen, akinek több 48-as témájú m űve is ismert, így színvonalas 
csataképe, a Honvédek rohama a budai vár ellen, vagy az Elesettek temetése című  meg-
rázó erej ű  akvarellje. 

Az eseményeket megörökít ő  képek száma jelent ősen megritkul az önkényuralmi 
időszakban, de a kiegyezést követ ő  periódus sem kedvez a téma megjelenésének. Az 
egyetlen jelent ős vállalkozás a Szokoly Viktor által 1868-ban kiadott Honvédalbum 
volt, amelyhez olyan ifjú m űvészek készítettek illusztrációkat, akik kés őbb a magyar 
festészet élvonalába kerültek, mint Benczúr Gyula, Liezenmayer Sándor, Szinyei 
Merse Pál és Munkácsy Mihály. 1'Iunkácsy három rajzot is készített Honvédujoncozás, 
Fogolyszállítás és Isaszegi csatatér címmel, ez utóbbi témát olajkép formájában is elké-
szítette Ezt követ ően azonban másfél évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy 1848 
történései ismét megjelenjenek a festményeken. A jelenség hátterében többek között 
olyan probléma állt, mint például a magyar állampolgárság megtagadása Kossuth 
Lajostól, vagy temetése, amelyr ől a hivatalos körök tüntet ően távolmaradtak. A prob-
lémák a felszínre kívánkoztak, s ezek egyik megnyilvánulási formája volt a 48-as 

6 Szabó Júlia: A XIX. század festészete Мagyarországon. Bp., 1985. 176. 
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tematika ismételt megjelenése. Ebbe a körbe sorolható Vágó Pál két nagyszabású vál-
lalkozása: a Budavár visszavétele 1849-ben és a Huszárság diadala, de a vihart igazán 
Thorma János Az aradi vértanúk című  képe kavarta , amely szépítés nélkiil, realiszti-
kus eszközökkel egy kivégzést ábrázol , és mindezt 1896-ban, a magyar államiság pom-
pázatos ünnepségsorozata, a millennium ünneplése közepette . A művet a hivatalos 
körök nem is engedték be a M űcsarnokba , így a művész a Wampetics étteremben 
mutatta be, ahová valóságos zarándoklat indult a kép megtekintésére , mindennél 
világosabban jelezve a téma és a problémakör változatlan aktualitását ?. Két évvel 
később ugyancsak Thorma János megfesti a Március 15-e vagy a Talpra magyar című  
képét, amely a forradalom indító mozzanatát, Pet őfi versének elszavalását örökíti 
meg mozgalmas kompozíciójával. Thorma János évtizedekig foglalkozott 48-as témá-
jú történelmi képeivel , állandóan átdolgozva és újrafogalmazva mondanivalóját. 
A téma iránti érdekl ődését bizonyítja Budavár visszafoglalása című , 1912-ben festett 
képe , amely a 48-as tematika egyik legkés őbbi jelentkezése. 

A hivatalos körök figyelmét mindig felkelt ő , frekventált és népszerűségre számot 
tartó történeti festészet helyett a 48-as tematika sokkal intenzívebben jelentkezik a 
portréfestészetben . Az arckép rendkívül alkalmas m űfaj a kultusz ápolására és éb-
rentartására , mivel — különösen jó művész esetében — egyfajta személyes kontaktus 
átérzésének lehet ősége alakulhat ki az ábrázolás és a néz ő  között. Tágabb értelem-
ben pedig a portré egy-egy eszme ; egy irányzat megtestesít őjévé válhat, így például 
Széchenyi a reformer szemlélet ű  nemesség , Petőfi a liberális gondolkodású, szabad-
ságot szeret ő  polgár ideáljává vált . A kultusz er ősödésének egyik legpregnánsabb 
jelzése az 1870-90-es években megszaporodó Kossuth- , Széchenyi - és Petőfi-ábrázo-
lások. Borsos József Nemzet őr című  képe még a forradalom idején , 1848-ban készült, 
ábrázoltja ismeretlen , a témához való kapcsolódását a címadáson kívül a nemzeti 
színű  karszalag jelzi. Kmety Gyórgy és Mészáros Lázár honvédtábornokok színvonalas, 
kitűnő  karakterű  arcképeit Brocky Károly festette meg 1850 -ben Angliában, ahol 
1837 óta élt, de érzelmeit jól példázza a forradalom e két emigránsával fenntartott 
jó kapcsolata . Kovács 1Vlihály Előkelő  magyar férfi címet viselő  arcképe a szakiroda-
lom feltételezése szerint Batthyány Lajost is áb гázolhatja 8. Barabás Miklós, a kor-
szak legjelentősebb arcképfest ője elsősorban Batthyány Lajost és családtagjait 
ábrázoló képmásaival kapcsolódik a témához. Jakobey Károly Táncsics a börtönben 
című  képe a szakirodalom egy részének véleménye szerint 1848 -ban készült, más 
vélemények szerint azonban a fest ő  történelmi arcképsorozatának egyik darabja, 
amelyet az 1860 -as évek során festett. A forradalom legismertebb és legnépszer űbb 
vezetője volt Kossuth Lajos , de a róla készült arcképek száma meglep ően kevés. 
A legsikerültebb Prinzhofer August 1848-as litográfiája . A magyar művek közül 
ismert és népszerű  ábrázolása Madarász Viktor 1877 -ben készült arcképe , amely a 

Muradin Jenő : Thorma János 1848-as képei. Kiskunhalas , 1998. 23. 
8 Szabó Júlia : i. iii. 179. 
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Hontalan Kossuth a szám űzetésben címet viseli. Hasonló a helyzet a Pet őfi Sándor sze-
mélyéhez kapcsolódó ábrázolásokkal. A leghitelesebb és a legjobb is egyben Orlai 
Petrich Soma Petőfi Debrecenben című  1867-ben készült arcképe. Nyilván a költ ő  
korai halála volt az egyik oka annak, hogy más hiteles ábrázolás — néhány metsze-
tet kivéve — nem készült róla. A forradalom legnépszerűbb — az irodalmi kultuszban 
legendássá n őtt — alakja, a „nép gyermeke", igazán csak мadarász Viktor •kés ő i 
alkotásaiban kap hangsúlyos helyet. Мadarász képei azonban többek egyszer ű  port-
rénál. Patetikus hangvételükkel igazi h őskultuszt képviselnek, így a Petőfi halála 
(1875), A halott Petőfi (1906) a Lidérc vagy Petőfi mint a szabadságharc géniusza (1906), 
végül a Feltámadás (1913). Ez a fajta kultusz egyetlen személy körül sem alakult ki 
és nyilvánvalóan ebben szerepe volt annak a polgári szabadságeszménynek, amelyet 
Petőfi alakja, személye képvisel. A forradalom, pontosabban a korszak kimagasló 
egyéniségei közül talán Széchenyi Istvánról készült a legtöbb arckép, de ezek meg-
maradtak a tárgyilagos szemlélet ű  képmás keretein belül, és nem váltak a Pet őfihez 
hasonló hőskultusz toposzaivá. Ismert és népszerű  arckép volt Schoefft Ágoston 
korai Széchenyi arcképe, de készített többek között róla Alconiere Tivadar, Marastoni 
József és Jakobey Károly is portrét. Igazán ismertté azonban Amerling 1836-ban 
elkészített egészalakos, reprezentatív arcképe vált. Ez a portré lett az alapja a 
század végén kialakult Széchenyi kultusznak, mivel számos másolat készült róla, így 
többek között Vastag György az Amerling képet jellegében és méretében is pontosan 
követő  reprezentatív arcképe. 

Az 1848-hoz kapcsolódó ábrázolások között a legváltozatosabb csoportot az élet-
képek alkotják. A forradalom és szabadságharc eseményei és következményei a 
társadalom legkisebb sejtjeire, a családra és a személyes sorsok alakulására is hatás-
sal volt. Az életkép műfaji sajátosságai következtében élethelyzeteket, szituációkat 
mesél el, egyben betekintést adva a korszak érzelem- és gondolatvilágába. Györgyi 
Giergl Alajos 1852-ben készült Vigasztalás című  képének számos eleme utal 1848-ra. 
A lány a huszárcsapattal távozó kedvese után búsul, s az őt vigasztaló öregasszony 
48-as huszármentét visel. A kép címvariánsai: Búsuló leány a kútnál, Сyászoló 
leány, Szerelmes leány a történet tartalmi változataira utal. Borsos József Özvegy címíí 
képe már komolyabb megrázkódtatást jelenít meg, igaz, az ellenkező  oldalról nézve. 
A fekete ruhás özvegy jobb kezével egy asztalra támaszkodik, amelyen katonaköpeny, 
csákó és kard jelzi, hogy a halott férj a császári seregben szolgált. Borsos József, aki 
kezdetben a magyar forradalommal szimpatizált, miután Bécsbe költözött, érzelmei 
megváltoztak és néhány életképén, így a Levél címűn is a császári oldal fel ől közelít-
ve ábrázolta a veszteségeket és érzelmi megpróbáltatásokat. Az 1850-es és 60-as évek-
ben rendkívül népszer ű  volt мagyarországon a betyárkultusz, amely valójában a 
császári. katonai szolgálatot megtagadó, a forradalom leverése után a pusztákon vagy 
falvakban bujdosó szegénylegények sorsával kapcsolatos történeteket foglalta össze, 
melyek főként folyóiratokban, napilapokban voltak olvashatók. Ily módon a betyár-
történeteket feldolgozó m űveket is a 48-as kultuszkörbe sorolhatjuk. Ezek közül a 
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legnépszerűbb és legismertebb Munkácsy Siralomház című  1869-ben készült képe, 
amely egy kivégzés előtt álló betyár történetét dolgozza fel. Valamivel konkrétabban 
kötődik a témához a Tépéscsinálók című  műve, amelyen a csatából hazatért 48-as hon-
véd meséli élményeit a sebesült katonáknak kötést. csináló lányoknak és asszonyok-
nak. Életkép jellegű  feldolgozás Réti István Honvédtemetés című  műve is, amely 48-as 
öreg honvédek temetési menetét ábrázolja, amely a 48-as témakör egyik legkés őbbi 
életképi jelentkezése. 

A 48 -as események politikai célzatú ábrázolását egyedül az allegória m űfaja vál-
lalta fel, néha nyíltan, máskor burkoltan, hol egyszer űbb, hol bonyolultabb jelkép-
rendszert alkalmazva. A forradalmi allegória sajátos formáját képviseli az Ismeretlen 
festő től származó Magyar zászló és címer 1848-ból című  festménye, amely a 48-as 
jelkép és városkép ábrázolásának sajátos összekapcsolása. A háttérben Pozsony 
város látható a magyar címerrel, míg a kép teljes el őterét kitölti a 48-as magyar zász-
ló. Más tartalommal, de ugyancsak egyértelm ű  és világos eszközökkel fogalmaz 
Ujházy Ferenc Búsuló honvéd című  1850-ben készült képén. A temet őben romantikus 
sírkőnek támaszkodó, lehajtott fej ű  honvéd alakja a forradalom leverése felett 
érzett gyász, fájdalom és megrázkódtatás egyértelm ű  megfogalmazása. A körülötte 
heverő  forradalmi attribútumok, a zászló, a törött kard, valamint a sírk ő  felirata: 
„harcotok a népek harca" — ugyanezt acélt szolgálja. Jóval bonyolultabb szimbó-
lumrendszert alkalmaz Kovács Mihály Alvó gyermek című  1850-ben készült műve. 
A kép elemei közül a mákgubó és a pillangó halálszimbólumok, míg a szivárvány, a 
gyöngyvirág az ártatlanság jelképei. Mindezt összekapcsolva a piros-fehér-zöld szín-
együttessel a mű  a levert forradalomra való kézenfekv ő  utalás, különösen ha a kép 
keletkezésének id őpontját is figyelembe vesszük 9. Nincs szükség a szimbólumrend-
szer megfejtésére Szemlér Mihály 1848 apotheózisa című  1860-ban keletkezett képé-
nél. A mű  a forradalom dics őítését szolgáló igazi kultuszkép, amely nem kevesebbre 
vállalkozik, mint hogy felvázolja a forradalmat támogató magyar társadalom kereszt-
metszetét, hiszen a közepén álló Patrona Hungariae szobra körül megtalálhatjuk a 
paraszt leányt és legényt, a kivont kardú honvédet, a fekete ruhás diákot és az 
égben lebegve a nemesi ruházatba öltözött vezet őket. A forradalom leverésének elm-
ben is megfogalmazott allegóriája Kovács Mihály Magyarország leigázása 1849-ben 
című  képe. Az országot megtestesít ő  nőalak, Hungária fejéről leveszik a koronát, 
lábára bilincset tesznek, a Kossuth-címert éppen szétvágni készül egy katona. Az 
égen repülő  fúriák valószínűleg a háborút testesítik meg. 

Végezetül meg kell említenünk még néhány históriai tárgyú festményt mint a 
hiányzó, kultuszt helyettesít ő  műfaji kategóriát, amelynek témakörünk szempontjá-
ból játszott szerepére a bevezetésében már utaltam. A tematika 1848-hoz való kap-
csolódását a művészettörténetírás —legalábbis a többség —egyértelm űnek tartja, 
elsősorban a történelmi szituáció miatt. Bernáth Mária megfogalmazása szerint: „Az 
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elnyomatás éveiben (...) a m űvészek úgy érezték, hogy mint a nemzet lelkiismerete 
küldetést teljesítenek, feladatuk, hogy ébren tartsák az emlékezetet. A romantika 
és a realizmus ötvözetében fogant m űveikkel, mint a lelkiismeret megtestesít ői küld-
ték üzeneteiket a nemzetnek." 10  1848 emlékének ápolására, a példabeszéd, a h őste-
remtés szándékára több más jelenségb ől is következtetheti nk. Az egyik ilyen, hogy 
megnő  a függetlenségi harcok ábrázolásának a száma és nemcsak a törökök, de 
az osztrákok elleni függetlenségi háborúk is kedvelt képtémává válnak. Than ЛΡlór 
1856-os Mohácsi csatája a csatában résztvev ő  ismert hősöket jeleníti meg, míg Szé-
kely Bertalan 1862-66 között készült Mohácsi csata című  képe a halottakkal borított 
csatatér megrendít ő  látványával, akár a közelmúltban elszenvedett hasonló vesztesé-
gekre is utalhat. Orlai Petrich Soma és Székely Bertalan IL Lajos holttestének megta-
lálása című  műve ugyancsak sugallhatja a király által megtestesített középkori nemzet 
halálát. Ennél még egyértelműbb kép мadarász Viktor Hunyadi László siratása, amely 
a nemzethalál gondolatát a szakrális témával kapcsolja össze, így a Pieta kompozí-
ciók két nőalakjára —Mária és Mária Magdolna figurája — a történethez ill ően 
Szilágyi Erzsébet és Gara ЛΡ'Iária személye utal11 . Az említett példáknál sokkal egyér-
telmííbb az 1848-ra való utalás az osztrák-magyar függetlenségi harcok ábrázolásá-
nál, főként Мadarász Viktor képein találkozhatunk a témával: Zrínyi Ilona a vizsgáló 
bíró előtt, a kivégzést ábrázoló Dózsa népe, vagy a Thököly álma, és mindenekel őtt a 
Zrínyi és Frangepán a bécsujhelyi börtönben című  képek fogalmazzák meg a gondolat-
kört. Ez utóbbi mű  esetében az irodalom is említést tesz arról, hogy a fest ő  össze-
ütközésbe került a cenzúrával, mivel az üvegablakra a császári címer kétfej ű  sasát 
festette, s a képet csak e nélkül engedték kiállításra, így a címer helyét mértani áb-
ra foglalja e1 12. Hasonló utalást találunk a kései ЛΡ'Iadarász-irodalomban a Kuruc és 
labanc című  kép bemutatásánál is. Itt is összeütközésbe került a m űvész a hatósá-
gokkal, nevezetesen Prottmann pesti rend őrfőnökkel, aki a kép címét kifogásolta, így 
azt Jelenetek Erdély múltjából címen kellett kiállítani. Az említett példák jelzik, hogy 
a történeti festészet jelképrendszere nagyon hatásosnak bizonyult a közönség felé 
1848 eszméinek ébrentartásában, olyannyira, hogy a kiegyezés megkötése után a 
történeti festészet legf őbb célkitűzése — a hivatalos körök által támogatva — az állam 
és egyház hatalmának dics őítése lett. 

Jelen tanulmány csupán válogatás a címben megjelölt témakörben, mivel els ősor-
ban a festészeti anyagra korlátozódik, és nem tartalmazza a rendkívül gazdag grafikai 
és szobrászati anyag bemutatását, de talán világos és áttekinthet ő  keresztmetszetet ad 
a kultusz jelenségeir ől, felvázolva a körülményeket, amelyek létréhozták és ápolták azt. 

1 д  Bernáth Mária: Stílustendenciák. a їnillennáris kiállítás anyagában. In: A historizmus m űvészete 
Magyarországon. Bp »  1993. 151. 

I Sinkó Katalin: A nemzeti emlékm ű  és a nemzeti tudat változásai. Klny. A Művészettörténeti Értesítő  1983. 
4. számából . 191. 

І 2 Bodnár Eva: i. m. 16. 
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111irko Grlicn 

Vereség a krivajai láposnál 
és a kaponyai csárdánál 

Szabadka és környéke 1849 tavaszán 
a szerb memoár-irodalombaii és a saјtóban 

Az 1848/49-es forradalom idején Szabadkán és környékén történt eseményekkel 
kapcsolatos eddigi képzeteink jobbára a várósban keletkezett, valamint a magyar 
forradalmi hatóságoktól származó forrásanyagok felhasználásával alakultak ki. Ez 
érthető  is, hiszen Szabadka a „népek tavaszának" egész ideje alatt — ahogyan az 
európai történelem eme viharos id őszakát nevezte Eric Hobsbawm neves angol tör-
ténész — azon az oldalon állt, amely a gyökeres demokratikus és társadalmi változá-
sokért és a magyar államért szállt síkra. Az események képének teljességéhez azonban 
hiányoznak a másik, a szembenálló fél meglátásai, akikkel Szabadka szembeszállt a 
háborús összetűzések időszakában. Ennek a cikknek az a szándéka, hogy megkísé-
relje megvilágítani a Szabadkával és környékével kapcsolatos történéseket a szerb 
források, mindenekel őtt a memoár-irodalom és a sajtó szemszögéb ől. 

Amíg a „népek tavasza" valóban tavasz volt, amíg a politikai, de a hadszíntéren 
is a szakállasok, a keskeny karimájú kalapok, a magyarszín ű  lobogók, a nagy remé-
nyek és elvárások uralkodtak, tehát 1848 során, Szabadka viszonylag távol esett azok-
nak az erőknek a frontvonalaitól, amelyek a Szerb Vajdaságot követelték. Teljesen 
érthető  tehát, hogy abból az id őszakból a szerb forrásokban szinte nincsenek is 
Észak-Bácskából származó hírek. 

Amikor a „tavasz" úgymond őszbe fordult, ez pedig 1848/49 telén történt, és 
amikor a magyar forradalmi hadsereg észak felé vonult vissza, tehát Szabadka és 
Szeged irányába, ez a terület is bekerült a szerb sajtó érdekl ődési körébe, kés őbb 
pedig megjelenik ezen viharos események résztvev őinek az emlékirataiban is. Az 
1849. évben a térség központi eseménye, és ennek a cikknek a központi témája is 
egyben a szerb és a magyar katonaság fegyveres összet űzése Kaponyánál, és annak 
tükröződése a történelmi emlékekben. 

A cikk megírásáhóz áttekintettük az újvidéki Matica srpska és a szabadkai 
Városi Könyvtár állományában hozzáférhet ő  emlékiratokat, valamint a Matica 
srpska által megőrzött sajtópéldányokat. 

A begyűjtött forrásanyagot, amely nem túlságosan terjedelmes, de egészen biz-
tosan új fényt vet az említett történésekre, két csoportra osztottuk: 1.) azokra, 
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amelyek közvetve szólnak Szabadkáról és a tágabb környezetében található telepü-
lésekr ől, és 2.) a kaponyai csata el őtti hírekre, illetve a csata résztvev őinek vissza-
emlékezéseire. Ezen a helyen csak közzé tesszük a visszaemlékezéseket és sajtó-
cikkeket, anélkül, hogy értékelnénk, bíráló elemzésnek vetnénk alá ;  tudatában 
annak, hogy különösen az emlékiratok esetében ;  olyan forrásokról van szó, amelye-
ket igencsak befolyásol a nagyfokú szubjektivitás. 

Novak Golubski emlékirataiban több helyen szerepelnek észak-bácskai terepek-
kel kapcsolatos adatok. Ilyenek azok a sorok, amelyek a bunyevácok különleges hely-
zetét írják le, a forradalmi id ők sajátos nemzetiségi másságaként. A szenttamási 
történések leírásakor Golubski a következőket jegyezte fel: Itt közlök egy ritka esetet, 
amikor egy n ő  szerette volna megmenteni, és meg is menthette volna férjét ;  hogy a katonák 
ne öljék meg azon a helyen, ahol ezeket az embereket megverték.. Az asszony valami szélhá-
mos lehetett, de úgy tudott magyarul, mint egy igazi magyar. Amikor a férjét is meg akar-
ták ölni, elkezdett magyarul beszélni, azt mondta, hogy ő  magyar, a férje meg bunyevác, ezért 
nem tud magyarul, és arra kérte a katonákat, hogy ne öljék meg. Ezek pedig biztosan nem 
ölték volna meg. De a cimbora értette, hogy asszonya mit mondott a katonáknak és büszkén 
elkiáltotta magát: „Nem vagyok én bunyevác, hanem igazi szerb!", majd a mellére csapott 
és azt mondta: , ;Ide lőjetek, a szenteltvizeteket". A katonák pedig, amikor meghallották, és 
talán meg is értették, mit is mondott ez, kil őtték puskáikat épp a mellkasára, és megölték." 1  

A bunyevácokról, katolikusokról, akik Eszak-Bácskában a magyar sereg sorai-
ban voltak, de a szembenálló, szerb oldal nyelvét beszélték, szólnak Novak Golubski 
következ ő  sorai: „Vasárnap, 1849. március 20-án, délután, vagy inkább estefelé, a verbászi 
oldalon levő  őrségűnk Bosni ć  és az én kalyibárnba, amelyben egуг Ρ tt laktunk, bekísért egy 
bunyevác szárazmolnárt, aki Kúláról hozta meg Perczel levelét. 2  A levél a szenttamási hely-
őrség feladására szólított fel, amelyet az ismeretlen bunyevác hozott a Szenttamás 
elleni sorsdönt ő  csata előtt. 

Az ,említett csata után az emlékirat szerz ője, Novak Golubski még egy, szomorú 
eset kapcsán említi Szabadkát. „E helyen kell megjegyeznem, hogy Szenttamás elestekor 
nagyon sok foglyunkat hajtották el Szabadkára, ahol szinte mindet leölték, csak keveseket 
szabadítottak fel. " 3  

Miloš Dimitrijevićnek, a kaponyai csata szemtanújának emlékirataiban az Eszak-
Bácskához kapcsolódó csata utáni érdekes részleteket olvashatunk: „Mint már emlí-
tettem, a szerb katonasághoz Кúlán csatlakoztam, azzal a szándékkal, hogy Zomboron és 

I  Новак  Голубски , Успомене  из  народног  покрета  1 848. и  1849. године  које  ce нарочито  тиче  обране  
и  пада  Сентомаша  названог  Србобрана . Написао  и  на  свет  издао  Новак  Ц . Голубски  Сентома - 
шанин , бивши  народни  капетан  у  бурној  1848. и  1849. години , Újvidék, 1893. 93. 

2  Uo. 69. 
; Uo. 97. 
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Szabadkán keresztül jussak haza. A Kapony'indi elszenvedett vereség következtében nem való-
síthattam meg szándékomat: ezért, hogy llagyarkanizsára érhessek, Zomboron, Szenttamáson 
és 0-Becsén keresztül kellett utaznom. 

Mivel minden magyar тΡnegszökött a Tisza- menti településekről, Zentán, a községi legel ő-
kön ezerszám láttam gazdátlan, éhes kutyákat, melyek lerágott emberi csontok és csontvázak 
mellett feküdtek üvöltve." Ezt a szörnyű  látványt Dimitrijevi ć  a következőkkel magya-
rázza: „amikor a szerbek nagy ellenállás után elfoglalták Zеntát, a lövöldözéstől megriadt 
ebek a településről a legelőre menekültek.. 

... Magyarkanizsa, fekvésénél fogva védekezésre alkalmas heh; mivel keletr ől a Tisza 
folyó, északról a Körös, délr ől lapály övezi, és csak a negyedik., Szabadka felöli nyugati 
oldala volt nyitott. De a katonai igazgatás gondoskodott róla, hogy ezt az oldalt is megerő-
sítse és biztosítsa jól kialakított zárt sánccal és egy ágyúüteggel. 

Magyarkanizsán a helyőrségben találtam egy zászlóalj bánsági határőт Ρ't, egy zászlóaljat 
a kikindai kerületből, és mintegy 300 önkéntest a környez ő  bácskai településekről, emellett 
pedig egy lovasszázad ulánust Bánátból, és egy üteg 6 fontos ágyút. A teljes hely őrség 
körülbelül 1800 legényb ől állott. 

A magyarkanizsai hely őrség képezte a császári és szerb katonaság balszárnyát, és 
Teodorovi ć  tábornok parancsnoksága alatt állt;  akinek Törökkanizsán volt lakása. 

A inagyarkanizsai helyőrséget március második felében a Szabadka felőli sáncokban min-
den nap, néha meg naponta kétszer is meg-megzavarták a szabadkai csapatok: számuk pedig 
mind nagyobb és nagyobb lett, mivel els őként a kunságiak siettek a segítségükre. Március har-
madik tizedében azt tapasztaltuk, hogy számbelileg tízszer er ősebbek, mint mi ;  de mindemel-
lett nem kísérelték meg elfoglalni a sáncokat, hanem csupán arra szorítkoztak, hogy messzir ől 
megтutatkozzanak, arra számítván, hogy hatalmas többségűkkel inegijesztenek bennünket. 

A szabadkai csapatok gyámoltalan viselkedése arról gy őzött meg bennünket, hogy 
Szabadkáról nem fenyeget bennünket veszéh: De történt valami ;  amire nem lehettünk hatás-
sal, amire nem számítottunk. Teodorovi ć  tábornok parancsot adott, hogy a rendes sereg már-
cius 26-án délelőtt Magyarkanizsáról vonuljon vissza a Tisza túloldalára, Törökkanizsára."4  

A kaponyai csatához kapcsolódó, illetve a csatával kapcsolatos történések átte-
kintését kezdjük Novak Golubski soraival, arról, hogy a szerb katonaság miként 
hagyta el 1848/49 telén Szenttamást. „Apródonként a mi katonaságunk is elkezdett 
távozni Szenttamásról. El őször Tik Bosni ć  ment el határőreivel — nem tudni hova. Azután 
távoztak a sajkásszentivániak. Róluk tudjuk, hogy Zomborba, Bács megyébe mentek. Legutol-
sóként a szerbiaiak hagytak el bennünket, akikr ől úgyszintén nem tudtuk, hova távoztak. Így 
azután március elejére Szenttamáson egy fia rendes katona sem maradt." y 

4  Uo. 16. 
у  Uo. 66. 

105 



A kaponyai csatát közvetlenül megel őző  időszakhoz kapcsolódik az egyik tekin-
télyes szabadkaival kapcsolatos hír is. Az esemény után fél évszázaddal az újvidéki 
szerb sajtó (Branik) a következ ő  visszaemlékezést közölte: „Otven évvel ezelőtt, (1849. 
2. 14. (26.) a szerb Vajdaságra kidolgozott berendezkedés alapján Josif Raja čić  pátriárka ta-
nácsosként maga mellé vette Josif Rudi ćot, Fogarosit és Mihailovićot. 6  

A kaponyai csatát megel őző  eseményeket közvetve érintette Jova Dobanova čki 
Gospođinčanin, aki emlékirataiban a következ őket jegyezte fel: „Amikor 1849. janu-
ár havában az ellenséges katonaság Bácskából és a Bánságból Szeged alá vonult vissza, és 
amikor a szerbek mindkét területen megindultak el őre, csak akkor távozott Nagybecskerekre a 
sajkásszentiváni tartalék zászlóalj egy része Stevan Súrdu čki népi kapitány parancsnok-
ságával, a zászlóalj másik része pedig a Tisza jobb partja mentén vonult Zentára és 
Magyarkanizsára. Davidović  helyét, a sajkásszentiváni tábori zászlóalj szenttamási parancs-
nokának posztját Mita Stejin népi őrnagy foglalta el. Ezután (1849 februárjában) Stejin 
zászlóalja Zomborba érkezett." 1  Ma már tudjuk, hogy Zomborból Bajmokra folytatta út-
ját, onnan pedig Kaponya irányába, ahol a szerb seregek legészakibb csatájukat vív-
ták Bácskában. 

A csatával kapcsolatos adatok a szerb sajtóban csupán két sz űkszavú, megbízha-
tatlan hírre korlátozódnak. A Вестник  című  újság, amelyet Jakov Ignjatovi ć , korá-
nak egyik legbölcsebb, de ugyanakkor meg nem értett gondolkodója alapított, és 
amelyet a kaponyai csata idején Konstantin Bogdanovi ć  szerkesztett, a következ őket 
közölte: „Szabadka nem adta meg magát, nem lett elfoglalva. Egyesek azt mondják, hogy 
ott tegnap csata zajlott. Azt is mesélik, hogy Stein Szabadka közelében pórul járt, méghozzá 
elővigyázatlansága miatt, akárcsak Tót. "8  Mivel akkoriban Bácskában még a távíró sem 
működött, a híreket pedig leggyorsabban lóháton továbbították, két nappal kés őbb 
ugyanaz a lap kénytelen volt meger ősíteni a csata kimenetelével kapcsolatos balsej-
telmeket: „... Az a hír, hogy katonáink Stein alatt Szabadkánál elővigyázatlanság miatt 
odavesztek, beigazolódott. » 9  

Miloš Dimitrijević  a kaponyai csata korábban már említett résztvev ője, akinek 
nem túlságosan megbízható az emlékezete, így írta le a magyar és a szerb katonaság 
ütközetét: „A Zombort elfoglaló (1849. 2. 11. — a szerz ő  megj.) szerb katonaság száma 
így alakult: egy sajkásszentiváni zászlóalj Mito Stejin őrnagy parancsnoksága alatt, mintegy 
600 legénnyel, 200-300 önkéntes és 50-60 szerb, emellett volt több kisebb ágyúja és egy 
nagy, 18 fontos, amit csak Zuja-nak neveztek." 

~> Браник , Újvidék, 1899. 3. 2. 20/XV 
~ Jova Dobanova čki Gospođinčanin, Uspomene iznarodnog pokreta 1848. i 1849. godine. Ujvidék, 

1895. 21. 
~ Вестник , Karlóca, 1849. 2. 24. 10/1I 
~ Вестник , Karlóca, 1849. 2. 26. 11/I1 
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Néhány napos pihenő  után a szerbek is megindultak Zomborból Szabadka felé, és 
Bajorokig jutottak el, ahol csatlakozott hozzájuk egy péterváradi zászlóalj hatfontos ágyúkból 
álló üteggel;  Dragić  őrnagy parancsnokságával. 

A feler ősített szerb seregnek az volt a feladata, hogy elfoglalja Szabadkát, majd folytas-
sa útját Szeged felé, ahol csatlakoznia kellett volna a császári seregekhez. Ezt a szándékát 
azonban egyik sereg sem valósíthatta meg — a szerbek pedig azért nem., mert a sajkásszen-
tivániakat az erősebb ellenség váratlanul megtámadta és nagyszámú lovasságával visszavo 
nulásra kényszerítette. Ez a vereség 1849. március 11- én történt a szabadkai úton, a krivajai 
láposnál — a kaponyai csárdánál. 

A sajkásszentivániak és az önkéntesek veresége súlyos következményekkel járt volna, ha a 
Krivaja jobb partján nem álltak volna tartalékban a péterváradiak, akik feltartották a mie-
inket üldöző  ellenséget. Ekkor halt meg h ősként Novak Nikolašev sajkásszentiváni tiszt, mivel 
nem akarta veszni hagyni a 18 fontos ágyút, amely beleragadt a Krivaja sarába. Mindenki 
megszökött, egyedül ő  maradt csak, hogy hősiességével dics őséget szerezzen a szerbeknek. 

Romantikus történet, amely a magyar forrásokban egyszer űen csak Csicsó-nak 
nevezett 18 fontos ágyúhoz, és kezel őjének halálához kötődik, és amire, de a csata 
egész menetére is teljesen másként emlékszik Mihajlo Vurdelja, aki 1848-ban Iloknál, 
Vukovárnál, Dályánál, Eszéknél, Zombornál, Bajmoknál és a karlócai Karagacsánál 
az ágyúkat irányította. Az újvidéki Braniknak írt levelében a legnagyobb részletes-
séggel írta le a kaponyai csatát, és kitért azokra a kísérletekre is, hogy ötven évvel 
a forradalmi események után elferdítsék az igazságot. Részletes levelében ez áll: „Az 
Onök tisztelt lapja f. é. 86. számának 3. oldalán az van leírva, hogy a szerbek 1848. július 
20-án Uerbásznál lecsaptak a magyar állásokra, gondolván, hogy ott nincsenek ágyúk, és 
hogy az alkalommal kit űnt az ágyúkat irányító Novak Nikolašev népi alhadnagy. Ugyanez 
a Novak Nikolašev h ősiesen esett el 18 fontos, Zajának nevezett ágyújánál —1849. március 
5-én, az úgynevezett Kaponyánál: mégpedig a következ ő  módon. Egy szép napon a Stein 
parancsnoksága alatt álló sajkásszentiváni zászlóalj parancsot kap, hogy Bajmokról Szabad-
ka ellenében induljon, és hogy a Bajmokot Szabadkától elválasztó lápos túlpartján foglaljon 
el állást. Így is történt 1849. március 4-én délután. Ahogy ezután átéjszakázott a zászlóalj, 
de már reggel halljuk, mi a péterváradiak zászlóaljánál, hogy az ellenség lecsapott  a.  
sajkásszentivániakra, mert az ágyúk bőszen dörögtek. Mi péterváradiak azonnal a segítségeik-
re indultunk, de mire odaértünk ;  a sajkásszentivániak Szabadka előtt igencsak elfáradtak és 
visszavonultak, mert a magyarok, amikor a mieinket jól felbosszantották, nem akartak egyet-
lenegy ágyút vagy puskát sem elveszíteni, egyszerre csak retiráltak, egészen Szabadkáig. 
A sajkásszentivániak visszahúzódtak a lápos eme oldalára;  ahol bennünket, péte гváradiakat 
találtak. lit együtt lefeküdtünk a földre pihenni: mi péterváradiak balra;  a sajkásszentiváni-
ak a hídtól jobbra. Elég sok társzekér volt itt, rajtuk hordószámra bor; elég sok edény volt 
bekészítve baromfihússal, amit a környez ő  tanyákról szereztek be, kenyér is volt, és más, ami-
re a katonaságnak szüksége van, fel volt halmozva a sajkásszentivániak oldalán; nekünk, 
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péterváradiaknak meg nem volt semmink, hiszen épp hogy csak Bajmokra érkeztünk az ő  
segítségükre. Ok  pedig lassacsán falatoztak,  љgуаѕztоиаk, amig  mi csak úgY~ 

 üresben 
feküdtünk itt. 

De dél körül aztán jött egy kocsink Pazováról, amelyiken parancsnokunk, Dragi ć  nyugal-
mazott őrnagy ült. Alighogy megállt, megszólított bennünket: „Uraim, íme, hoztam Onöknek 
sültbárányt és néhány üveg bort —pécsi bort a pópa pincéjéből." 

Mi, igencsak kiéhezve, ahogy az egyik tanya mellett heverésztünk és napoztunk, talpra 
szökkenénk, hogy megnézzük és átvegyük amit kaptunk, de egyszér csak elkiáltja valaki 
magát: „Ott vannak a magyarok, ott vannak a magyarok!" Erre az őrnagy megparan-
csolja nekem: „Vurdelja, gyermekem! Egy ágyút l őjenek ki rájuk!" 

Én úgy, ahogy voltam, sapka, kard nélkül, fogok egy ágyút, megtöltetem, magam állí-
tom be acélt, elsüttetem, nem tudván, mi fog kisülni ebb ől a tréfából. Ám azonban ezek az 
én magyarjaim nem retirálnak, mint délelőtt, hanem felvonultatták ellenünk minden katonai 
erejűket, amivel csak Szabadkán rendelkeztek. Volt itt tüzérség, lovasság, gyalogság, egyszó-
val egy hosszú gyilkos csatárlánc fejl ődik fel erőteljes tüzeléssel, épp az orrunk el őtt. 

Annak a Nikolaševnek 13 ágyúja volt, az egyik egy 18 fontos, a többi kisebb kaliber ű . 
Nekem csak egy 7 fontos tarackom, meg két 3 fontos ágyúm volt, amikkel jobban hozzájárul-
tam szerencsés megmenekülésünkhöz, mint a néhai Nikolašev a maga 13 ágyújával. 

Ahogy fent említettem, az őrnagy parancsára elsütém az első  ágyút, de abban a pilla-
natban válaszolt a magyar ágyú, és minden oldalról, minden tűzfegyverb ől hatalmas lövöl-
dözés kerekedik. Nikolašev, arra gondolván, hogy úgy lesz megint, mint délel őtt, ágyúival 
rögtön a lápon túlra sietett, hogy minddel-e, azt nem tudom, de az új, 18 fontos bronzágyút 
átvitte a hídon, mert ott mindjárt meg is halt, és azt az ágyút, meg még két kisebbet el is 
veszített. Egy magyar katona ölte meg, aki ahhoz a kocsmához húzódott, amelyik mindjárt 
a híd után állott jobbra. 

Todorović  tábornok, aki akКor, mint főparancsnokunk állomásozott T Kanizsán, parancsá-
ban panaszkodva a következ őket írta: „der 18 — pfünder prangt jetzt in Szegedin wo er noch 
manchen braven kaiserlichen krieger niederschmettern wird." (A 18 fontos most Szegeden 
van, ahol még sok bátor császári harcost fog megsemmisíteni.) 

Még ma is erről az ágyúról Szabadkán úgy beszélnek, mint egy csodáról. Már csak azért 
is érdemes ezt Onöknek leírnom, hogy Onöket is figyelmeztessem Nikolašev szerencséjére, akit 
Verbásznál becsaptak volna, ha nincsenek ott az ágyúk, Bajmoknál pedig, hogy Szabadkán 
nincs sok katona, mivel a magyarok délel őtt erről ravaszul meggyőzték. 

Tehát, minden irányból heves tüzet nyitottak. Parancsnokaink rögvest kocsikra pattantak 
és elhajtottak. Mi parancsnokaink nélkül vitézül küzdöttünk, mindaddig, amíg a magyarok 
le nem bírtak bennünket, ekkor nekünk is meg kellett fordulnunk, egész éjjel menetelnünk 
kellett, hogy hajnalra parancsnokainkkal Zomborban találkozhassunk. 

Én a magam három ágyújával, amelyek közül egy tarack volt, az égész magyar jobb-
szárnyat visszatartottam, és ahogy azt Mitrovicán egy szabadkaitól hallottam 4- 5  évvel 
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később, egy gránáttal eltaláltam és szétrobbantottam a lőszeres kocsijukat. A péterváradiak 
hősiesen, tartották magukat. Végezetül az akkori f őhadnagy, Mojo Vukomanovi ć  a gyalogsá-
got egy tömegbe (klumpen formiren) tömörítette, és lassan megindította vissza azokon a 
halmokon keresztül, lövöldözve és védekezve, vonultunk vissza, amíg csak le nem szállt az éj 
és a magyarok is vissza nem húzódtak. 

Hogy hány halottunk volt, nem tudom, nem volt rá id őnk körültekintéssel lenni, hiszen 
az igazat megvallva menekültünk. Retirálva, én egy néhányszor, a gyalogsággal egyútt 
haladva időnként leállíttattam az ágyúkat, megtöltettem és kil őttem, egészen addig, amíg a 
gyalogság el nem masírozott mellettem, és amíg mi is ki nem kerültünk. a magyar üldöz ők 
lőtávolságából. Csak azt láttam, hogy három lónak, amelyek egy sorba, egymás elé voltak 
fogva a sajkásszentivániak ágyúját vontatva, egy magyar ágyúgolyó egy-egy lábát elvitte, 
így azokat ezután le kellett ölni. 

Ezután néhány hétig Zomborban maradtunk Artur Nian (neme pedig, ahogy egyesek ír-
ják;  Albert Nižan — aki tavaly Zágrábban elhunyt) parancsnoksága alatt. Azután Zomborból 
a batinai komphoz mentünk, és Pétervárad alá érkeztünk, ahol szerencsésen meg is vártuk az 
1849. szeptember 6-i megadást. 

Kelt Mitrovicán, 1898. 7. 31-én 	 Mihailo Иurdeljal0  

Es ezzel véget is ér azoknak a híreknek a felsorolása, amelyek a szerb források-
ban foglalkoznak az 1848/49-es évek eseményeivel. A puska- és ágyúcsövek még 
ki sem hűltek, amikor a zimonyi Пo~opник  Bojвoдcтвa Cpбиe még egy Szabadkával kap-
csolatos hírt közölt, amely viszont egészen másfajta hozzáállást tükrözött, mint ami-
lyen a hadi idők nemzeti türelmetlenségét jellemezte. A hír ugyan a „nem hivatalos" 
megjelölést viselte, tartalma azonban egyértelm ű  és békés. „A Mozsor feletti hegyr ől 
1849. 7. 29-én Knićanin tábornok a múlt vasárnap 7 szerb lovast küldött Bácskán keresztül 
Szabadkára és Szegedre, hogy kivizsgálják, milyen is ott, és hogy arról jelentést tegyenek a 
Ti  seregűnknek és az oroszoknak. Az éjjel megjött ezeknek az utasoknak a parancsnoka (szerb 
tiszt), mégpedig a Bánságon keresztül: azt mondó, hogy Bácskán keresztül mindenütt szeren-
csével járván, társait Szabadkán hagyó az ottani polgárok vendégeként. Mondja, hogy 
kapkodtak értük, ki fog közülük elébb vendégségbe kapni egyet." 

Anélkül, hogy mai szemszögb ől vizsgálva bármilyen következtetést vonnánk le, a 
cikket még egy bölcs szerb gondolkodó, Mihail Plolit Desan čić  szavaival zárjuk, aki 
fél évszázados távlatból szemlélve a forradalmi napokat, a következ őket üzente az 
akkori szerbeknek és magyaroknak: „Adja Isten, hogy azok, kik 1848/49-ben ellenség-
ként álltak szemben egymással, közös hazánk érdekében jobban hasznosítsák 1848/49 tanul-
ságait. "11 

(?Jácsai Tibor fordítása) 

in Браник , Újvidék, 1898. 8. 18. 1. 92/XIV 
11  Mihailo Pulit Desančić ,  Posh  e bune. Браник , Ujvidék, 1899. 7. 28. 109/V. 
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Savш  János Vilnws 

Kétsávos országúton, kifelé a keretből 
(Hermeneutikai futókaland) 

Silencio: 

Természetes is meg magától értet ődő/adódó, hogy mind az elmélet, mind pedig 
egyáltalán a te х tuális univerzum egész reflektivitása szempontjából jelzetlen marad 
a fikció és realitás, a jelentés és konte х tuális valóság szüntelenül tapogatott határ-
barázdája, mert a két dimenzió perspektívája mindig kizárólagos, és így érvényét/ér-
telmét veszti a megkülönböztetés, hiszen extatikus/orgazmikus szuggesztivitása, ami-
ként a cédán szétterpeszked ő  kéj meg a belőle szétáradó exkrétumok, elönti és 
föloldja a görcsös racionalizáló/differenciáló szándékot, megnyitja a gondolkodás 
lezártságát, és a periférikusságba kódolt bomlás tombolni, ünnepelni kezd, a tagolt-
ság pedig meginog. 

Az azonosságok precessziója —beláthatatlan és a démoni-mágikussal vemhes 
sötétség, a szorongás és rettegés megszemélyesít(het)etlen meredélye szegélyén lejtett 
dans macabre — egy hermetikusan el/lezárt metaelmélet skizofréniája, nem humor-
talan, de derű  nélkül automatizálódott elkülönböz ődése, amelybe a temporalizált 
gondolkodás nominalizmus-abszurdja hull és megtermékenyíti/mérgezi a mindig 
jelenvaló megismerés sivár medd őségét, az analizálható jelentés körülhatárolt akár-
referenciátlanságát. A valóság tündökl ő  fénypompájának tiszta átláthatósága a bár-
sonyfüggönyök mögül el őlépő  álom-halál karjaiba roskad, amelyben az id ő  cserepekre 
törik és a nietzschei perspektivikusság centralizálhatatlan er őküzdelmében szikráz-
ni kezd a félelem és borúság, fölparázslik —elmúlóban! — a bens őséges és szeretett 
— diadalmenetté szervez ődik az Elmélet sokirányú csellengése. 

Nem mondhatjuk, hogy a normative meghatározott szubjektum ideologikus — vagy 
csupán diszkurzív — válságának negatív teljesítményével kéne számolnunk, mint a 
létrehozott szöveg előfeltételéveVaffirmációjának min ősítőjével, hiszen a gyakorlat és 
analízis dichotómiájának fölfüggesztése már az identitásvesztés és a self fölhasadá-
sának posztcoitális szomorúságában — a szövegszer űen szerveződő  alávetett Vágy és 
a kioltódás destruktív násza —válik érzékelhet ővé az előzetes gyönyör mentén, amely-
ben a szubjektum értékkategóriái maradéktalanul deszublimálódnak. 

A szó és a beszéd az értelmez ő  aktualizálás homogén, zárt és formális lehet ősé-
ge, a kép(ek)en túl a logikus, szemantikailag koherens autoritativitás rendíthtelen és 
fanyar szadizmusát a könyörtelenség csábításává édesíti, míg a narratív szerkezetek 
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bukása a (látszólag ) eltérő  közegek — a meglóduló állókép és a nyelv tengermormo-
lása — perspektivikus párbeszédének célirányos hozadéka . Az a flitteres, perg ő  
villódzás, amely a részletek és epizodikus összeszervez ődésük kiemelhetetlenségének 
okozójaként számtalan nyelvjátékot idéz meg és térdre kényszeríti a legelemibb 
szemantikumot is, a fény lenyomata, amelyben az esztétikai képz ődmény ismétlései 
tartalom nélküli motívumokká válnak , a hallgatás sivatagában száшfízötten bolyon-
gó gondolatok mögött pedig egy történelmi pillanat diffúz ikonográfiája pereg, amely-
ben megfészkel — igazából egy étterem mögül toppan el ő, mintegy mellékesen — az 
arctalan Sötétség és rothasztó Halál, amely olyannyira kiiktathatatlan, hogy vissza-
vonható. ' 

A morbiditás és a halvány derengésben épp csak olykor látható bizarr , a beteg-
ség meg a felszín alatti deformitás , a kifordított szociolektusok visszás és érzéki szép-
ségét az irónia és méhbeli morajlás különös toposzaivá komponálja , majd egymás 
mellé helyezve őket a filmbeszéd fiktivitásának különösmód érzékelhet ő , de realisz-
tikus anarchizmusát , a démoni önállításának hömpölyg ő  evokációját idézi meg, hogy 
a lynch-i Sötétség a befogadás misztikus energiáinak felszabadításával túlemelkedjék 
a műforma zárvonalán és a valóság sugározta fénybe írva magát ne az ellentmon-
dás, de inkább az önnön létének meghaladását jelent ő  korrelativitásba sokasodjék. 
A lázálomszerű , pontosan megvezetett és kezdeteiben átlátható kép, hang , mélység 
meg szín karnevál a tévésorozatok közhelyeinek meg a képkultúra sztereotip gyakor-
latainak nyugtalanító alkalmazása , a viszonylagosság és szarkasztikus bírálat önér-
dektől vezérelt fájdalmas mozgósítása , hiszen a sztereotípia — a Kant utáni radikális 
kritika egyik villámló megállapítása: az igazság döglött metafora! — az ismételhet ő -
ség intézményeiben elveszíti az újszer űség izgató erotikumát , és az iránta támadt 
bizalmatlanság nem a fikcionális forma egy esetlég fölfedhet ő , ornamentikailag 
kidolgozott témaszövedéke , hanem a minden egyes képkockába égetett Sötétség-kor-
relativitás erőszakos mozgolódása , a számára fönntartott érvény temporális birtok-
bavétele. 

A szerz ői aspektus kontextuális viszonyként a képzeleti tudatforma tárgyi irá-
nyultságának ontologikus gesztusában a m űkomplexumot korrelációként konstituál-
ja, mint a releváns (alkotói ) tudati aktusok érzékelhet ő  manifesztációját a tudaton 
kívüliség feltételei szerint a fiktív tárgy lebeg ő  létében, mert a tudati irányultság min-
dig egy tárgyra vetül , amely entropikusan mintegy lehet őséget ad az intencionális 
aktus önállításához . Ez az öntúllép ő , megosztott karakter , amely az adott dolgozat 
kvázi strukturájában a verbalizálhatatlanság, paradoxaktás , áthatolhatatlanság 
értelmében vett Sötétség -Halál Titok jellemz ője a fénybe/által írottság oppozicionális 
fölállásában nem egy meghatározott jelentésskála antitetikus artikulációja, hanem, 
minthogy a negatívot roncsoló fény a tematizált világ /valóság konstruktív komponen-
se, az adott tudati aktushoz viszonyított kívüliség megszólítása, ahol imagináció és 

114 



realitás, mű  és világ megosztottsága is elvész, és a szerz ő, befogadó, a közlés és 
közölt az intencionáltság teoretikus feltételei okán elt űnik/visszahúzódik. A sötét-
ség kebelére öleli a pislákoló érzékenység esetleg-tagoló értelmezését és a majdnem 
kiképződő  jelentések duzzadó teliholdja lehullik a megértés éj-egér ől. 

A cselekmény és a hordozó forma összeszervez ődése, egyáltalán az opus kimu-
tathatósága a közlés tartamára birtokba vett Id ő, amely noha a befogadás során 
önmagában véve is hermeneutikai dialógust kezdeményez a néz ővel, mégis egy a 
vázolt ontologikus formával analóg elmélet-hozzárendelési cselekményt követel a 
kibontakozáshoz. 

De mielőtt ez megtörténne, miel őtt a közelünkbe idéznénk és a voyeurisztikus 
szemlélet kockázatos, gyönyörrel teli és a romlásba vonó szertartását megkezdenénk, 
hogy nyomban utána — azért mindenképp egy résznyivel elválasztva, hiszen a kor-
reláció a „kívüliség" kiszolgálója — egy elméletet rendeljünk hozzá, foglaljunk össze 
minden eddigit és még az elkövetkez őket is egyetlen szóban, rebegjük el a komple-
xitás, tragikum és kéj, a moccanástalanság és történ ő/toporzékoló elméleti létünk 
varázsformuláját, melyet a vizsgálat tárgyából kölcsönzünk: Silencio; és nevezzük 
meg végre a fölötte csukladozó keretet, a félve közelített voltaképpeni témát, David 
Lynch 2001-es nagyszabású epikus kompozícióját, gyötrelmeink messzirre vezet ő  ere-
dőjét, a görcsös nekirugaszkodás és morzsolódó akarat delejes csábítóját, utunkat és 
úti célunkat, mert most már indulni készülünk: Mulholland Drive. 

Az úí felé... 
A tárgyiasságok és az egymáshoz viszonyított fölállásuk kölcsönfüggése által meg-

határozott események nagyobbára a hiedelemrendszerek és ideologikus gondolko-
dási modellek reprezentációs m űködésébe ágyazódnak, úgyhogy a fölismerésük pil-
lanata és az értelmezés torzítása egybeesik. Ez az egybeesés, amely a cselekménye-
sítés és mesemondás — mindegy, hogy esztétikáról beszélünk - e, netán tudományos 
vagy történelmi narratívá гбl — retorikai tartalékait használja, a bel őle kibontakozó 
elbeszélőközeg rétegzettsége és átláthatatlansága révén fölismeretlen marad, amíg a 
közeg formális rendszerében az alapelvek kett ősége/ellentmondásossága valamilyen 
krízis formájában el őtérbe nem kerül és az önálló tárgyiasság iránti eredend ő  fogé-
konyság, ha pillanatokra is, de szóhoz jut. Ezek azok a pillanatok „amikor megjele-
nésében tudjuk megragadni az objektumot vagy a világot, és nem a gondolatunk 
képére formált világ termékeként; ebben a pillanatban még nem rútítottuk el holmi 
finalitással, azel őtt vagyunk, hogy véget érne." 1  

І  Jean Baudrillard: Az utolsó előtti pillanat (A közönyös paroxista). Budapest, Magvető , 2000. 51. 
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A közlés hordozó alakzatai, amennyiben az elemzés föltáró tevékenysége által 
tudatosulnak és a reprezentációs funkció fölfi ggeszt ődik, nem a gondolatok által kon-
stituált világ termékeivel árasztják el a szöveg mezejét, hanem a „radikalitás-
küszöbön"2  túlbillenve maguk is tárgyiasulnak, és az említett pillanatok sokasodását 
idézik elő. Ezek az episztemológiai fénypontok természetesen korántsem egy problé-
mátlan valóságérzékelés gyakorlatát és megfelel ő  hatását jelentik, hanem komolyan 
veszélyeztetettek, hiszen a kezdeti ellentmondásból jönnek el ő, ezért nem önállóak-
hitelesek, hanem a közeg cs ődje által közvetítettek, és egyetlen hozadékuk az id ővel 
való direkt érintkezés helyett a közeg texturájára való rálátás; nem a tárgy vagy ese-
mény minőségének, de csupán létének megtapasztalása, amennyiben a gondolkodás 
narratívéinak kifáradása nem jelenti magának a gondolkodásnak is a végét. Az így 
megnyíló reflexió — magától értet ődően — egy újabb narratívét ír le, amely éppúgy 
hiteltelen mint a kritizált/reflektált eredeti, de a kett ő  dialógusában az események 
létének tiszta állítása újból és újból aktuális lesz. 

Ez a lét szaggatott és verbalizálhatatlan, a tapasztalat értelmezését eleve meg-
hiúsítja és a kép digitális korszakának posztkartéziánus narratívár közt polarizáló-
dik, amelyek alapegysége a különös természet ű  elektronikus kép, jóllehet akár el ő -
idézőként is számot vethetünk vele, hiszen „alternatív, másik világot teremt, mely a 
nézőt is magába fogadja egy alig temporalizált térben", mert „megszakított és nélkii-
lözi a közvetlen összefüggést, nem kivetítésként, hanem valamiféle szórt átvitelként 
érzékeljük. Mivel nem a tapasztalati valóságot, az empíriát teremti újjá, és nem a 
személyes szubjektivitást ábrázolja, egyfajta metavilágnak tekinthet ő, ahol az érzel-
mek és érzelmi értékek csupán magában a megjelenítésben objektivizálódnak (...), 
egyfajta valóságfeletti realitást (...) hoz létre (...), az elektronikus id őbeliségnek egy-
fajta els ődleges, közvetlen értéke "3  képződik ki. 

Az elbeszélés közegére való adekvát reflektálás, minthogy a képkultúra objektív 
történelmi alakulásának tetten ért/het ő  stációjával van dolgunk, nem mellőzheti a 
föntiek megfontolását és ha ezt a „main stream" filmezés Hollywood-specifikus m ű -
faji konvencióinak ironikus számbavételével teszi, miközben az elbeszélt tartalom is 
Hollywoodhoz köt ődik, amiként a Mulholland Drive esetében, úgy a kijelölt forma 
a megfelel ő  konzisztenciával teljesül. A filmbeszéd pontosan kidolgozott — és soha-
sem egésszé összeálló — részletek kiemelt sorakoztatásával, a többértelm ű  megjelö-
lések és túlsűrített szimbólumrendszerek túráztatásával a m űkomplexum verbalizál-
hatatlan tárgy-, és eseményszer űség valamint ideológiai és narratív meghatározottság 
kettőssége mentén kialakuló létmódját a cselekményformáló eszközök tolakodóan 
öntudatos megválasztásával is manifesztálja, amelyek megel őzik az elmesélt történet 

2 Uo. 50. 
: Bíró Yvett: A rendetlenség rendje (Válogatott tanulmányok). Budapest, Cserépfalvi kiadó,1996.113. 
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már-már éllentmondás-kudarcait ;  a filmdolgozat finomszövésű  textúrájának megkom-
ponált kívüliség-megfoghatatlanságát. 

A Mulholland Drive a digitális képkultúra szülötte, válságfilm, amely az álom-
szerűvé cseppfolyósított ;  mindig az érzékelés valamely manipulált/részleges formájá-
ba töltődött valóság, az értékek kialakulásához is elengedhetetlen jelentés, meg ezen 
keresztül az ismeret és biztonság válságának filmje; tematikusan közvetlen környe-
zetével az angyalvárossal is szembefordul, és interpretatorikus természetét — mert a 
banalitás és közhelyesség, a bizarr és rendszerezhetetlen a befogadás és értelmezés 
idejét összecsúsztatja — a befogadó ellen fordítja, amennyiben a digitális pontszer ű-
ség meg á műkeret kötetlensége a kontextus viszonyait is karakterizálja/elbizonyta-
lanítja. 

A Mulholland Drive epikai rajzolata a szervez ődő  egyensúlytalanság és elliptikus 
dinamika objektivizálhatatlan hömpölyögtetésével id őtermészetűvé lazul, és az aktu-
alizálás tere a befogadói id őbe terjeszkedve nem egy már meglév ő  esztétikai kép-
ződmény (újra)megnyitásához nyújt alkalmat, hanem az esetleges jelentések megha-
tározott formai eljárásók által összeálló sorait aktualizálja. A film képkockái által 
közvetített látványról és a hozzájuk kapcsolódó történet architekturájáról beszélni 
ilyenformán ellentmondásos/hálátlan feladat, hiszen a leleplezett látszólagos egyen-
súlyok és a témaszövedék dezintegrálódó csomópontjai egy a jelenlegi interpretá-
ció előtti befogadó aktualizálás lehet őségeire utalnak, amelyek azonban az id őbeli 
diszkontinuitás, és egyáltalán elválasztottság révén csupán a most hozzáférhet ő  
viszonyok korrelátumaiként adottak. A dolgozat rétegzettsége és történet-elbeszél ői 
történése az értelmezés hermeneutikai keretében újra és újra megfelel egy szövevé-
nyes és szimbolikája/intencionalitása/figurativitása miatt fölfejthetetlen és differen-
ciálódó latens ontológiai dinamika követelményeinek, amely amiként a megértés 
heideggeri fogalma és funkciója, a kivetülés (Entwurf) a nyelviség el őtti megér-
tést, mint a „hír és üzenet hozását" `t, mint az értelmezés egyidejű  lehetőségfeltételét 
határozza meg a voltaképpeni filmet; azt, amit (talán) látunk, és amely valahogy 
így néz ki: 

„Szerelmi történet az álmok városában" (David Lynch) 
A főcsapás: titok és sötétség, kibogozhatatlan részletek, hiányzó elemek, miszti-

kum és misztérium; banalitás, alpáriság, felszín: a Mulholland Drive tévésorozatnak 
indult, de miután az ABC társaság fanyalogva kiöklendezte a film noiros/thrille- 

a Martin Heidegger: Egy japán és egy kérdező  párbeszédéből — Ütban a nyelvhez. Budapest, Helikon, 
1991. 28. 

117 



res/melodramatikus elemekb őI építkez ő  pilotot, mozifilmmé/146 percbe zsugorodott, 
éjfekete, nagyestélyis, tündökl ő  tekintetű  szépséggel meg bérlimuzinban vele utazó, 
az életére tör ő  bérgyilkosokkal, akik egy hatalmas baleset vásznatrenget ő  robbaná-
sával megnyitják a filmet és forgatásra kínálnak valami szorongató kirakósjáték-félét. 

Ha kezdetben a megfejtés sikerével kecsegtetne is ez-az —legalább az érdekl ődés 
adott, mert a balesetet túlél ő  nő  amnéziával fizet a szerencséjéért, és miután a hely-
színről elmenekülve elcsigázottan/gyötörten (virágok közt) álomra hajtja a fejét, majd 
egy idegen/üres lakásban talál menedéket, a néz őhöz hasonlóan maga sem tud már 
semmit kiléte fel ől, úgyhogy máris látható a témavonal — nos szóval, hamarosan 
kiderül, hogy, akár a szappanoperákban, a szálak elvarrhatatlanok, a megfejtés 
reménytelen, a plánokban a populáris mitológia motívumaiból kibontakozó giccs és 
történet mögött szélesen elterpeszkedik a lynch-i Sötétség, a félelem és szüntelen 
fenyegetettség, amelyhez képest minden egyéb jelentéktelen, amelyb ől minden kiin-
dul és ahová minden tart. 

Ez a közelebгбl meghatározhatatlan (Silencio!) ezerarcú sötétség tartja össze a 
számtalan —egyébiránt irreleváns — segéd/mellékepizódot, amelyek a f ő  történetvá-
gány formális és tartalmi megjelenésének fehérfoltjait/problematikusságát árnyalják. 
A képre vitt késztetések és energiák t űzijátékszerű  intenzitása, amely a filmrevitel 
narratív strukturáltságának normalizáló/azonosság-megtartó tendenciái révén általá-
ban funkcionális elemekbe tölt ődik és a filmnek mint egésznek biztosít lendületet, 
ám az egyes szegmentumokból mindig kima гad5, mellékepizódok formájában a film-
test mellé feszül és fenyeget ő  jelenléte értelmezi és ezen értelmezés által szétzilálja 
a történetet. Egy Silencio nev ű  art moziban abszurd, túl er ős, performanszot(?) 
látunk, bazedovkóros szorongó egy étterem mögött szembetalálkozik az 0rdög-
gel/Sötétséggel, vicsorogva mosolygó öregek taxiznak LA-ben, kékkontyos under-
ground figura figyelmeztet a film kezdetén és végén: Silencio! stb. De természetesen 
a mozgóképi közegbe ültetés kudarcai, a megmunkálhatatlan, kivetend ő  anyag képi 
megjelenése, a kontextus és a film affi гmációjának idejét egybeötvözi: a filmnyelvi-
leg megfogalmazhatatlan, a világ filmen túli felülete vászonra kerül, az interpreta-
torikus meghatározottság t гanszcendáló kívüliség-dimenziója egy pontszer űen —
digitálisan —elválasztott hermeneutikai pillanatba tölt ődik, amely történelmi pozí-
ció, diszkurzus és ideológia el őtt van, a jelentésen innen és amely a jelenetben 
aszemikusan tárgyiasul mint az idejét birtokba vett esemény. A fénnyel írt Sötétség 
említett korrelatív kívüliség-vetületének technikai szint ű  — de a megnyíló műóbjek- 

A halmaz elemeinek összemérhet ősége és megformáltsága, a filmtest integritása nem bírja el az áb-
rázolhatatlan er ő  túltengését, a t űzijátékszerűen tékozló-tomboló Vágy anti-ökonómiáját, amely 
szétfeszíti/robbantja a št гuktúгa mátrixát, és a tiszta élvezet (jouissance) polivalenciájába szórja 
az önállósult elemeket. Ez a lyotard-i a- cinéma. 
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turn létmódjára kiható — teljesítménye a forma szintjén is visszatér6, és a filmet nem 
objektumként, hanem scriptúraként, nem a jelentés, hanem az esemé ііyiség és önálló 
tárgyiasság helyeként állítja föl. , . 

A mellékepizódok integrálhatatlan csapongása eképp már el őzetesen ellehetetle-
níti a főcsapás kibontakozását, és nem túl meglep ő, hogy a cselekmény és összefog-
lalásának lehetősége meglehetősen furcsán, majd mintegy visszafordítva alakul. A film 
szövetébe sugárzó Id ő  a herme(neu)tikusan elválasztott kép/jelenet egységek agresz-
szív atópiájába burjánzik, a narratív organizmus daganatos elváltozásainak s űrű  
megsokasodását idézi el ő, és nemcsak a keret, a történések objektív fölállíthatósága 
vész el, hanem valamiféle artikulálhatatlan befogadói szaggatottságba csoportosulva 
az összetett kép/jelenet egységek jelentése is. . 

A rejtőzködő  fekete Csipkerózsika sz őke-szende pandanja — név szerint Betty, 
akit a nagyon rátermett Naomi Watts alakít — az Ontario állam-beli Deep Riverb ől 
— alighanem a Kék bársony érintetlen-ártatlan mili ője — Hollywood és a színészi kar-
rier felé veszi az irányt, és hamarosan kiderül, hogy éppen az ő  leendő  lakásában 
talált menedékre az ismeretlen múltú, bizonytalan n ő, aki nagy zavarában egy posz-
ter ihletésére Rita Hayworth-t ől kölcsönöz ideiglenes nevet, és lakótársnak hazudja 
magát. Miután a bonyolult szituáció leleplez ődik, és a két mindenben különböző  nő  
— a szőke ambiciózus, tiszta szívű, naiv és céltudatos, míg a fekete kétségek meg 
ismeretlenségek közt elveszetten bolyongó, a Sötétségt ől megérintett —érzületileg egy-
másra talál, közös er ővel nyomozni kezdenek Rita múltja után, amelyhez a kapcsot 
a retikülből előkerült néhány különös tárgy jelenti csupán. A szövevényes és jelleg-
zetesen lynch-i hangulatú nyomozás, amelynek során az érzéki titkok, és prostituált 
gondolatiság fülledt-párás légkörében a megszerzett nyomok identitása meg a siker 
reménye is elkallódik, legvégül egy Diane nev ű  oszladozó szőke hullához vezet, aki 
körül egyébként az egész opus megfordul majd, és akinek oszlása a m űkeretet is meg-
támadja. Két hosszadalmasan eseménygazdag, de feszült óra után ugyanis a hulla 
mocorogni-ébredezni kezd, kiderül róla, hogy nem más, mint a sz őke Betty, Ritát 
pedig valójában Camillának hívják, befutott színészn ő, egyáltalán nem bizonytalan, 
hanem ingerkedő  vamp, a kettejük kapcsolata pedig függ őségen és alárendeltségen 
alapuló szenvedélyes szerelem, amely miként a csatakos öl — a megcsalt Diane/Betty 
bő  könnyek patakzó fátyola mögött elkeseredetten, kiüresedve-gyötr ődve masztur-
bál, a Sötétség a hétköznapiság kérlelhetetlen démonait szabadítja föl —, mindennek 

A Sötétség természetesen már a formához tartozik, és a fihnszalag technikuma mellé állítva lépte-
ti a filmet a forma emutett alakulása felé, ezzel is érzékeltetve az értelmezés egyes szintjeinek 
kölcsön-ueghatározottságát. Ennyiben nem elkülönülő , zárt strukturális egységekkel kell száшol-
nunk, amelyeket a formai koherencia szervez össze, hanem egymást író te шporális mechanizmu-
sokkal. 
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a kezdete és vége, a csábítás kettényíló kéjes-kárhozatos mélypokla, azaz, voltaképp 
valamennyi-egyik sem. 

A szerelmi érzés fantasztikuma-rejtélye a titok felé sodródó, homoerotikusan 
elhajló destruktív szexualitás elfojthatatlanságába tölt ődik, a megszállottsággá hevült 
Vágy meg a lidércképekben/lázálomban kísért ő  Sötétségbe csavarodik, amelyben 
immár ott az álmon túli realitás is. 

A narráció letérdel, Betty elviselhetetlenül-féltékenyen szenved, megöleti/né 
Camillát, amibe maga is belepusztul öngyilkos lesz —, de a limuzinba mintha 
kamaszok csapódtak volna, csak a bérgyilkosok haltak meg — vagy mégsem? —, 
kicsoda Betty, ki Diane, ki Camilla, mit susog Hollywood fölött a gy űrődő  éjszaka? 
Többszörös halálban fészkel a szerelem, a beteljesedés vonaglik, kezdet és vég ösz-
szecsobban, semmi sem marad csak az esemény, amely tárgyiasságokban látszik, önma-
guk által generált el őzetességstruktúrából kibújó tárgyiasságokban, amelyek mindig 
a maguk ideje után következnek, azaz létük a kívüliség. 

A film bukott reprezentációja érzetadatokat rendez ő  készülék, amely előtt köz-
vetlenül ott a valóság, de a készülék metanarratív meghatározása szerint formálódó 
valóság, amely egyébként sem adódik soha magában, csak a meghatározásokban/ta-
pasztalatokban — a keret megnyikordul —; a látottak szuggesztív—hipnotikus elömlé-
se Létszerűen érvényes, a főcsapással párhuzamosan futó mellékvágány — Camilla 
szeretőjének/jegyesének(?) komikus-abszurd megpróbáltatásai, kezdetben a két n ő  
történetétől teljesen függetlenül — belemosódik a halál-szerelembe, a radikalitás-
küszöb káprázatos pillanatai önállósulva fölnyalábolják az ábrázolhatatlant: a sa-
rokillesztések szétnyílnak, lábunk most már közvetlenül az országúton. 

Az elmélet 
A Mulholland Drive mellékepizódjainak hozadékaként a film történetvonalának, 

a leírható jelentésesség — diszkurzivitás —ökonómiájába az a-cinéma figurális és föl-
forgató perspektívái nyílnak, egy olyan id ődimenzió hatásaként, amely megbontja 
az organizmus zártságát, és a szabadon kering ő  elemek koncentrálását a befogadói 
viszonyok felé löki. Mindazonáltal a cselekményszint megfelel ő  alakulása az értel-
mezés erőitől artikulálva, el őzetes tagoltságként, amely nyelvileg kidolgozatlan onto-
lógiai megértést jelent, és önálló id őértékkek sohasem bír 7, már maga is megfogal-
mazhatja önnön, valamint az egész keret válságát, és egy következ ő  (végső ) szintként 
újraállíthatja a strukturálhatatlanságot és lezáratlanságot, m ű  és értelmezés, értel-
mezés és valóság megkülönböztethetetlenségét. A Mulholland Drive cselekményszin-
tű  fordulópontját a film fölnyíló struktúrájának kívüliség vetülete alapozza meg, és 

Martin Heidegger: Lét és idő. Budapest, Gondolat, 1989. 289. 
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mint döntő  komponenset az alkalmas elmélet hozzárendelésében a következ őképp 
írja le: 

A cselekmény, ha minden oldalról kikezdetten és fölhasogatva , ha mégoly zilál-
tan és töredékesen is, de mégiscsak megjelenik, fragmentumaiban elmondható, és 
lefolyásának idejére , létlehetőségére bízza kibontakozását. Ezt az id őt a verbális 
értelmezés a jelölésére szolgáló nyelvi jelek kapcsolatával tudja megragadni mint múl-
tat, jelent vagy jöv ő t. 

A múlt az , ami valamit megelőz, valami előtt áll , míg a jövő  valamit követ, 
valami után válik valósággá . A múlt a jövőhöz képest mindig meghatározható, és ez 
fordítva is érvényes . A múlt a jövő  előtt áll, a jövő  meg természetesen a múlt után. 

A jelen a múlthoz képest valami , ami utána következik : jövő . A jövőhöz képest 
múlt. Ónállóan a verbális struktúra id őrégiójában értékként jelentéstelen /éгzékelhe-
tetlen , de ha a Véghez viszonyítjuk , a Halálhoz , akkor leírható: valami, ami a 
Halál előtt terjed ki. 

A múlt és jövő  összemoshatatlanságát , elkülönítésüket is a Halál/Vég szavatolja, 
amely meggátolja őket a kioltó érintkezésben . A halálba torkolló, Halállal elválasz-
tott múlt nem siklik önmagán túl, nem válik jöv ővé , nincs jövője. De, miközben 
éppen a jöv őjének ez a hiánya , elérkez (het)etlensége biztosítja identitását , nélküle —
a hiányában — meghatározhatatlan marad , hiszen az a létalapja . A múlt tehát akkor 
van, ha a jöv ő  nincs , de a jövő  teljes hiányában maga is föloszlik. Azonosságának a 
jövő  elválasztottsága , létének a jöv ő  valósága a feltétele. A jöv ő  léte azonban magá-
ba a múltba foglalt: úgy is , mint annak meghatározója , és úgy is , mint határozványa; 
téhát jövő  és múlt identitása kívüliség -identitás. 

A jövő  a múltban teljesül ki, a múlt a jöv őben, és ha mindkett ő  lételeme a 
távolság , a jelen-nem lét mint jelennem-lét és mint jelen-nemlét , úgy a kijelentés: „A 
múlt a jövő  hatáгozványa , tehát akkor van , ha a jövő  is , ám ha a jöv ő  van, akkor 
a múlt nincs , azonossága megbomlik", nem ellentmondás , hanem a kívüliség korre-
láció temporális fölállása. 

Két óra mozizás után a minden irányból megtépázott , de mégis érzékelhet ő  nar-
ratíva csúcs/fordulópontjához ér: a hulla Diane forgolódni kezd és kibontakozik a 
Halál öleléséből , fölfüggeszti a jelen biztosítékát jelent ő  Véget , és amiként a forma 
többi eleme ellehetetleníti a struktúrát . A látottak jelene meginog majd összeomlik, 
a történések a befogadói id őzóna múlt -, és/vagy jöv őbeli tartományába vet ődnek, 
azaz a konkrét aktualizáció hatótávolságán túlra, ahol az egymás mellé rendelt —
voltaképp egymást leíró /létbe bontakoztató — mozgóképi meg konceptuális közegek 
ontológiai dialógusa az interpretáció fogalmi praxisának formájába merevedik. 
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A film cselekményformáló eszközeinek , formai eljárásainak meglehet ős és átlát-
szatlan sűrű sége , a történelmi pozíciót és ideologikus szabályozottságot illet ő  önre-
flexív mechanizmusok sokasága , a mentális és perceptív képességek kiterjesztésének 
tárgyaként , majd önmaga tanújaként állítja a lynch - i dolgozatot, amely az értelme-
zői faggatózás során —miért is ne ? — a gondolkodás helyévé válik. Ebben a lassan 
szétterjeszkedő  specifikus térben , amelyben a tárgyiasságok a diszkurzív torzulás 
elő tt is megjelennek , a gondolkodás nem objektum - centrikus , hanem a világ és 
eseményeinek idejébe vetül ő  önálló tárgyiasságok megtapasztalását jelenti , és alaku-
lása/kibontakozása az el őzetességstruktúraként jellemzett , látszólag különböz ő  köze-
gével azonos id őszegmentumban történik. 

Az interpretáció mint a m ű  megnyílásának különböz ő  lényegű  történése csupán 
egy olyan dialógus mentén válik el a tárgyalt mozgóképt ől , amelyben a különböz ő-
ségek nem az objektumszer ű  távolság kett ősségébe polarizálódnak , de ellenkezőleg 
„egymást kölcsönösen a maguk lényegének önaffirmációjába emelik "8, és ami közöt-
tük elválasztásképp megmarad , az legfeljebb a heideggeri törés , Hiss mint alkalom. 

A cselekményszint lefolyásának megbolydulása, az elgörbült id őtengelyek paro-
xisztikus következményeinek halál-távolsága — a kiiktatott Halál ürességébe nemcsak 
a jelen(lét) hullik, hanem általa összevegyül /érintkezhet jöv ő  és múlt is , a földuzza-
dó/túltelítődő  idő  szétfeszíti /roppantja a keretet — miután fölveszi az értelmezés és 
vizsgált corpus bonyolult objektum nélküli kívüliség dimenzióját , csendesen beszi-
várog a konceptualizálás azonosságai közé , és a már megtörtént/majd történ ő  idő  
jelen-hiányában szétmarja és elkülönbözteti őket. A corpus, amely volt és lesz, de 
soha sincs , kilép önmagából még miel őtt fiktív-tárgyként a hozzárendelt elmélet 
kívüliségébe vetülne , és így az általa meghatározott — és őt meghatározó — interpre-
tációt is a vég nélküli megnyílás vágtájába taszítja , amelyben іnár ott sodródnak 
valóság és virtualitás , befogadó , protagonisták , tagolt fogalmi meghatározások, for-
ma meg anyag, vég, kezdődés , Sötétség , félelmek , szerelem és rothadás. 

A keret szétröpül ; talán hatalmas robbanás közepette, összeroncsolt autóalkatré-
szek formájában , talán az elárvult Vágy emészt ő  kétségbeesés -maszturbációjának 
magányos sóhajain , a derű  gondolatait szétrebbent ő  rettegés-Sötétség fénytelen po-
kolszárnyán , vagy a növekvő-reszket ő  gyönyörbe zuhanás szédít ő  kéjkínjai felé, ami 
a szerelem iránya ; vagy egészen másként, mellérendelésekben, meg fogalmi relációk 
által, esetleg ellentmondásoktól , amelyek helyrehozhatatlanok . Akárhogyis , a nyomá-
ba eredni elképzelhetetlen -reménytelen , és ha most a mellkasban szétáradó forróság-
tól hevesen kalimpálni kezd a küszköd ő  szív, mert egy limuzinból ébenfekete csábítás 
emelkedik ki, és mélyen a szemünkbe néz, akkor az azért van, mert az út, bár 
kétsávos , de adott. 

Martin Heidegger : A műаlkotás eredete. Budapest, Gondolat , 1988. 78. 
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вАRгти  Katalin  

Szakadatlan rekonstrukció 
Az individuuwt elbeszétí jellege és  rids  problénták 
C1iolziokg Lnsztó Bertalan éjszakája cíіnzi znűvébeи  

„Az szükséges még, hogy a másik igénye, az ugyanaz bezártságát meg-
törve, ne legyen cinkosa ennek az elzárkózó mozgásnak, és így az én mint 
én a másik rendelkezésére bocsáthassa magát. Mert az őmagaság »vál-
ságának« hatására nem kellene az öntiszteletet öngy űlölettel fólváltanunk." 

(Paul RICoEUR, Az én és az elbeszélt azonosság. Ford. Jeney E., 411.) 

Ha Cholnoky László életművét valamely irodalomtörténeti diskurzusba ágyazot-
tan kívánjuk szemlélni, dolgunkat nem könnyíti meg a vele kapcsolatos szakiroda-
lom. Végigtekintve e szakirodalom születésének évszámain, nem tudunk kijelölni 
olyan időszakot, amelynek egésze különös érdekl ődést tanúsított volna Cholnoky 
László írásművészete iránt, akár olyan okból, miszerint az aktuálisan érvényben 
lévő  értelmezői szempontok alkalmazásának adekvát terepe lett volna a Cholnoky-
próza, akár azért, mert (a fenti lehet őséggel összefüggésben) a kánon szerkezetének 
elmozdulása helyezte volna kiemeltebb pozícióba aszóban forgó életm űvet. 

A szakirodalom további vizsgálata azt a megállapítást engedi meg, hogy a szüle-
tett értelmezések közül kevés érvényesít a többihez képest eredeti szempontokat, 
annak ellenére, hogy az interpretációs kelléktár (ma is) állandó mozgást mutat, 
hozzávetőlegesen az elméleti háttér változásának dinamikáját követve. Ez a jelenség, 
vagyis a Cholnoky-szakirodalom statikus voltának felismerése már-már azt engedi 
feltételezni, hogy a Cholnoky-próza tárgyalása nem eredményezett diskurzust. Kevés 
a tanulmányok közötti reflexió, az új szempontokat érvényesít ő  dolgozatok sem kel-
tettek visszhangot, legfeljebb néhány évtized múltán. (Ez utóbbira a legalkalmasabb 
példa Keszthelyi György tartalmas és az addigiakhoz viszonyítva valóban újszer ű  meg-
közelítéseket javasló tanulmányal, amely a hetvenes években jelent meg Szegeden 
különlenyomatként, ám els őként és utoljára Eisemann Gyórgy értékelté — 1999-ben 
megjelent kötetében. Ekét évtizeddel kés őbbi reflexió születését pedig valószínűleg 
csupán az tette lehet ővé, hogy a Keszthelyi-dolgozatot 1997-ben ismét közreadta a 
Vár utca tizenhét című  periodika.) 

A szakirodalomból tehát összességében joggal vonható le a tanulság: a recepció-
történetb ől egy olyan életmű  olvasható ki, amely születését ől fogva a kánon peremé-
re utaltatott, és feltételezésem szerint csupán az tartotta egyáltalán kanonizált 
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helyzetben, hogy alkotóját egy meglehet ősen ingatag csoport-konstrukció, a magyar 
irodalomtörténet ködlovagjai2  között tartották — tartják számon. E csoport megalko-
tását pedig többek között az a szándék ösztönözhette, hogy a magyar irodalom-
történet századfordulós évtizedeinek (különösen a klasszikus, irodalomtörténeti kor-
szakok jelent őségét reprezentatív módon meghatározó nagyregény hiánya okozta) 
látszólagos „próza-vákuuma" felszámolódjék. 

A Cholnoky-életmű  irodalomtörténeti helyének az imént vázolt marginális jellege 
megválaszolandó kérdésként szegül szembe az elemz ő  szándékainak jogosságával. 
Vagyis: egy kánoni perempozícióba helyezett írásm űvészettel miért érdemes foglalkoz-
nunk? Ha aszóban forgó életmű  e perempozíciója indokolt, akkor arra következtet-
hetünk, értékei végesek, és ezen értékeket az elemz ők szinte már kimerítették, ha nem 
is teljes mértékben. Ezzel a megállapítással szemben azonban a jelen dolgozatban ar-
ra az álláspontra helyezkedünk, amelyet Keszthelyi György és Eisemann Gyórgy említett 
dolgozataikban vázoltak; eszerint Cholnoky „jelent őségét abban összegezhetjük, hogy 
szokatlan témát, abban is a széls őséges eseteket ragadta meg, s ezzel utat tört a bels ő  
ábrázolás, a tudatregény felé "3 , illetve (a Cholnoky Viktor, Lovik Károly, Krúdy Gyu-
la, Kosztolányi Dezs ő, Szerb Antal prózáiban mutatkozó törekvésekkel összhangban) 
az teszi még speciálisan érdekessé Cholnoky László m űveit, hogy bennük tételez ődik 
egyfajta artikulációja annak a válasznak, amely „az irodalmi modernség egyik közpon-
ti kérdésére" vonatkozik: az individuum elbeszélhet őségére`. A fent magyarázott „je-
lentőség" és „érdekesség" teheti szükségessé a kánon korrekcióját — vagyis Cholnoky 
László rekanonizációját. Ezt megel őzően azonban nem árt érvénytelenít ő  szándékkal 
vázolni azt az interpretációs stratégiát, amely véleményem szerint leginkább gátolja a 
Cholnoky-próza újraértékelését. Nem állítható, hogy az emlegetett stratégia kizáróla-
gosan uralkodik a Cholnokyt tárgyaló értelmezésekben, ám több-kevesebb mértékben 
a kronologikusan utolsó tanulmányokban is jelen van. Ez a néz őpont pedig a követ-
kező : Cholnoky prózáját olyképpen fölfogni, mint egy, az emberi lét peremén alkotó, sú-
lyosan alkoholista m űvész sajátos m űvét — tehát els ősorban az alkoholista patologikus 
igényű  természetrajzaként. Az ilyetén értelmezések többségében el őfordul az az elis-
merés, amellyel Cholnoky prózájának az alkoholista lélekállapot h ű  ábrázolásáért adóz-
nak, tetézve ezt olykor társadalmi szempontokkal is: „egyetlen témát ír mindig: a jobb 
családból való fiatalember testi-lelki elzüllését "5 . Ezt a megközelítést kísérli meg fel-
számolni Bori Imre (igaz, jobbára azért, hogy Cholnoky László prózájának szürrealis-
ta besorolását tegye meg elemz ő  nézőpontnak): „Cholnoky Lászlónak nem alkoholista 
személyisége a »produktuma«, hanem m űvészete"6. Vele polemizál Major Anita, aki (szá-
momra indokolatlanul) a Bori által mellőzendőnek ítélt értelmez ői eljáráshoz való visz-
szatérést javasolja: „nem lehet Cholnoky László esetében csak a m űveket vizsgálni", 
hiszen „egy rendkívül érzékeny idegrendszer ű, bonyolult lelkületű  emberről van szó, 
akinek túlfinomuló pszichologizmusa jelentkezik minden írásában, h őseinek megraj- 
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zolásában."7  A taglalt értelmezési stratégia (melyhez Major Anita 1997-ben! is ragasz-
kodni kíván) végül abba a paradox helyzetbe hozza alkalmazóit, hogy a hozzáférhe-
tetlen történeti személyiséget, Cholnoky Lászlót kísérlik meg integratív igénnyel 
megragadni művei elemzése nyomán, s így némiképp tautologikus eredményt érnek el, 
jókora elcsúszással a rekonstruálni kívánt eredeti személyiséghez képest. Hasonlít ez 
a művelet a fordító munkájához, aki egy m ű  fordítását fordítja „vissza" eredeti nyel-
vére — vajon milyen mértékben nyerjük ugyanazt a m űvet a fordító e munkájával? 

E hosszas szakirodalmi bevezet őre azért volt szükség, hogy a jelen dolgozat 
recepciótörténeti viszonyait vázoljuk, illetve kijelöljük azokat az elemzési kereteket, 
amelyeket a szakirodalomban való válogatást követ ően választottunk, jelesül az 
Eisemann és Keszthelyi dolgozataiban javasolt interpretációs horizontot. 

Irodalomtörténeti párhuzamok 
Mint ahogy már említettem, Cholnoky írásm űvészete az individuum elbeszélhe-

tőségének problémáját véve tertium comparationisként olyan alkotók prózáival 
hasonlítható össze, mint Kosztolányi és Krúdy Gyula 8. Eképp nem tűnik terméket-
len eljárásnak a fenti szerz ők prózáját tárgyaló tanulmányok felvetéseit és eredmé-
nyeit alkalmazni Cholnoky műveinek elemzésében. 

Szegedy-Maszák Mihálynak az Esti Kornél jelentésrétegei fölfejtését célzó dolgozata 9  
olyan szempontokat vet föl, amelyek Cholnokynál is érvényesíthet ők. Osztályozza a 
tudatábrázolás lehetséges módjait, gondolat (és individuum) és nyelv ontológiai el-
sőbbségének kérdését (illetve e kérdés megjelenését és megoldását az Esti-novellák-
ban). Szó esik az Esti Kornél jelrendszerér ől (retorikai-stilisztikai építményér ől), tér 
és idő  jelentkezéséről-viszonyáról, az elbeszél ői helyzetről, végül pedig a világkép-
ről. Mindezeket azért soroltam fel, mert a jelen dolgozatban a fenti szempontok 
közül néhányat kísérlek meg érvényesíteni a Bertalan éjszakája elemzésében, eseten-
ként bővítve-szűkítve őket. 

Egy másik Szegedy-Maszák-tanulmány 10  témája a metaforikus szerkezet vizsgálata 
egy-egy Krúdy- és Kosztolányi-szövegben. A bennük uralkodó alakzat alapján tesz 
különbséget egyes prózatípusok között, így jelöli ki a kiválasztott novellák helyét, 
majd a kettejük metaforikus szerkezetének összevetésével állapítja meg e szerkeze-
tek eltéréseit. Szegedy-Maszák e megállapításai közül különösen azokat hasznosítot-
tuk, amelyeket a Krúdy-novella kapcsán tett. 

A Bertalan éjszakája 
(keletkezés , hely az életműben; a ш~ aj kérdése) 

A Bertalan éjszakája az az elbeszélés, amely Cholnoky László els őként ;  1918-ban 
megjelent novelláskötetének címét adja. Keletkezésének éve 1916. 11  Ez az első  
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kötet azért is jelent ős, mert nyomán született az az id őben (is) kitüntetett pozíciójú 
kritika, amely tapasztalatom szerint er ősen megszabja a recepciótörténet kés őbbi 
irányát. 12  Schöpflin szóban forgó elemzésének támpillérei: a Cholnoky Viktorral 
való összehasonlítás 13, az alkoholizmus szöveges megjelenítésel 4  és a novellák véges 
értéktartalmak mind jelen vannak a kés őbbi elemzésekben, mégpedig a kardinális 
megállapítások között. 

Bár a műfaj problémája els ő  pillantásra nem vet föl igazán lényegi kérdéseket 
a Bertalan éjszakája esetében, mégis meg kell említenünk azt a besorolási heterogeni-
tást, mely a tanulmányokban föllelhet ő . Egyesek novellaként, elbeszélésként, mások 
regényként kategorizálják Cholnoky m űvét. A hovatartozás kérdésében az sem iga-
zít el bennünket, hogy a terjedelmileg és formailag (sorközökkel és fejezetcímekkel 
elkülönített darabokból álló) hasonló Cholnoky-szövegek (pl. a Prikk mennyei útja, a 
Riuer von Toggenburg utolsó csalódása) besorolása sincs eldöntve, az egyes kiadások 
szintén megoszlanak e tekintetben. Véleményem szerint a bizonytalanságot pusztán 
formai szempontok okozzák: az írások hosszúsága és fejezetekre osztottsága. Pusz-
tán e külsődleges jegyek azonban nem elégségesek ahhoz, hogy regényként min ősít-
sük a felsorolt prózai alkotásokat. Habár e prózákban is nyílnak rések másfelé ágazó, 
a múlthóz, álomhoz, képzelethez stb. társított narratívumok által, a f őszöveg, az alap-
narratíva szerkezetéhez ezek nem csatolnak egyenérték ű, térben, időben, szerepl ői-
ket tekintve széttartó, súlyos szövegszerkezeteket. E negatív meghatározás mellett 
sűrítettségük is a novellisztikus jelleget társítja ezekhez az írásokhoz. 

Az Esti Kornél-szövegek esetében lényeges kérdésként t űnik föl a műfaji beso-
rolás: a regényként vagy novellafüzérként, esetleg különálló novellákként való fel-
fogás. A Cholnoky-novellákkal kapcsolatosan is fölvethet ő  hasonló probléma, de szé-
lesebb spektrumban. Az a tapasztalhatóan nyílt ismétl ődés, melyet Lovass (szerinte 
a témák ismétl ődése egyrészt lustaság, másrészt mánia következményel 6 ) és Schöpflin 
is negatívumként mellékel a Cholnoky-szövegek elemzéséhez, szorosabb viszonyt 
indukál a novellák között a teljes különböz őségnél vagy legfeljebb életm űbeli közös-
ségnél. E viszony esetlegesen olybá is vehet ő, hogy a novellákat egymás variációiként 
értelmezzük. Az ilyesfajta értelmezést számomra leginkább a novellák azon vonása 
sugallja, amely a szerepl ők hierarchiáját illet ően mindig azonos. (Pontosan arra utal-
nék most, hogy a Cholnoky-novellák mindig egy központi figura köré rendez ődnek, 
akivel kapcsolatban inkább kerülöm a „h ős" kategória említését, figyelembe véve, 
hogy az e megnevezést. általánosan integer személyiséghez kapcsoló irodalmi hagyo-
mány aktivizálása jelen esetben félrevezet ő  lehet; e figurák személyiségér ől később 
még ejtek szót. A novellák szóban forgó központi alakjához képest messze nem 
azonos szinten vannak megképezve az egyéb alakok, akiket Keszthelyi György mario-
netteknek min ősít, mondván, hogy egyikük sem morális figura, funkcióik minimális-
ra csökkentettek, a főalak tudatában szívódnak fe1. 17) Vargha Kálmán meglátása 
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(minden főalak „ugyanannak a típusnak, lelki alkatnak a különböz ő  változata" 18) a 
variáció és az ismétl ődés alakzatának Cholnoky novellisztikája egészére kiterjeszt- 
hető  alakzatként való elismerését támasztja alá, s így igazolja e novellák szorosabb 
összetartozását. 

Autotextualitás : a novellák közötti kapcsolat támasza 

Még egy jelenség min ősítheti a novellák összetartozásának kérdését, ez pedig a 
novellák között fennálló autotextualitás. Szó esett már arról, hogy bizonyos szövegré-
szek szó szerint ismétl ődnek látszólag egymástól egészen elválasztott m űvekben. 
Az autotextualitás természetesen lehet az alkotói kényelmesség, s ő t, Lovass szavaival: 
a szélhámosság és a csalásra való hajlam következménye. 19  Fontolóra vehetnénk azon-
ban Eisemann javaslatát is: „a könny ű  publikálás, vagy az »alkotói kényelmesség« 
vélelmezése helyett olykor a m űvek közötti összefüggésre kellene ügyelni." 20  Hogy a 
szövegegyezések esetleg nem véletlenszer űen ismétlődnek, a Bertalan éjszakájában föl-
lelhető  efféle részek alá is támaszthatják: 

Kerettelen szemüvegén át jóságosan nézett ide-oda, kétségtelenül mindenütt látott valami 
megbocsátandó dolgot, vagy valakit, aki bocsánatra szorul. A bortól kissé formátlanná lett 
szíve csordultig volt bocsánattal, amit jóságos birkaszemén vagy pergamenszer ű  kezének elné-
ző  legyintésein keresztül csapolt le. Ez a sok édes bocsánat az évtizedek óta összehalmozódott 
rezignáció erjedési terméke volt, amit azután az eltitkolt könnyek sója romolhatatlanná 
preparált. (...) És így tovább, a teljes bekezdés, amely így záródik: De ebbeli törekvése 
is csak imitáció volt, mások hasonló törekvéseinek kontár másolata, aminthogy az öregúrban 
tényleg egyetlen eredeti atom sem volt. (Bertalan éjszakája 9-10. 21 ) 

Ugyane szövegrészlet meglelhet ő  még az Adóss, fizess! című  novellában (94-95. 22 ), 

csupán a vonatkozó szerepl ő  neve változik Kohaninszky гól Koperszkyre. 
Ekkor azonban új vendég jött be a belső  szobába, nagy zajjal, kissé már részegen, és tönk-

retette a kis csodavilágot. Alig ült le néhány percig, még a borát sem itta meg, már zörge-
tett, hogy ha valahonnét néhány váratlan forint lepi meg, azonnal fizetni akar? (...) Végül 
előmászott valami csúf, kövér vénasszony, és mentegetőzni kezdett: 

—  Jóvök már, kérem, jövök! Tetszik tudni, így szombaton... 
Bertalannak láthatatlan, jeges kéz simította végig a homlokát: 
— Szombat van! 
Holnap vasárnap: a zálogház zárva. 
Mindez egyes szám els ő  šzemélyben ismétlődik meg szintén az Adóss, fizess! novel-

lában. (A szituáció: a f őalak íráshoz készül a kocsmában pénzkereseti célból, hogy 
másnap leadhassa a cikket, amikor bejön a hangos idegen.) A részlet így végz ődik: 

Végül aztán jóst a vendégl ős és mentegetőzve mondta: 
— Jövök már, kérem, jövök!... Tetszik tudni, így szombaton... 
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Hirtelen összerezzentem. 

— Szombat van, holnap nincs ott bent senki! 

Nemcsak e két novella tekinthet ő  egymás variációinak, hiszen a kölcsönértelmez-
hetőségek köre így bezárulna. Az Adós, fizess! szövege ismét tartalmaz olyan részle-
teket, amelyek más novellákban is el őfordulnak. Az egész életmíívet tekintve összes-
ségében felsorolhatatlan, de legalábbis idézhetetlen számú ismétl ődő  szövegrészekben 
tapasztalatom szerint az a közös vonás, hogy ezek a narrátor és a f őalak össze-ösz-
szecsúszó nézőpontjából megjelenített „tudat-színház" elemeit konstruálják: a novel-
lákban sűrűn felbukkanó figurákat, akik jellemének koncentráltsága, cselekmény-ala-
kító ereje alig érzékelhet ő, valóban inkább papírmasék (ha tetszik, marionettek), 
mint (a talán kissé realista ízű  megfogalmazás szerint) hús-vér emberek; környeze-
tet és a környezetrajz ürügye nyomán támadó, ténylegesen szürrealista allúziókat 
keltő  látványokat, 23  amelyek interpretálhatók a tudat színházzá transzformálásának 
díszleteiként. A lélek színpad-metaforája szerepel a Bertalan éjszakájában: Vagy tíz 
éve ínár, hogy lelkének rejtett, kis színpadán le-lejátszódott az apró tragédia: a vágy diadal-
mas megjelenése és bukottan való szomorú elvonulása. (Bertalan éjszakája 8.) Kohaninszky 
már idézett, imitatív, másolatos létmódja szintén felfogható utalásként a színház 
mimetikus funkciójára, akárcsak a novella — novellák — egyik kulcsmotívuma, a 
tükör24  vagy a víz minden említett formája (pocsolya, aqua lustralis, Duna — a víz 
és a tükör hagyományosan is egymás szinonimájaként értelmezhet ő ) az imitáció 
jelentésének fontosságát emelik ki. 

Visszatérve a novellák variánsokként való felfogására, s őt, az egyenkénti értel-
mezésüket kitágító, megsokszorozó „internovellisztikus" szövegkomplexum tételezé-
sére: e tételezést olvasatom szerint az a „gyakorlati" (amennyiben az olvasás 
minősíthető  csak így, csupaszon, minden árnyalás nélkül gyakorlati aktusnak) tapasz-
talat is szorgalmazza, mely szerint a Cholnoky-novellák (és nemcsak a novellák) 
sorozatban történ ő  olvasása közben elmosódnak a határok a szövegek között, a 
főalakok sora egymásra másolódik, tekintet nélkül megjelenítésük módjára (Szegedy-
Maszák tipológiájával: a szubjektív, objektív és e kett ő  köztes beszédhelyzet ábrá-
zolómódjára utalnék itt 2y), átjárót képezve a szövegek között, cselekedeteik, látomá-
saik, tudatkivetítődéseik pedig eképpen azonos halmazba kerülnek, az imént vázolt 
úton létrejöv ő  egy és ugyanazon alakhoz rendel ődve. (Habár ez az alak ép szemé-
lyiségként körül aligha határolható. Mivel azonban egyetlen novella elolvasása is hoz-
zászoktat minket az egy f őalakhoz mint doppelgángerek szintéziséhez, a további főalakok 
jelentkezése szinte automatikusan további doppelgángerek jelentkezésével lesz egyen-
értékű . Korszerűen szólva: a novellák főalakjai: Prikk, Bertalan;  Ritter von Toggenburg, 
az Adós, fizess!, az Epeira diadéma vagy a Füstcsóva névtelen figurái mintha ugyanan-
nak a skizoid beállítottságú figurának a klónjai lennének.) 
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Mise en abyme 2б  -motívumok; 
a lacani tükör-stádium kimerevítése 

Az irodalomelméletben, filozófiában manapság sokat tárgyalt téma a narratív 
identitás kérdése. Az én elbeszéléské пΡt való megalkotását számos módon értelmezik a 
különböző  elméletírók, azt a Ricoeur, Geertz, Cassirer által megfogalmazott álláspon-
tot,27  amelyet most mi is követünk, a következ őképpen lehetne összefoglalni, nem 
nélkülözve az egyszerűsítés adta lehetőségeket: az én önmegértéséhez (azaz megalko-
tásához) közvetett út vezet, mégpedig az én (történetei, cselevései) elbeszéléssé (nyelv-
ben konstituálódó entitássá) való alakítása, a cselekmények újracselekvése nyelvi 
akcióval. Ricoeur alapvetően hasonlónak min ősíti a fikciós éš nem fikciós identitás-
narratívákat, csupán kezdet és vég általi behatároltságuk szempontjából tesz megkü-
lönböztetést, bár így is megmarad a kétféle én-elbeszélés eredend ő  érintkezése: „ami 
»az élet elbeszélt egységének« fogalmát illeti, abban is a meseszövés (fabuláció) és 
az élő  tapasztalat közti ingatag keveréket kell látnunk." 28  Az identitás els ődlegesen 
narratív természetének elmélete összefügg azzal a kérdéssel, melyr ől már szó esett, 
mégpedig: „az ego ontológiai els őbbsége, avagy a nyelvtől függetleníthetetlen dimen-
zionalitása tételez ődik- e a művészi szövegben', 29  hiszen ha a narratív identitás 
elméletét elfogadjuk, akkor a kérdés választ nyer: az általunk megpillantható ego 30  

nemcsak a művészi (fikciós) szövegben függetleníthetetlen a nyelvt ől, hanem valós 
megképződése is elválaszthatatlan a nyelvt ől. A valós ego az élet el őrehaladásának 
folyamatában újra és újra megépül, története ( ő  maga) újra és újra módosul, s ő t, 
egészen is átalakulhat. 

Ha visszavezetjük a jelen dolgozat fonalát a Bertalan éjszakájának szövegébe, a 
fönti elméleti jellegű  fejtegetések következtében talán felt űnik Bertalannak az a 
tehetsége, mellyel ismételten, szakadatlanul rekonstruálja magát. Ahogyan ő  maga 
beszél erről: Aminthogy az én eddigi életem szakadatlan rekonstrukció volt mindeddig: ha 
leittam magamat, ha valami bolondot mondtam vagy tettem, pedig mindezt igen gyakran 
megtettem, mindig rekonstruálnom kellett magamat, mialatt az okosak mentek acéljuk  f еІѓ  
(...). Most is rekonstruálódom, mindig és mindig, (...) és én szép lassan bele rekonstruálom 
magamat a sírba (...). (Bertalan éjszakája.35.) 

Bertalan identitása nem úgy jelentkezik tehát, mint ami adott, ami egyetlen 
elbeszélés által meghatározható. Bertalan identitása voltaképpen nem csupán 
egyazon elbeszélés szüntelen módosulása, hanem több: különálló narratívék sora, 
váltakozása, ismétlődése. Gondoljunk csak a leginkább felt űnő  narratívára: Cara-
calláéra. Caracalla elbeszélése ráadásul nem aktuálisan keletkez ő, hanem egy másik 
szövegből, egy történeti narratívéból (a római történelemb ől) beépített elbeszélés, 
amely így, új kontextusba helyez ődése révén újracselekményesül, rekonstruálódik, sőt, 
akár: dekonstruálódik. 31  Caracalla narratívája váltakozik a régi kellemes emlékek, 
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hibák elkövetőjének a pocsolyába lépés metaforájával is indexelt narratívá ј ával, a 
méltatlanok közé vetett lángoló üstököséével, olykor pedig párhuzamosan fut a 
paradicsomból kivetett, de visszaigyekv ő  aqua lustralis keres őjével (ismét egy 
más forrású, egy biblikus elbeszélés átépítése) vagy az anya felismer őjével. Sőt, 
Kohaninszky el őbb szinte üresként aposztrofált (gondoljunk az öreg álmoskönyv 
hasonlatára) személyének narratívája is felválthatja az el őzőeket. 

Amint az bizonyára mindenkinek felt űnő, a fenti identitásnarratíva-váltás majd 
minden esetében kulcsszerepe van a tükörnek. Miroár Jakab vagy a borbélym űhely 
tükre az, amely előírja a soron lév ő  alakmást. Miroár Jakab végül elvész, és ahogy 
elnyelik a Duna hullámai, úgy fejez ődik be az identitásváltások sorozata is. Berta-
lan számára kijelölődnek a végs ő  narratívék, s azok teljesen felszívják: a Kohanin-
szky alakja által megmutatott aqua lustralis és az anyai könnyek vizének tükrében 
immár nem épül újjá a személyiség, hanem elnyeli azt, eggyé lesz a Miroár Jakab 
kisszerűségének viszonylatában végtelen tükörrel. Bertalan tehát a sírba rekonstru-
álódott: a halál narratívéjét konstruálta meg a tükörkép megsemmisülésével. 

Jacques Lacan elmélete, a tükör-stádium az emberi fejl ődés azon korai szakaszá-
ból nyeri nevét, amelyben a gyermek már egészként fogja fel saját tükörképét, de 
úgy azonosul vele, mint Másikkal. Kés őbb ugyanígy, alárendel ődve azonosul mások-
kal (mások képével) is. „Az egyén továbbra is közvetlen, összeolvadó módon azono-
sul a Másikkal, mintegy elvész benne. Ezeken az identifikációkon keresztül alakítja 
ki az egyén elidegenedett énjét, selfjét (... ). A self, az én mindig olyan, mint a 
Másik: nem én beszélek, az beszél, az »embert beszélik«, a tudattalan a Másik 
diszkurzusa. Az ego eleve és lényege szerint már társadalmi meghatározottsága előtt 

fikció, amely visszavezethetetlen magára az egyénre. "32  Tehát ezek az úgymond 
tükörbeli felismerések egyben félreismerések, illetve csak azok: az egyetlen, megkü-
lönböztetett egyénre visszavezethetetlenek azok az identifikációk is, amelyeket Ber-
talan „tükör által, homályosan' magához csatol, ugyanúgy félreismerések, elcsúszások 
(és itt asszociálhatunk a dekonstrukció fogalmaiban a jelentés-jelöl ő  viszonyának 
elcsúszottságára), mint a mi saját önmeghatározásaink. Ha ezt a lacanista elméletet 
a Bertalan éjszakája egészére érvényes interpretációjaként fogadjuk el, akkor az 
eddigi értelmezések skizofréniára, bomló tudatra helyezett hangsúlyai áttev ődnek az 
általános, nem abnormis önmegismerés síkjára. 

Ha a tükörnek (akár a víz metaforájaként) mint novellamotívumnak értelmezé-
sünkben azt a fontos funkciót kölcsönözzük, hogy a közvetlen önidentifikáció és önmeg-
ismerés lehetetlenségének a szimbóluma, úgy társítható hozzá a mise en abyme alakzata, 
legalábbis a Bertalan éjszakája szövegére nézve. A tükör ráadásul ebben a funkciójá-
ban saját magára is mutat, saját (szöveg)tükör mivoltára; vagyis a tükör tükör sze-
repe nemcsak használati tárgy lényegénél fogva bír jelentéssel, hanem nyelvileg is: 
a tükör önnön metaforája; magával helyettesíti magát. 

130 



A mise en abyme alakzata mellett , amennyiben a retorika alakzat -csoportosítá-
sával (adjekció , detrakció , immutáció , transzmutáció ) élünk33 , a Bertalan éjszakájáról 
a fentiekben tett megállapítások szerint az adjekció , vagyis az ismétlődés és az immutá-
ció, vagyis a helyettesítés figuraképz ő  módjai szervezik e novella szövegét. 

A Bertalan éjszakája számos értelmezési szempontot nyújt olvasójának . Beszélhet-
nénk még a szöveg metaforikus voltának milyenségér ől, részletezhetnénk azokat a 
(kiválasztásuk heterogén és kevéssé rendszer ű  jellegét jogosan érheti kritika) szem-
pontokat , amelyeket a jelen dolgozatban kíséreltem meg fölvázolni. A Bertalan éjsza-

kájának teljes, a Cholnoky-életmű  és a korszak egyes más életműveinek környezetében 
javasolt elemzése azonban el őre láthatóan szétfeszítené egy szemináriumi dolgozat 
kereteit , sőt, valószínűleg és sajnálatosan szerz ője kompetenciájának határait is. Any-
nyit mindenesetre megállapíthatunk , hogy Cholnoky László szövegeiben jócskán 
lelhetünk még felfedeznivalót az eddigi recepciótörténet által feltárt értékeken túl is. 
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Bertalan éjszakája. Bp., 1999 
22 A Bertalan éjszakája és a Prikk mennyei útja kivételével minden Cholnoky szöveget a következ ő  

kiadásból idézek: CHOLNOKY László, Szokatlan vendégség. Bp., 1998 
23 „A vén, süket épületek felett régen elhalt munkásleányok elkallódott szerelmei lebegtek, lila szín ű  köddé 

verődve össze." (Bertalan éjszakája 17.) Más novellában: „A vén, süket épületek felett régen elhalt mun-
kásleányok elkallódott szerelmei lebegtek, lila szín ű  köddé verődve." (Adós, fizess! 91. —Egyébként a 
vonatkozó teljes bekezdés egyezik.) 

24  A Bertalan éjszakájában a fátumteremt ő  tükör a Miroár Jakab nevet viseli. Neve tehát azonnal a 
csalás-hazugság konnotációját vonja magával, mégpedig a következ ő  értelemben: a Miroár név a 
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tükör azonosítójaként saját magát , a tükröt nevezi meg, holott éppen a tükör eredend ő  tárgy-mi-

volta száшolódik föl a névadás és megszeшélyesítés gesztusával. 

25  SZEGEDYMASZÁK , Az Esti Kornél jelentésrétegei, 80. 
26  A mise en abyme alábbi definícióját használva : „Az önreflexió egy változatáról van szó , amikor a 

szöveg egy részlete magáról a szövegr ől mond valamit, azt világítja meg, vagy azt értelmezi; kis 
tükör, gyakran észrevehetetlen , amely mintegy »befelé « tükröz." (Lucien Dállenbach , Le récit spécu-

laire, idézi : THOMKA Beáta , Beszél egy hang. Bp., 2001 , 51.) Thomka Beáta ehhez a következ ő , 
talán a Cholnoky -opus értehnezésében is hasznosítható megjegyzést f űzi: „Nem tudom, nem 
lehetne-e ezzel a kategóriával jelezni a beékelésnek azokat a változatait, amikor az átvételek a 
saját opus belső  járatain közlekednek . (...) Az önidézet , átszerkesztés, átírás reflexió és önrefle-
xió. Az önreflexió pedig a változtatás , a korrekció és az önértehnezés gesztusa." (THOMKA uo.) 
Thomka Beáta ráadásul annak a Mészöly Miklós-m űvészetnek a kapcsán teszi fönti megjegyzéseit, 
amelyet Eisernann a Cholnoky László-írás (valamint a Kosztolányi - és Krúdy-írás ) egyfajta 
folytatójaként tüntet fel Hajnóczy Péterrel egyetemben (leginkább az identitás elbeszélhet őségének 
problémáján keresztül ). Ld . EISEMANN 141. 

27 Bővebben : THOMKA 207-211. és RICOEUR , Paul, Az én és az elbeszélt azonosság = uő . Válogatott 

irodalomelméleti tanulmányok. Bp., 1999, 373-413. 
28 RICOEUR 403. 
29  EISEMANN 129. 
30 Az ego és az én viszonyához : „A lacanizmus lényege a descartes -i cogitónak, az autonóm szub-

jektuni létének szenvedélyes tagadása. Lacan szerint az én ( јe) először úgy van adva , mint egy 
pozíció , mint egy hely az adott struktúrában (a nyelvben ); az önmagának tudatában lév ő, reflek-
táló én , az ego (moi) másodlagos ehhez az eredeti, pozicionális énhez képest." (EROS Ferenc, 
Jacques Lacan, avagy a vágy tragédiája, 37. = Thalassa , 1993/2. , 29-44.) 

31 EISEMANN 138. szerint legalábbis. 
32 ERŐS 37. 	 . 
33 Szegedy-Maszák ugyane tipológiát a lkahuazza az Esti Kornél -novellák alakzat -meghatározásaiban. 

133 



„Favágás konyhai szúkségletre” 
4 napló műfaјi probléráігól Kassák Lakos 

Szénaboglya című  naplójának tiikrében 

„Az ember azzal is elüt minden más él őlénytől, hogy tud egyedül lenni. Hogy egyedül 
kell lennie. Hogy kegyetlen tehernek érzi a magányt. " 

Vladimir Minač l 
„Feleségem  szokta mondani, hogy bennem két ember él egyszerre. Az egyik keresi a 

magányosságot, a másik nem szereti, ha magára hagyják. (...) Végeredmény: nem vagyok 
senkié, és nem kallódom egyedül." 

Kassák Lajos : Szénaboglya, 244. 

Előre kell bocsátanom, hogy a dolgozat alcímében nem véletlenül olvasható a 
problémáiról-alak az esetlegesen elvárható problémái helyett. Úgy vélem , így érzékelhe-
tőbb az a törekvésem, mellyel nem megoldani kívántam a napló m űfajának problé-
máit , ezzel szemben sokkal inkább aszóban forgó problémákról való gondolkodás 
volt acélom, illetve alapvet ően e problémák fölfedése látszott alkalmasnak egy 
szemináriumi dolgozat kereteinek kitöltésére, de legf őképp , mint megfelelő  méretű  
„falat" tudományos kompetenciám számára. 

Ha föllapozzuk a Világirodalmi lexikon idevágó kötetét , a napló címszó alatt nem 
lelünk terjedelmes szócikket , sem a naplót tematizáló szakirodalom hosszas sorolá-
sát. Habár e tény nincsen jelentés nélkül , tovább kutathatunk , a magyar szakiroda-
lomban azonban nem találjuk b őségét a napló műfaját tárgyaló elméleti írásoknak. 
Annak dacára ez a helyzet , hogy a magyar irodalom (csakúgy, mint az idegen nyel-
vű ) nem szűkölködik a naplókban , naplószerű  feljegyzésekben . Ha az irodalomhi-
ány okára kérdezünk rá, nyilvánvalóan több okkal kell számolnunk . Egyik minden 
bizonnyal a napló műfajának határterület jellege. A „határterület" kifejezés kire-
kesztettséget sugall , mely olyképpen is magyarázható , hogy az irodalomtudományt 
történeti sajátosságai idegenítik el a naplótól , a történeti id őhöz való szoros és konk-
rét kötődése nem csupán keletkezését és szérz őségét illetően, hanem tartalmát is. 

1  Az idézet a következ ő  helyen olvasható : Fekete  J.  József, Az Élmény Emléke. Füzi László : Lakat-
lan Sziget I-III ., Napló 1997-1999 = Uj Forrás , 2001/3. (Oldalszámot inkább azért nem mellé-
kelek , mert nem tájékoztatna funkciójának megfelel ően . A szöveget ugyanis a folyóirat internetes 
változatában olvastam, és nem látom szükségesnek a kiadott verzió segítségével ellen őrizni a 
pontosságot, és onnan bemásolni alapszámot. E „tettem " viszont elárulja azt a meggy őződésemet, 
miszerint filológiailag egyenrangúnak tartom a virtuális és a háromdimenziós szöveget , ám e meg-
győződésem indoklása nem témája még mellékesen sem a jelen dolgozatnak.) 
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(Amennyiben nem vesztette még el alkalmazhatóságát a „tartalom" szó, és nem 
kötődik túlzottan a tartalom-forma kizárólagos, ma már anakronizmussal megbélyeg-
zett dichotómiájához.) Ezzel párhuzamosan a történettudomány is őrzi hagyományos-
nak mondható gyanúját minden szubjektív történeti elbeszéléssel szemben, alapos 
forráskritikával ítélve felhasználhatónak ezeket (s így a naplót is), ami gyakorlatilag 
az elbeszélő  szubjektum arcának kim űtésével egyenlő  e történelembe ágyazott szö-
vegből az azonosítható hang nélküli történetmondás ideáljának szellemében. E tö-
rekvés leleplezi a történettudomány értékítéleteit is, ami a személytelen és a személyes 
történelmi naггatívák viszonyát rendezi el: egyértelm űen fölébe helyezve az el őbbit 
az utóbbinak. (Mindez az álláspont azonban együtt járhat annak a ténynek az elis-
merésével, hogy a hang nélküli „történelemsummázatok" a forrásokon alapuló értel-
mezéseknek tekinthet ők, s így kevésbé maradandók, míg maguk a mögöttük álló 
források.) 

Talán pozitívabb és termékenyebb eljárásnak t űnhet, ha a határte гiilet-jelleget 
nem kirekesztő  formulaként fogjuk föl. A hatá гterületiség érthet ő  úgy is, hogy az 
illető  műfaj több tudományterülethez tartozik hozzá. és megközelítése helyesebb inter-
diszciplináris módszerekkel. Ez az álláspont már m űködőképesnek. bizonyult egy 
másik olyan műfaj esetében, amely jóval több szakirodalommal bír, de a naplóhoz 
hasonlóan a személyes elbeszélés kategóriájába sorolható, ez pedig az önéletrajz. 2  
A két műfaj összevetésére azonban még visszatérünk. 

E kissé hosszúra sikeredett bevezet őt a dolgozatban tárgyalandó témák felsoro-
lásával zárom. Ezek: 1. A napló, nemit az elkülöniilé ѕ  műfaja; az olvasó kitaszítá-
sa; e fölfogás érvényesülése Kanál нlá . 2 Művészet-e a napló, és művészet volta 
egyáltalán megállapítható- e? 3. A napló, mint egy identitás felépítésének bázisa; 
szerző  és elbeszélt én azonossága; az író önmagát olvassa-e? 4 A napló, mint a 
történetírás sajátos változata. 

A fölsorolt és érinteni kívánt problémák szemmel láthatóan nincsenek ok-okoza-
ti összefüggésben egymással, nem következik kötelez ően egyik a másikból, tehát 
jogosan hiányolható némi koherencia. Helyenként úgy t űnhet majd, hogy a dolgozat 
forrása, a Szénaboglya pusztán kiindulópontul szolgált egyes feltevések kimunkálá-
sában, és e feltevések éppen ezért nem köt ődnek oly szorosan az adott szöveghez. 
(Bizonyos problémákat azonban, melyek nélkül a Szénaboglya „csak" kordokumen-
tumként vagy Kassák életm űvének irodalomtörténeti segédleteként lett volna szá-
momra felhasználható, jónak láttam körbejárni. Észrevehet ően hiányzik a 
hatástörténeti szempontú vizsgálat igénye, és az életm űi és történeti kontextus felvá-
zolása is. Én azonban fenntartom magamnak a megszakítás és széttördelés jogát, 
elsősorban a saját érdekl ődésem által felvetett kérdéseket kívánva megválaszolni. 

2 A működőképességre egy példa: Thomka Beáta, Beszél egy hang. Elbeszél ők, poétikák. Bp., 2001. 
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1. „Nem vagyok senkié, és nem kallódom egyediil" - 
a napló, mint az elklön " és míífaja 

„A magánnyal ellentétben nem nagyon igazán kedvelem a napló m űfaját, ezért nem 
is vezetek napi feljegyzéseket, másokét se szívesen olvasom. A napló ugyanis az elkü-
lönülés műfaja. A kirekesztés, a hatványozott magány m űfaja. A Lakatlan Sziget mű -
faja. Azé a szigeté, amelyre csak a naplóíró bejáratos, ahonnét engem, a potenciális 
(irodalom)olvasót éppen választott műfaja által taszított ki. "3  Fekete J. József esszéjéből 
azért idéztem ilyen hosszan, mert olyan tézisekkel áll el ő, melyeket alkalmas ütköztet-
ni a Kassák-naplót olvasó olvasó tapasztalataival. A fenti állitásokat a következ őképp is 
interpretálhatjuk: a naplóírás olyan gesztus, amellyel a naplóíró körülkeríti önmagát 
és az általa létrehozandó írást, kivonul a legtágabban értett olvasói közösségb ől, úgy 
is, mint lehetséges közönségéb ől (az elvárási horizontot egy sajátos aspektusból kiik-
tatandó), úgy is, mint e közösség által nyújtott megjelenítend ő  valóságból. 

Az idézett állítások ilyen széls őséges értelmezésben (és talán eredeti formájuk-
ban sem egészen) nem származtathatók a Kassák-napló olvasásából. A már idézett 
„nem vagyok senkié, és nem kallódom egyedül" szövegkörnyezete is olyan személyiség 
közlését tartalmazza, aki szociális viszonyait tekintve kett ős természetűként identifi-
kálja magát, s őt, e kettős természetet történetileg is ábrázolja, mintegy igazoláskép-
pen; a társadalmat egyszerre igényl ő  és elutasító emberben keletkez ő  egyensúly 
említése 4  pedig ahhoz a szövegben számos alkalommal tetten érhet ő  gondolatkörhöz 
kapcsolja vissza a kétarcúság jelenségét, amely a harmóniát pozitív célértékként ren-
deli az élethez. Egy ilyen, társadalomhoz elválaszthatatlanul köt ődő  típusú személyi-
ség leírása természetesen még nem cáfolja a naplóírásnak, mint kirekeszt ő  aktusnak 
a felfogását, hisz e személyiség konstruált. Ám a személyiségépítés tevékenysége épp 
úgy tűnik sikerrel járni, ha építésze nem elszigetelten, hanem inkább relációiban és 
relációi által világítja meg a megalkotottat. A Szénaboglya „hangja", 5  amely által a 

Fekete J. i. m. 
4 Kassák Lajos, Szénaboglya. Bp., 1988, 244. (A továbbiakban: Szénaboglya) 
s Nyilván feltűnő  az a körülményeskedés, amellyel az elbeszél őt meghatározom. E tekintetben 

több megfontolás kényszerít óvatosságra, leginkább ez: „Gérard Genette a homodiegetikus és 
autodiegetikus megkülönböztetéséb ől kiindulva nem teljesen egyértelm ű  az Egy ember élete (és 
véleményem szerint ugyanígy a Szénaboglya — B. K.) narrátor h ősének elbeszélés-tipológiai stá-
tusa. Noha önelbeszélést olvasunk, melyben a szerz ői életrajzzal megegyez ő  alak mondja el tör-
ténetét (autodiegetikus mód), a személyes portré megformálásában mintha az írói öntudatnak, a 
művész tudásának, ћnaginárius tapasztalatának és fikcionáló képességének következtében mégis 
beékelődne az a min ііnális distancia, ami a homodiegetikus elbeszélés narrátora és személyes h ő-
se között fennáll" az egyes szám els ő  személyű  elbeszélés ellenére. (Thomka i. m. 142.) A nem 
azonosság tényére az a számtalan önidentifikációs funkciójú mondat is felhívja a figyelmet, ame-
lyet a Szénaboglyában olvashatunk, és amelyeket sokkal inkább egy valamely identitás szüntelen 
továbbírásaiként tudunk értehnezni, mintsem a Kassák Lajos néven ismert (?) személy objektíve 
viselt tulajdonságaiként. 
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könyvből „kiolvasható" identitás épül, éppen ezt a kapcsolatot jelöli meg m űve cen-
trumaként. 6  

A naplóírás aktusáról a fent leírtak alapján ellenkez őt is állíthatunk, mint 
Fekete J. József a napló hőse nem konstruálódhat meg valamely közösséggel kialakí-
tott kapcsolat nélkül. A naplóban olvasható eseményleírásoknak egy fontos (ha nem 
kizárólagos) funkciója arájuk es ő  tekintet megjelölése, a tekintet hordozója viszont 
nemigen határozható meg viszonyrendszer híján, a dolgok szemlélése nélkül. 

Osszegzésként elmondható, hogy a napló ugyan egyrészr ől a kizárás és megkülön-
böztetés technikájával él, különösen, ha észleljük az öndefinitív kijelentések (az 
ez vagyok, ilyen vágyok típusú mondatokat értem ezalatt) tömeges el őfordulását; 
másrészről az is igaz, hogy szociális kontextus híján az elkülönülés értelmetlennek 
bizonyulna — s e két megállapítás következtében talán a következ őképpen foglalhat-
juk össze az egyénnek és társadalmi környezetnek a naplóban állandóan újraképz ődő , 
szintetizálódó viszonyát, mint a szöveget végéig szervez ő  dialektikát. 

2. A napló: „favágás konyhai sz " ségletre "7  

vagy valódi művészet? 
A Szénafoglya elbeszél ője a napló fenti „alámin ősítését" követ ően az alábbi 

indokkal magyarázza, hogy mégis miért folyatja a feljegyzéseket: „De ha nem énekel-
het a költő, legalább dörmögjön az (•  "8  Akár itt is el lehetne id őzni hosszan, a költő -
író megkülönböztetésnél, amely világosan a költ őséget értékeli többre az íróságnál. 
Emellett azt is megjegyzi a naplóról ugyanitt, hogy „nem alkotás". Tehát az alkotás 
tehetsége nem feltétlenül jár együtt az írni tudáséval. Mindenesetre Aczél Géza „az 
epikus Kassák utolsó nagy kísérleteként aposztrofálja a Szénaboglyát, egyértelm űen 
műalkotásként vizsgálva s állapítva meg, hogy a könyvben észlelhet ők „az epikus 
Kassák örökletes hibái: a túlírtság, a szerepkiesés, a cselekményben körülményesen 
előkészített, álnaiv mozzanatok "9 ; másrészt Aczél beilleszti az életmű  egészébe a nap-
lót azzal az életm űszervező-elv felfedésével, mely szerint „az életm ű  gerincét alkot- 

f' „Csak az lehet mondanivalóm, amit én látok, hallok, ami az én szívemet nyomorgatja, ami az én 
eszemet kényszeríti véleménynyilvánításra. A világ objektíve olyan, amilyen, csak én és a világ, 
csak a mi kettőnk viszonya problematikus el ő ttem. Mindig ez a kérdés nyugtalanít, mindig err ől 
dadogok, mindig erre keresem a választ." (Szénaboglya 217.) 

r Szénaboglya 287. 
UI. 

Aczél Géza, Kassák Lajos. Bp., 1999. Saját olvasói tapasztalatomban ezek a megállapítások nem 
alkotnak „fő  csapást" —ebb ől a tényből a következetésnek az alábbi alternatívái származtatha-
tók: a) Aczél megállapításait nini igazolja minden olvasat; b) nem irodalmi m űként olvastam a 
naplót, tehát az Aczél által megállápított jellegzetességek nem hordoznak az olvasatomban infor-
mációt (ez utóbbi következtetést relevánsabbnak ítélem, mint az el őző t). 
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ta az önéletírás, a közelmúlt megidézése, a különböz ő  élmények és események szink-
rónban történ ő  feldolgozása"10, mint a krónikás szerepének megválasztása Kassák 
részéről. Véleményem szerint (legalábbis ami a Szénaboglyát illeti) az önreflexivitás 
állandóan m" öd ő  igénye jelenti inkább a szervez őerőt, mint a krónikaírás vágya. 
Ez következik abból a már tárgyalt problémából, mely szerint fontos szerepe van a 
naplóban egyén és világ szüntelen diskurzusának, vagyis nem a világ eseményeinek 
reflektálatlan és felsorolás-szer ű  leírására helyez ődik a hangsúly, miként az hagyo-
mányosan a krónikákban történik (vagy inkább történt), hanem a naplóból kirajzo-
lódó személy újra- és újraszituálására a világban. 

Visszatérve az el nem döntött m űalkotás — nem műalkotás kérdésre, segítségünk-
re lehet még egy Szénaboglya-idézet, ahol is a szereplők éppen erről (a napló mint 
mű  kérdéséről) folytatnak beszélgetést, és amely Remenyik véleményével záródik: 
„A művészet egyetlen formanyelvén sem fejezhetem ki magam és a világot olyan közvetlenül 
és sokoldalúan, mint a naplóban. (...) A naplóban írhatok istentagadásról, forradalomról, 
sőt egy pohár vízről is, ami ott áll előttem az asztalon. De milyen csodálatosan írhatok 
róla, ha tudok!" A napló hőse így összegez: „Ez a néhány mondat annyira meggyőző  volt, 
hogy elvesztettem a szócsatát. " 11  Itt az elbeszélő  (aki kés őbb, mint olvastuk, favágás-
nak nevezte a maga naplóírását) elismeri a naplónak mint művészi formanyelvnek a 
létjogosultságát. Az én értelmezésemben az érvel ő  megjegyzések éppen azt a tulaj-
donságát emelik ki a naplónak, amely a lehetséges mértékben csökkenti az olvasó 
(alkotó által vizionált) elvárásának az alkotás folyamatára gyakorolt hatását, és a 
nem naplóírás esetében „szokásosnál" inkább felszabadítja a témaválasztást. 

Az idézetek azért lehetnek ellentmondásosnak, mivel a naplóban minden bejegy-
zés nemcsak tovább-, hanem újra is írja az addig lejegyzetteket. Minden állítás mó-
dosítja az előzőket —akárha egy életm ű  modellje lenne a napló, amelyben minden 
egyes darab (nem is kell mindegyik őjüknek a szépirodalomhoz tartoznia) változtat 
az addigi értelmezési háló szövésén. Mindebb ől következik az is, hogy a napló szö-
vegéből kiindulva a naplón kívüli, tágabb érvény ű  megállapításokat aligha tehetünk, 
mert, amint azt már többször hangsúlyoztam, a naplóban én és világ közötti viszony 
folytonos beazonosítása, a kett ő  közötti tér állandó lemérése történik. 

Mégis reflektálnunk kell a napló műalkotás létének kérdésére. Egy idézet által 
világítom meg álláspontomat: „a napló az én m űfaja, a naplóíró inkább az élet, mint 
az irodalom irányába nyit kaput, noha a műfaj aláevető  jellemzői, az esetlegesség, az 
akcidentalitás és a spontaneitás a viszonylagos rendszeresség, a fragmentáltság, a 
fraktál-jelleg, a kihagyásosság mind valamilyen módon stilizálják az események 

10  Aczél 361. Fel is sorolja a Szénaboglyához hasonló jelleg ű  Kassák-műveket: Máglyák énekelnek, 
A 16 meghal..., Egy ember élete, Anyám c јnére, Kis könyv haldoklásunk emlékére. 

» Szénaboglya 163. 
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lejegyzését, még akkor is, ha a napló nem eleve m űvészi szándékka1 12  készült. "13  

A fenti megállapítás helytállóságáról a Szénaboglya esetében nem köriiltekint ő  tudo-
mányos vizsgálat gy őzött meg, hanem olvasói tapasztalatom, amelyet már el őbb 
említettem, vagyis az epikumban észlelhet ő  esztétikai vétségek iránti figyelmetlenség. 

3. „Kivel lehetne ezt a kényes ügyet megbeszélni?" 14  
- az önmagát olvasó író 

„(...) én nem is vagyok képes naplót írni, elvégre nincs is három életem. Leg-
alább három kellene ahhoz, hogy naplót tudjak írni."ls Ugyan a szerz ő  (?), mint a 
kontextus megvilágítja, els ősorban az idő  hiányára utal a fönti mondatban, a kije-
lentést lehet szimbolikusan is értelmezni: a napló három különböz ő  individuum 
játékában köröz: a szerz ő, a napló hőse és az olvasó alkotta té гben. A dolgozat e 
fejezetében az els ő  kettő  viszonyát teszem központi problémává. 

Ha terapikus tevékenységként fogjuk föl a naplóírást, kézenfekv őnek tűnhet a 
feltételezés, miszerint az alkotó (a terápiában egyszerre aktor és passzív alany) a 
naplóban dialógussá alakítja tapasztalatait, és így kísérel meg azoknak értelmet ad-
ni. Ezt a lehet őséget elviseli maga mögött egy másfajta naplóelemzés is. „Ha sokáig 
íródik egy napló, akkor a napló írója elkezdi figyelni azt, aki írásának h őse lesz. 
Nyert nem maga a hős, hanem az, aki szinte tollba mondja neki azt, amit írnia kell." 16  

Ahogy már szó esett róla, Kassák életm űvének egy konstitutív eleme az írás tárgya- 
, 	 ,.,,., 	 „, 	 ,.., 	 , 

kent az önreflexig—kontemplacio ut ~ an a muvesz -en  szinte len  meg- es uJ ~ ateremte-
se. Ez az én nem azonos a Kassák Lajos néven ismert történeti személlyel, még akkor 
sem, ha egy változatlan személyiség ű  egyént helyezünk a név mögé, ami egyébként 
nemigen lehetséges. A Szénaboglya esetén a szerz ői individuumból kiindulva szemlélt 
és felépített énhez rendel ődnek hozzá az újabb és újabb tapasztalatok. Az ily mó-
don létrejött narratív identitás koherenciáját ugyan állandóan támadja a napló foly-
tonos szétszerel ő-összeszerkesztő  jellege, mégis egyben tartja legalább minimális 
mértékben az egyes szám els ő  személy változatlanul uralkodó beszédpozíciója, illet-
ve az a ritmus, ahogyan ezek a személyes megszólalások átváltanak általánosító, az 

12 Szentkuthy példát ad arra, hogy a valóságos, tömegénél fogva is katedrálisszer ű  napló mellett 
készíthető  kifejezetten irodahui is (amely létrehozásakor írója nyilván számol a nyilvánosság 
niinden lehetséges értelemben vett hatásával.) 

l з  Fekete J. József, „Nausikaa kocsija után" = Uzenet, 2001. nyár (szintén Internetr ől; kiemelések 
az eredetiben) 

14 Szénaboglya 289. 
t' Vajda Mihály, A kontempláció öröme, 53. = Café Bábel, 2001 /3.(Napló), 53-58. 

Füzi Lászlót idézi Fekete J. József, Az Elmény Emléke... 
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egyetemesség érvényére tör ő  beszédbe, de csaknem minden egyes új bejegyzés reka-
pitulál az els ő  személyű  megszólaláshoz. 

A szerz ői primér őszinteséget alapvet ően az is gyanúba keveri, hogy minden írás: 
szerkesztés. A napló szerkesztett volta a számos rövidebb szöveg egyenkénti struk-
turáltságán alapul, ezt fogja át nagyobb ívben a könyvet átható narratív identitás, 
amely ugyan folytonosan módosul, de a tárgyalt okok miatt nem is bomlik szét 
egészen. Ehhez adódik hozzá a Szénaboglyában szétszórt művészről és a művészi egyé-
niségről alkotott számos vélemény, amelyek akár nevet-fókuszt is adhatna a napló 
hősének. 

4. „az emberi egyed nemcsak produktшna, 
hanem alakítója is a történelenшek" 
- a napló , mint sajátos történetírás 

A napló „fő  értéke nem a történeti múltra vonatkozó els ődleges adatok biztosí-
tásában, hanem a szubjektív történelem szinte primer dokumentálásában rejlik"17 —
a történész szeme ezért akadhat meg egy-egy, a kutatott korszakban keletkezett nap-
lón. 

мl g a bevezetőben megszövegezett feltételezések szerint a történész 18  csak úgy 
tudja a maga globalitásra törekv ő  történetéhez felhasználni a naplókat, ha képes 
kioperálni bel őle a személyiséget. мiután megállapítottam (számos nálamnál böl-
csebbre támaszkodva), hogy a napló létezhetetlen én nélkül, és értelmét veszíteni 
indirekt elbeszélésbe fordítva, amennyiben értelmét a világ-én kapcsolat meghatáro-
zására törekv ő, szünet nélkül érvényesül ő  akarat jelenti, és a megállapítások több-
sége ekét entitás ütköztetése eredményeinek szintéziséb ől fakad — nos, akkor arra 
kell következtetnem, hogy a napló megfoszthatatlan a személyiségt ől, és nem marad 
benne semmi, ami fontossá tehetné a történetírás számára. Az utóbbi következtetés 
természetesen csak akkor állja meg a helyét, ha (prekoncepcionális jóindulattal) 
értelemadó funkciót adunk a történetírásnak és az általa konstruált történetszerke-
zeteknek. Márpedig a napló maga is a megértésre törekvés m űfaja, ahogyan az író-
ja építette naplóh ős minduntalan szituálódik, helyet keres a világban, kilépi a világ 
és a közötte adódó távolságot. A napló személytelenítése éppen ennek a megértésnek 

І  Gyám Gábor történész véleményét idézi: K. Horváth Zsolt, Naplók és шemoárok mint „lehetsé-
ges történehnek" 82. =Alföld 2000/5., 81 -99. 

І  Történész alatt itt és most els ősorban esemény- és politikatörténészeket értünk, lévén, hogy a ma-
gyar történésztársadalom hagyományosan (ma is) őket tekinti a par excellence történészeknek, és 
e, véleményem szerint meglehet ősen egysíkú szakmai hierarchiában a jelen dolgozathan követem 
a hagyományt, elnézést kérve a többiekt ől. 
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az aktusát, a napló szerkeszt őelvét emeli ki a szövegb ől , melynek híján nem marad 
belőle más, csak informálásra alkalmatlan adathalmaz. 

A Szén аboglyában kiépülő  énkép egy másik személyiségkép ellenlábasaként (és ez 
utóbbi által is motiváltan talán )  is  felfogható . Ami összekapcsolja a két konstruk-
ciót, az a hozzárendelt címke, a Kassák Lajos-néu Darvas József kulturális miniszter 
egy 1951-es írókongresszuson írja át a hatalom eszközeivel meger ősítetten az addi-
gi, ettől eltérő  Kassák-képet : Kassák eszerint az, aki „buzgó szálláscsinálója volt a 
nyugati kozmopolitizmus legrothadtabb, leghaladásellenesebb irányzatainak; a művészet-
politika álforradalmi jelszavait hirdette, a munkásosztály megtévesztésére, — de ugyanakkor 
legélesebben ellenezte az irodalmi szabadság védelmében az irodalom marxista-leninista párt-
szerűségét." 19  A Szénaboglyából kirajzolódó személyiségkép ennek az identifikációnak 
a riválisaként kel életre, csakhogy a hatalom támogatása nélkül , viszont sokkal szí-
vósabban : naponta újjáteremt ődik , olykor kiterjedve a napló által konkrétan befo-
gott külső  idő  keretein túlra, félretéve a jelen id őt : „Nem békéltem meg, nem bocsátottam 
meg semmit." 20  Minél többször esik át a személyiség ezen a teremtésen , annál inkább 
van esélye a folytonossá válásra , hiszen szándékai közül egy ez. „En csak egyszerűen 
én akarok maradni."21  

A naplót leginkább önnön ép formájában ajánlatos a történelem megértésének 
igyekezetében felhasználni . Egyrészt mert mindig egy kompakt (nem konstans!) 
világértelmezést nyújt, mindenkori alternatívájaként a sokat markolášukban legtöbb-
ször felületes egykorú , de főként későbbi személytelen történelmeknek . Olvasóként 
a szerző  nyomaiba lépve mi magunk építhetjük fel ismét a napló elbeszél őjét, hoz-
záillesztve saját tapasztalatainkhoz az olvasottakat, és a napló már kialakított értel-
mezői pozíciójának szemszögéb ől szemlélhetjük az egykor eleven korszak világát, 
melyet nehezen tudunk kibillenteni id őbe (és nem a miénkbe ) ágyazottságának 
helyéből . Ha ez sikerül , sikeres az értelemadás gesztusa is, melyet a Szénaboglya hő-
se metaforikusan így szemléltet : „úgy érzem, a partraszállás sikerült." 22  

19 Idézi Aczél 340. 
20  Szénaboglya 207. 
21  Szénaboglya 326. 
22 Szénaboglya 389. 
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Varga István 

Feloldhatatlan szorításban 
Gulyás József: Volt idő . 

Grafoprodukt, 5zabadka 2002. 

Gulyás József huszonkét éves volt, amikor 1959-ben megjelent els ő  verseskötete. 
Az utána következ ő  huszonkét év alatt újabb öt könyve került kiadásra. Ezt köve-
tően tizenöt éven át nem jelent meg kötete, most pedig az utóbbi hat év folyamán 
három könyvvel ajándékozott meg bennünket. A Vers — 1980 volt az igazi „vissza-
térés", hiszen szerz ője talán annak köszönhette azt, hogy 1997-ben megkapta a 
Híd Irodalmi Díjat. Ezt a kötetet a Mi lesz holnap? cím ű  követte 2000-ben. 
Most pedig előttünk legújabb gy űjteményes kötete, címe Volt id ő, amely 2002-ben 
látott napvilágot és „kötetb ől kimaradt és más verseket" tartalmaz. A versek kelet-
kezési időpontját is megadja a s гerző : 1956 és 1980 között íródtak. Ez az ismertet ő  
nem feszegeti azt a kérdést, hogy miért csak most kerültek ezek a versek kiadásra, 
mivel szerzője nem rendelkezik bepillantással a kiadáspolitikába és végeredményben 
ez nem is fontos. Mért a lényeg azon van, hogy milyen m űvészi értékekkel rendel-
keznek ezek a versek. Ugyanakkor sok szempontból kordokumentumok is, illetve 
kiegészíthetik ismereteinket a költ őről, akiről, épp hála legutóbbi három kötetének, 
kiderül, hogy nem csak „helyi költ őnk", hanem attól jóval több: a kortárs magyar 
költészet magányos és eredetiségében megragadó alakja. 

A Volt idő, amely már a címével is utal arra, hogy múltidéz ő  költeményekről van 
szó, összesen százhuszonnyolc verset tartalmaz. Mivel a kötet kétszázegy oldalas, 
könnyen kiszámítható, hogy a versek többsége rövid, egyik sem a számvetés igényé-
vel készült „óriásvers", mint amilyenek az el őző  két könyvben vannak. Ez alkalom-
mal elmaradt a tudatos szerkesztés, azaz a versek valamilyen elképzelés alapján 
ciklusokban történő  csoportosítása. A költ ő  ez alkalommal, elszámítva a mottóként 
szereplő  első  négysorost, a versek megírásának id őpontját alapul véve azokat idő-
rendi sorrendben ömleszti elénk. Ez bizonyos szempontból megkönnyíti a vizsgá-
lódást, mivel alkalom arra, hogy kibontakoztassunk valamilyen fejl ődési vonalat, 
milyen szakaszokon esett át a költ ő, honnan indult el és hova jutott. 

Gulyás József költészetének központjában, legalábbis legfrissebb három könyve 
alapján, a valós valósághoz való viszonyulásának költ ői megfogalmazása áll. A köl-
tő  a valós valóságot mély intenzitással éli meg, de ez még nem jelenti azt, hogy 
ettől valaki jó költő  lesz. Csak lehet. Jó költővé, azaz versei esztétikai mércékkel 
kimutatható érékeket tartalmaznak, akkor válik, ha olyan adottságokkal rendelke- 
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zik, amelyek a valós valósággal kapcsolatos élményanyagot költ ői módon képesek 
artikulálni. Ez az alkotáslélektan olyan területe, amely felderíthetetlen, mert egyedi 
jelenség és semmilyen törvényszerűségek nem léteznek kutatásakor: Már a könyv mot-
tójaként értelmezhet ő  négysoros vers, amely egyébként a Pietá cím ű  versében is elő-
fordul, utal Gulyás József alapállására a valós valóságot illet ően. Költőnk a valós 
valósággal szemben rácsodálkozva, kiábrándulva és érthetetlenül áll. Ez számos 
verséből kiolvasható, sőt: nem is kell „kihámozni", mert a költ ő  maga mondja ki 
egyértelműen és félreérthetetlenül, hiszen, ahogyan közli, „verseket írsz / (nem is 
vers lesz az: élet)". Természetesen a költ ő  képtelen a valós életet versbe foglalni, amit 
leír, az már a versbéli valóság, ahogyan ő  a valós valóságot megéli. Számára a valós 
valóság megismerése keser ű  élményt jelentett, ahogyan írja: „jaj annak, aki a világ-
ra ismer". Milyennek látja a valós valóságot? Érdekes módon a költ ő  keveset ír a 
valós valóságról, de amikor kitér rá, akkor csak szinte az elutasítás hangján ír 
róla. „Megrendített a valóság", írja egy versében. мáskor úgy látja, hogy „társadal-
mak égnek", eluralkodott az álkultúra, amely alatt az anyagi jólétet érti, „az embe-
rek aljasak, alattomosak és kegyetlenek" a gazdagodás útját járva. Gulyás József nem 
vesz részt ebben a javakért folyó versenyfutásban, talán azért mert, alkalmatlan rá 
vagy pedig tudatosan elveti. Ebben a kötetében egy központi téma dominál: a költ ő  
viszonyulása a valós valósághoz, más szóval: hol az ő  helye a világban. 

Gulyás József legkorábbi verseiben egyértelm űen kifejezi hitét az észben („az 
örök mester, az ész... siessünk gondolkozni.., a nyelv a tiéd / tiéd az ész is... Ez a 
rend az agyban, ez a világosodás. Milyen világos előttem minden"). A dolgokhoz szin-
te gyermeki naivitással közelít („természetes ősi egyszerűség / túl minden cifrasá-
gon"). Költészete els ősorban és mindenekel őtt arról szól, hogyan próbálja meg, ez 
az okos és naiv, a rációra támaszkodó ember a beilleszkedést a valós valóságba. Ugy 
tűnik, ez a szocializációs folyamat tulajdonképpen életének tartalma, annak els ősor-
ban kínja. De a folyamat közben, mintegy saját énjét ől elrugaszkodva, gyakran az 
általános emberibe merészkedik. Egyszer úgy érzi, az élet menekül el őle, máskor ma-
gányosnak érzi magát, mint költ őtársa Dóró Sándor, és sorolhatnánk az idézéteket. 
Gulyás József világérzetér ől: „csak azért élek, mert nagyon akarok... ki érti meg, 
hogy mit kívánok? / sehol sincs helyem... élni kell, bár nem lehet, / mindig, minde-
nütt, mindenekfelett... sohase tudtam vigyázni magamra... Azt mondják, nem tudok 
semmi újat... senki sem ért és / szavam sincs, hogy megmagyarázzam... nem hiszek 
az emberekben... Tegnap még elfogadtam az életet... Rosszul végz ődik ez az iram, / 
amit életként kezdtem.. .én nem vagyok idevalósi, / csak ide kényszerített az 
élet...Hova meneküljek, / hogy ne legyen idegesít ő, / kibírhatatlan minden, / a szom-
széd, a barát, a rokon?... Szívem rejtegeti már a halált...az életet ki kell pihennem 
/ vagy rögtön belehalok.., otthonom: út /életem: futás.., életem véres öltöny / 
miért nem tudom levetni?... Megpróbáltam ezt is, azt is, / de mindenre alkalmatlan 
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vagyok , / mindenhez szerencsétlen / és semmi se lettem , / magamhoz és jöv őmhöz 
híven... Hogy éljek, hazudtam /magamnak / hazudtam mindenkinek ... Nehéz vagy 
Jóska, / reggel huszonöt , este ezeréves... irtózok magamtól , irtózok mindenkitől... 
1'Iegőrülök / az élet szomszédságában, egyediil , semmit sem akarok , / nincs kedvem 
igazolni , hogy élek ... miért vágyok itt / honnan miért / nem tudom kivagyok.., hány 
éve utazok magam és az emberek felé... Írok : lyukas vödörben / vizet hordok egy 
házra , / amely lángokban ... én rettent ő  ember vagyok ". l'{ég számos idézettel bizo-
nyíthatnánk Gulyás József egy életen át tartó küzdelmét a valós valósággal és önma-
gával . Ez a harc költészetének szinte egyedüli motívuma . Versei olyanok, mint 
Antonio Vivaldi művei, amelyekre rossz nyelvek azt mondják, hogy tulajdonképpen 
egyetlen motívum számtalan változata. A költ ő  művészete és titka abban van, hogy 
Ugyanazt a témát legkülönböz őbb módozatokban bontakoztatja ki, amikor is egye-
düli eszköze a nyelv. Csak csodálhatjuk variáló képességét , természetes szókimon-
dóságát , nyelvi leleményességét , eredetiségét , de verseinek folyamatos és állandó 
olvasása némi montóniaérzetet válthat ki az olvasóban. Hiszen ugyanazon eszközök-
kel, ugyanarról ír, de viszont ennek az írásmódnak aprólékos , a végsőkig mesteri 
variálása ugyanakkor csodálatos teljesítmény. 

Némi eltérést jelent Gulyás József „szerelmi" költészete. Az idéz őjelek alkalma-
zása a szerelmi szó esetében jogosnak mondható , mivel a szerelem költőnk esetében 
a fentiek ismeretében nem egyéb , mint a valós valóság a fentiekben kifejtett módon 
megélt egyik élményforrása . A szerelmi . kapcsolat Gulyás József számára a szociali-
.záció egy újabb próbaköve . Előző  két kötetében több ilyen verse szerepel és már 
azokból tudjuk , hogy ez a folyamat is megpróbáltatásokkal járt a költ ő  számára. 
A Volt időben megjelentek ezt csak alátámasztják. Egyszer úgy találja, hogy kapcso-
lata egy nőhöz hazugságokon alapul , máskor megnevezi мV гiát , akihez visszatér, mert 
„fájdalmamban rögtön belehalok ". Találkozását egy másik n ővel „szép hiábavalóság-
nak" tartja , Mária később már csak „szép és unalmas", Edit is már csak emlék. 
Szerelmes versei mintha mindig égy kapcsolat megszakítása után íródtak volna és 
kiégettség érz ődik bennük. A boldog szakaszról , mert ilyen is volt biztos , szinte nincs 
írásos nyom . Ugyanakkor valamilyen fáradt fatalizmus is árad bel őlük , a kapcsolat 
végeredményben nem is alakulhatott másképpen, mint ahogyan. 

A természet , természeti képek és a természettel kapcsolatos metaforák jelen vol-
tak Gulyás József el őző  két kötetében is, de a Volt id ő  bizonyítja, hogy azok már a 
kezdettől egyik alapelemét képezik költészetének . Mondhatnánk , hogy a természet a 
valós valósághoz való viszonyulásának egyik kifejez ője, azaz , ahogyan az emberek-
hez, úgy viszonyul a természethez is. Az esetek óriási többségében a természet vala-
milyen titkos veszély forrása számára vagy pedig valami szomorú és lehangoló. 
A növények levelei szinte mindig sárgák, a szirmok lehullanak, a rózsák hervatagok. 
A múló természet részének érzi magát („Féreg vagyok én is, / akit gondok és siral- 
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inas őszök szaporítnak "). Magányos szárcsa jajgat, a fák sírnak , akár a messzire in-
duló madarak , s hiába van tavasz , ő  őszt akar. Gyakori szerepl ője verseinek a szél, 
amely „égett varjakat hoz" és őt is összetöri, mint a nádat. Máskor „örvénylő, viha-
ros őszi éjszaka a fejem ", sikerült természettel kapcsolatos metaforák a „szomorú, 
szép virágszál a kezed" vagy a „Fa vagyok , melyből a madarak kirepidtek ". Ritka 
az a pillanat amikor a város fogatagából menekülve az érintetlen tájat keresi fel, 
hol „kis békés bokrok a házak '', vagy felfedezi „hogy harsognak már az apró éled ő  
rügyek". Talán a legsikerültebb kép az „El őször a kezem lankad el, /el őször a 
kezem , / e virágtalan gally, /e magtalan kalász ". Talán egyedül az Esti tájkép (pasz-
tell) című  verse képez kivételt , mivel abból mintegy kizárja önmagát és arra törek-
szik , hogy tárgyilagosan , szavakkal megfesse Török István egy képét . A festmény 
tárgyát képez ő  tájjal az azonosulás kiválóan sikerült és mondhatni tökéletesen tük-
rözi a kép hangulatát. 

Attól függetlenül , hogy valószínűleg életének és, egész biztosan , költészetének köz-
ponti témája a szocializáció nehézségei, Gulyás József igenis érdekl ődik más embe-
rek sorsa és igaza iránt . Az általános emberit ől („sokszor elgondolkozol rajta / mi is 
az lenni... miért vagyok itt /honnan miért /nem tudom ki vagyok") indul el és leb 
többször ott. is marad . Világnézeti ismereti közvetlen élményanyagából és két könyv-
ből alakulnak ki. Van egy megváltó könyve, amelyet alapul vesz, és van egy másik, 
amelyre esküszik és épít, szó szerint vesz, „és mások igazát védem", hangsídyo ~ za 
ki. Verseiből nem tudjuk meg, csak sejthetjük , melyik ez a két könyv, bár világér-
zete megértéséhez ez kulcsfontosságú lenne. Five, hogy a „b űnt szóvá kell tenni", de 
az ötvenes évek végén válságban lehetett, mert rájön arra, hogy jómaga nem hisz 
abban , amit hirdet („hinni hihetetlen elveket / és hirdetni buzgón a megváltást, / 
amit magam sem hiszek ''). Élete folyamán szobrokat döntött le és épített fel magá-
ban („az élet sorra megdönti elveidet "), joggal mondhatja , hogy „magamat én 
csináltam". Volt amikor úgy érezte , hogy minden válsága ellenére autonóm lény 
(„milyen megközeüthetetlenül fönt vagyok !... nem völgyben / a horizont hegyén 
élek"). 1976-ban kritikusaihoz fordul Most és mindig cím ű  versével, amelyben 
nyíltan kimondja és vállalja az emberi társadalomról önmaga által kialakított néze' 
teit. Úgy véli, „nem ismernek / és nem értenek engem ", majd többször is kiemeli, 
hogy ő  szocialistának , ső t kommunistának tartja magát. Ezzel magyarázható költé-
szete , „a szocializmusért / s arról írok húsz éve óta egyfolytában". Ki kell azonban 
hangsúlyozni , hogy Gulyás József szocializmusértelmezése nem esett egybe a hivata-
los pártszocializmussal , ő  kialakította saját szocializmusképét, amelyet ugyanakkor 
nem tár fel egy versében sem. Értelmezésében a szocializmus az egyszer ű  ember iránt. 
érzett rokonszenv és szeretet ;  az egyszerű  és őszinte életmód szeretete, tehát az 
általános emberiben jut kifejezésre . Igy kell értelmezni Gulyás József szocializmus-
képét , mert err ői van szó ;  nem pedig a „hivatalos" és tudományos szocialista világ- 
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nézetr ől. Egyébként is egy olyan végs őkig autonóm alkatot, mint költ őnk lehetetlen 
elképzelni valamely párt egyéniségét vesztette szócsövének, közkatonájának. Hama-
rább egy olyan párt bírálójának. 

A Volt időben megjelent versek nem jelentenek újszer ű t Gulyás József írásmód-
jában. Egyik versében közli, hogy a szavakkal „kísérleteztem életre / halálra". l'Iég 
1957-ben arról elmélkedett, mit ér költészete, vajon lesz-e hatása az emberekre, most 
azonnal vagy csak „nagy leforgások", tehát évek vagy esetleg évtizedek villantják fel 
fényüket? Kés őbb kétségek fogják el „krétarajzok csupán e versek / homokban 
körök / vízben hullámok", máskor már egyenesen haszontalanságnak találja a vers-
írást: „verseim öklök /hiába zörgetek". Az id ők múltán úgy érzi, az írás értelmet-
lenség: ;,Írok: lyukas vödörben / vizet hordok egy házra / amely lángokban". De 
ugyanakkor az írás számára nem csak bels ő  kényszer, hanem életszükséglet: „nincs 
más hátra csak a papír / mert meghalok szótlan". 

Gulyás József igazi költő : csak írni tud. Arról, hogy milyen nehéz egy igazi 
költő  élete. Ontörvény ű, saját mércéi vannak, ezeket — ha nem máshol, akkor 
verseiben — nem hajlandó feladni. Verseiben nem hajlandó a kompromisszumokra a 
valós valósággal. 
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Cserveиíik Ildikó 

Unalom 
Utálom az unalmat, mert 
lelomboz és elaltat. 

Csak i lni egy hideg széken 
s figyehii oly keményen. 

El nem szökhetsz, 
meg nem ѕz" гΡetsz. 

Hát marad az unalom, mely 
úgy érzem, agyomiyom. 

Magány 

Bánatosan és elhagyatva 
bandukolt az utcán az 
öreg sátán. 

Csak egy-két otthontalan 
macska szaladt el mellette 
vonítva. 

Bizonytalanul lépdelt az 
értéktelen utcadíszek színes 
forgataga között. 

Hűvös szél süvített, felkavarva 
e különös és citromédes 
szemétcirlolszt. 
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Balla D. Károly 

Argosz aranykora 
(SZEMBESÜLÉS, 19-25) 

Nem hiánya jellemzi-e leghívebben a Jelenvalót? 
A fragmentum úgy viszonyul, a m űegészhez, mint nász-

utazás a házassághoz. 
(Tsúsó Sándor) 

A regény jelen ideje (19) 
A hetvenes évek vége bizonyos tekintetben aranykornak nevezhet ő  Argosz törté-

netében. Ez az id őszak a „már és még" érája. Már lecsillapodtak a hatvanas-hetve-
nes évek fordulójának éles konfliktusai (Agamemnon és Egiszthosz összecsapása), de 
még a zeuszi központi hatalom despotizmusa nem nehezedett teljes súllyal Argoszra, 
mint aztán a nyolcvanas évek els ő  éveiben, a teljes ideológiai bemerevedés idején. 
Nem, a hetvenes évek második felében mintha a XX. pártkongresszus egyfajta kés-
leltetett utórezgése lett volna tapasztalható az ideológia terén Argoszban: talán a 
helybéli félistenekhez és helytartókhoz csak ekkorra csordogáltak le az olümposzi 
határozatok. De más konstellációk is közrejátszottak: az argosziakat már nem vette 
körül a korábban észlelt gyanakvás (tudjuk, ez nagyrészt Egiszthosz kompromisz-
szum-kereső  működésének köszönhet ő), és még nem alakultak ki az új gyanakvások 
új indítékai. Oresztészék nemzedékének már volt annyi tapasztalata, hogy ennek bir-
tokában aránylag eredményesen hasznosíthassák készségeiket a hatalom szélárnyé-
kában, de még — szerencséjükre — nem vetemedtek arra, hogy birizgálni merjék a 
szunyókáló oroszlán dús szemöldökét. 

Egyfajta szép békeid őket éltek meg tehát azok, akik ekkor már eszmél ő , de még 
el nem fásult polgárai voltak a birodalom szélén kicsit saját életet él ő  Argosznak. 
Megadták Zeusznak, ami Zeuszé; tapsoltak a dísziinnepélyeken, naponta tartottak 
politinformá ćiót, beléptek a Szomoliszba (többen a Kápéeszoszba is), írtak mozgal-
mi dalt és kötelez ően kivonultak a dolgozók önkéntes demonstrációira az államün-
nepeken — de közben élték a saját. életüket ;  s ha magukra zárták a családot, hát az 
athéni tévét nézték; az athéni lapokat járatták és athéni könyveket vásároltak tucat-
jával a kínálattól roskadozó Druzsba könyvesboltban. Nagy Lászlót olvastak és 
Pilinszkyt, Déryt és Orkényt, belekóstoltak Bibóba és az egzisztencialistákba — de 
ha beszámolót, dolgozatot., jelentést írtak, kapásból kiválasztották élére a legmegfe- 
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lelőbb citátumot a Kronosz Osszesb ől vagy a központi lap vezércikkéb ől . Már élni 
tudtak lehetőségeikkel , de még nem kívántak visszaélni veliik. Мár szagolgatták a 
dugót a palackban és érezték a szivárgó dzsinnszagot , de még nem hitték, hogy a 
szellem kiszabadulhat . Pontosan felmérték , hol húzódnak a falak , de már és még 
nem akartak sem fejjel nekimenni , sem zsongítóan veszélyes közelségéb ől elóvatos-
kodni . Osontak a fal tövében , ha kellett , hátukat is nekitámasztották , mintha véde-
nék a hevesked őkkel szemben , közben sutytyomban megbontották a fúgát, kiszedték 
a téglákat és átlesve mintát vettek a túli világból. 

Es a talán ennél is fontosabb konstelláció : e korszakra esett Oresztészék nemze-
dékének ifjúkora: hosszan elhúzódó kamaszságuk évei, a már-nem-gyermek és még-
nem-felnőtt kegyelmi állapota. Ahogy a regényben olvashatjuk: ,,... amikor már rá 
szabad gyújtanod , de még nem fenyeget a tüd őrák ; amikor már be mersz nyúlni egy 
lány szoknyája alá, de még nem félsz a nemi bajoktól; amikor már nem öklendezel 
az első  fél deci pálinkától , de még nem kívánsz utána azonnal egy másodikat; ami-
kor már látod el ődeid összes hibáját , de még nem sejted , hogy magad is el fogod kö-
vetni valamennyit , ráadásul hasonló sorrendben ; amikor már pénzt keresel, de még 
nem kell kenyérre költened ; amikor már azt hiszed, hogy mindent tudsz a világról, 
de még nem döbbentél rá, hogy magadat sem ismered eléggé; amikor rengeteg barát 
vesz körül , s nem tudod elképzelni , hogy az első  igazi sebesüléskor mégis egymagad-
nak kell majd bebújnod a farkasverembe ; amikor naponta megváltod a világot, s 
nem veszed észre , hogy erről a világ egyáltalán nem hajlandó tudomást venni." 

WERK (20) 

(1991) 

Talán másfél év elfelejtődés után a hiányregény gondolata nemrégiben újra eszem-
be jutott , amikoi; egy egészen más írói problémával foglalkozva; szembetaláltam 
magam egy sajátos (ám valószínííleg gyakori ) írói problémával : bizonyos átélt-meg-
tapasztalt történéseket , helyzeteket úgy akartam ábrázolni , hogy ne lehessen a való-
sággal azonosítani . Ennek érdekében megváltoztattam a neveket, helyszíneket, h őseim 
foglalkozását — de még így is túlságosan felismerhet őek maradtak. Ha viszont ennél 
többet (például a szerepl ők egymáshoz fűződő  viszonyát) is átalakítottam, akkor oly 
messze kerültem eredeti elképzelésemt ől , hogy valami egészen más kerekedett a 
dologból , mint amit eredetileg meg akartam írni. 

Keresni kezdtem a megoldást : hogyan lehetne áthidalni az ellentmondást, azaz 
úgy írni meg valamit , hogy azt jelentse, amit szerintem jelentenie kell, és mégse 
lehessen a valósággal összevetni . Egyszerűsítőbb megfogalmazással : hogyan lehetne 
úgy megírni valamit — hogy ne írjam meg. 
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Azaz: a mondandómat hiánya révén kell megalkotnom úgy, hogy ez a hiány 
kimondatlanul is egyértelmíívé tegye magát a mondandót. 

Am ez kivitelezhetetlen, legyintettem, de ekkor hirtelen eszembe jutott a nem 
létező  regény ötlete. 

Hosszú id ő  telt el, amíg a megvalósítás lehetséges (vagy annak vélt) módjára is 
rátaláltam, és elkezdhettem a voltaképpeni munkát. 

Néhány havi kísérletezés és el őfogalmazás után most ott. tartok, hogy felváltva 
gondolom az ötletemr ől hol azt, hogy zseniális, hol azt, hogy használhatatlan. Gya-
rapítom a szövegrészeket, újabb s újabb részeket dolgozok ki, ügyelek az összefüg-
gésekre, arra, hogy kölcsönösen megfeleljenek egymásnak és kiegészítsék egymást, no 
és persze olyan módon öleljék körbe a hiányzó regényt, hogy a körbeölelt tárgy mind 
jobban érzékelhet ővé váljék. Aztán egyszer csak belátom, hogy mindez képtelenség: 
örültség nem létez ő  szövegekhez fűzni lábjegyzeteket, képtelenség hiányzó állításo-
kat cáfolni és igazolni — és hetekre felhagyok a próbálkozással, belátva, így nem le-
het regényt írni. Aztán jön pár épkézláb lelemény, s újra fellelkesülök, írok pár 
szövegrészt, megérzem a kihívás nagyszer űségét, megmórosodom saját mondataimtól 
— majd ismét kételkedni kezdek: van-e értelme az egésznek, s lesz-e elég ötletem ah-
hoz, hogy amit létrehozok, az m űvészileg érjen is valamit. 

Igy lépdelek előre —még nem tudom, megérkezem-e valahová. 

AZ ALAKOK RENDSZERE (21) 
A regény szereplőit. —jelentőségüket és funkciójukat tekintve — öt f őbb csoport-

ba sorolhatjuk. 
A regény központi alakja minden kétséget kizáróan: Oresztész. Ez akkor is 

igaz, ha Elektráról gyakrabban esik említés, s ha események sokasága Oresztész 
nélkül zajlik. Ami azonban Oresztészé: a m ű  nézőpontja. A szerz ő  szinte mindent az 
ő  szemszögéből láttat (kettejük alakja emiatt olykor egybe is mosódik). A legtöbb 
monológ, függő  idézet és levél t őle származik, s őt, a szerzői közlések többsége szin-
tén olyan, mintha Oresztésznek valamely • • • • • a többi szerepl őt és történést. 
Az is ő, aki mind a kilenc regény-részben legalább egyszer szerb • • • • • • a volta-
képpeni fejlődéstörténet. 

Oresztész szerelmei: Agnes, Júlia, Elektra és Eva. 
A négy nőalak a fenti sorrendben játszik jelent ős szerepet Oresztész életében. 
Ágnes, azon túl, hogy az els ő  szerelem emelkedettségével ismerteti meg h ősün-

ket, egyszersmind rádöbbenti a világnak önmagunktól való különböz őségére, ezzel el 
is indítja az eszmélésnek és önmaga megismerésének azon az útján, amelyet aztán a 
többiek mélyítenek el (Júlia), tet őznek be (Elektra) és oldanak harmóniává (Eva). 
Mint az „elektraság" els ő  megjelenési formája, Ágnes sok tekintetben kitágítja a re- 
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gény főhősének szemléletét. Igy például a gyermekkorában semmilyen vallásos 
neveltetésben nem részesül ő  és minden effajta hatástól távol tartott Oresztésž Agnes 
révén szembesül azzal a világnézettel és értékrenddel, amelyet ugyan a maga számá-
ra elfogadni sem akkor, sem kés őbb nem tud, ám mint érvényes, öntörvény ű  rend-
szert megtanulja becsülni, s őt, egy idő  után érzékelni kezdi a dolgoknak a mindennapi 
tapasztalaton és a tudományos racionalitáson felül álló transzcendens jelentéstartal-
mát. Ugyancsak Agnes avatja be a komolyzene rejtelmeibe, megnyitva ezzel számá-
ra az esztétikum legelvontabb szféráját, amelynek létezésér ől addig nem tudott, lévén 
művészi érzékelése kimerült a kézzel foghatóban, szemmel láthatóban vagy verbáli-
san megragadhatóban. Érdekes módon Bach és Vivaldi, Beethoven és Muszorgszkij, 
Sosztakovics és Bartók muzsikája vezeti rá a rock és a jazz mélyebb átélésére, 
arra, hogy „hallani" kevés azt, amit érezni, befogadni, átélni is lehet. A psziché 
legmélyebb és legmagasabb régióit átható zene attól kezdve Oresztész számára a sze-
relemhez hasonlatos lelki szükségletté válik. (Ennek egyik profán megnyilvánulása, 
amikor Évának évtizeddel kés őbb ezekkel a szellemesnek szánt szavakkal vallja meg 
érzéseit: „Jobban szeretlek, mint a Rolling Stones-t".) Az is Agnes, aki Oresztész-
ben felébreszti a költ őt, talán nem is annyira azzal, hogy els ő  múzsájaként szerel-
mes versek írására készteti, hanem azzal ;  hogy írásainak els ő  közönségévé és bírájává 
válik. Hősünk életében ettől kezdve mindvégig ott találunk egy lányt-n őt-asszonyt, 
akinek a véleménye fontos neki, akire rávetítheti (és aki elviseli) olykor túlbuzgó 
kreativitásának leghitványabb és legnemesebb termékeit egyaránt. A sok pozitívum 
mellett Agnes okozza Oresztész számára az els ő  igazi fájdalmat, érdekes módon nem 
azzal, hogy az ifjú vonzalmát nem viszonozza hasonló h őfokon (hanem hallatlanul 
finom érzékkel áthangszereli valami pajtási cinkossággá), hanem azzal, hogy évekkel 
később, amikor már csak barátság van köztük és Ágnes családjával másik országba 
költözik, akkor nem tudja megérteni és korábbi érzékenységével kezelni h űsünk fel-
lobbant „hiányszerelmét", azt a toporzékoló, a józan ész érveit elsöpr ő  érzést, amely-
lyel részt követel magának a rajongott személy érzelmi életéb ől és halálos csapásként 
éli meg, hogy messzire szakadt ideálja nem hagyja magát a távolban szeretni. A sér-
tett, csalódott Oresztész ekkor érzelmi defenzívába vonul és évekre gátlások s űrű  
szövedékébe öltözik. 

J' 'a ebből a bezárkózottságából szabadítja ki és készteti újabb szembesülések-
re a viszonzott_ szerelem magasizzásában. Elektra második el őképeként Júlia mélyí-
ti el Oresztész szemléletváltását, rádöbbentve az akkor még természettudományi 
tanulmányait folytató ifjút arra, hogy a világ hiteles ábrázolása nem oldható meg 
egzakt leírások, felismert törvények és rögzített képletek révén, hogy az emberi 
viszonylatok pazar gazdagsága csak emberi viszonyok vállalásával ismerhet ő  meg, 
hogy a legizgalmasabb felfedéseket saját pszichénkbe hatolva élhetjük meg. Júlia 
érteti meg vele: a dolgok önmagukban halott és érdektelen burkok, amelyek kizáró- 
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lag megismerésünk révén töltődnek fel értelemmel. A mindent átfogó tudás helyett 
Oresztész többre kezdi becsülni a piciny sejtelmeket, bénító nagy igazságok helyett 
a termékenyít ő  kételyt, a szembeötlő  egyértelműség helyett a mögöttes elvontságot. 
Ekkor kísérti meg el őször a lét misztériuma és ekkor bocsáttatik be el őször a mű-
vészetek titkos páholyába, amelyet korábban csak kívülr ől kerülgetett. Amilyen nagy-
szerű  azonban ez a beavatódás, olyan keser ű  a kiábrándulás: ahogy Oresztészb ől 
kiürül a szerelem ajzószere, azonnal meglátja Júlián az álcát. Felismeri, hogy az emel-
kedettségek alatt kisszer űség lakozik, a vélemények árnyalt gazdagságát néhány el ő-
re gyártott gondolat generálja. Amit nagyszer ű  lényegnek gondolt, valójában csak 
üres látszat, és az üres látszatot lényegnek láttatni: Júlia számára éz maga lényeg. 
Ami kilendült — visszalendül. De mielőtt Oresztész visszazárhatná magára a megbíz-
ható, józan racionalitások pinceajtaját, magányába betör az újabb szerelem. 

Elektra rejt őzködő, távoli, titokzatos alakja közel egy éven át az ismeretlenség 
és idegenség fenségével kecsegteti Oresztészt. Egyetlen epizódnyi els ő  feltűnése még-
is olyan folyamatokat indít el az ifjúban, amelyek nem magyarázhatók semmilyen 
ok-okozati viszonylattal, nem indokolhatók észérvekkel, és nem lehet az ösztönök ki-
számíthatatlanságára ráfogni. Ami ekkor megkísérti Oresztészt, az maga a delphoiban 
jósolt végzet, a kikerülhetetlen sors, amelyr ől még nem tudni, összetöri vagy meg-
erősíti, halálra gyötri vagy elhalmozza örömmel és megelégedéssel, végleg elveszej-
ti-e vagy nem remélt magasba emeli. A második találkozásra .darabokra szedett sze-
mélyisége édes zavarával érkezik, és amikor Athénban, az Engels-téri autóbusz-
pályaudvaron megpillantja Elektra szürke, apró és jelentéktelen alakját, pontosan 
érzi, amint teljes jövend ő  élete összeáll és fölébe emelkedik, er ős kötelek húzzák zsi-
nórpadlására egy soha fel nem építhet ő  színháznak, kiemeli, magasba vonja és átlé-
nyegíti a mindenható machina, a világ dolgait igazgató roppant gépezet. Elektra még 
meg sem szóktotta, kezét nem fogta, meg nem ölelte, és mégis: már minden megtör-
tént vele, a többi csak pontosítás, árnyalás, finom vonalak serény igazítása, megmo-
solyogni való semmiség ahhoz képest, hogy a kozmosz roppant rajzolatában egy 
porszem rátalált a vékonyka ívre, az egyetlen pályára, amelyen eljuthat az örök jós-
lat szabta önmagáig. Ez azut simul bele a Szembesülés jelen idéjébe, amelyet kitölt 
és megszab Elektra jelenléte — és hiánya. Az Oresztészben részben még Agnes és 
Júlia indította változások őáltala válnak teljessé és visszavonhatatlanná, egyben túl 
is lendülnek valamely kívánatos nyugvóponton. Elektra végletessége, hajlíthatatlan-
sága, a jelenségeket széls őséges értékei fel ől közelítő  szemlélete Oresztészben feszült-
séget kelt, nagy mennyiség ű  gyúlanyagot halmoz fel. Vesztébe is sodródhatna, érzi, 
az alkatától idegen túlhajtottság már-már meghaladja teherbírását, mégis gondolko-
zás nélkül félégetne minden maga körül szerelme kedvéért — de szerelme kedve, sze-
szélyből vagy féltésb ől, máshogyan fordul: 
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Végzetes kapcsolatuk oldódásában, az Oresztészben gyüleml ő  ellentétek kibékí-
tésében már Eva játssza a főszerepet., Ezzel belépünk a regény utolsó harmadába. 
Érezhetően új, megváltozott világ ez. Eva szabad lélegzethez juttatja az elérhetetlen 
ideák utáni kapaszkodásba göresösült Oresztéšzt, hozzásegíti ahhoz, hogy személyi-
ségének bizonytalan perifériájáról visszaegyensúlyozzon valamely kiszámíthatóbb 
helyre, egy olyan tengely közelébe, amelyhez hozzáegyenesítheti mindkét magatatá-
sát: a szembesülések el ő tti tudatlan sodródását és az átalakulások utáni konok elha-
tározásait. Evával újra kerekké válik a világ, a sok lecsupaszított lényeg felölti a 
jelenségek pazar sokféleségét, csupa finom hajlítással és rezgéssel telnek meg a szi-
gorú kategóriák, a tárgyak visszakapják árnyékukat, amelyen könnyeden úszva vég-
re elpihenhetnek. Oresztész túlexponált kontrasztokhoz idomult szeme kicsit még 
hunyorog az árnyalatok sosem látott gazdagságában, de hamarosan magára talál az 
új helyzetben, amelyben már nemcsak őt formálják nőtársai, hanem ő  is formálhat 
valakit, és ebb ől a kölcsönösségből a folytonosság tágas tere nyílik számára, olyan 
végtelen színtér, amelyen egy vállalható magatartás összes kellékét elhelyezheti, min-
den párbeszédét lefolytathatja és valamennyi konfliktusát kezelheti. Éppen Evával 
megosztott önállósága teszi Oresztészt olyan autonóm személyiséggé, aki képes a 
világban elfoglalt helyét tartalommal megtölteni, és a regény mozgató rugóját képe-
ző  ellentéteket egy magasabb egységben feloldani. 

III. Agamemmnon és Egiszthosz. Bár a regényben személyesen egyszer sem jele-
nik meg egyikőjük sem, alakjuk mégis méghatározó jelent őségű, hisz voltaképp az ő  
ellentétük vetületeire épül az egész m ű , ők uralják Oresztész két tudati szféráját, a 
hozzájuk fííz ődő  viszony változásainak folyamata képezi a f őhős fejlődésének domi-
náns vonalát. Agamemnon és Egiszthosz „tölti ki" a regény múlt idejét, a jelenbe 
irányuló áttűnésiik pedig a különböz ő  fő- és mellékszerepl ők révén: reagálásaikban,. 
lojalitásról és ellenzékiségr ől, hatalomról és szabadságról vallott nézeteik bemutatá-
sában valósul meg. 

IV A fontosabb mellékszerepl ők két alcsoportba sorolhatók: A) Oresztész férfi-
és nőbarátja: Püladész és Cimessza; B) a három moira: Darrávia, Püthia és 
Klütainmésztra. 

Jelentőségük, szerepük változatos. 
A) Püladész igazi pajtása, cimborája, férfitársa Oresztésznek, azon kevesek egyi-

ke • • • I • • • ezért is történhet meg, hogy amikor el őször viszi el Elektrát Oresztész-
hez, hősünk meg sem kérdezi az új jövevény nevét: „Akit Piiladész hoz magával, 
annak nem a neve a fontos." Ennek a hosszú távú, a regény id őkeretein is messze 
túlnyúló (és végkifejletében Püladész balesete miatt szomorú rezignációval telít ődő ) 
barátságba időnként magasabb h őfokú, de hamarább kiégő  kamasz-rajongások 
vegyülnek, amelynek kialakulása, kulminációja és elenyészése a regény jelenén belül 
le is játszódik. A n őbarát Cimessza (maradjunk ennél a kifejezésnél a némileg 
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félreérthet ő  „barátnő" helyett ) már a regény elején megjelenik : őszintesége, közvet-
lensége , ragaszkodása Oresztész h ű  társává teszi. (Ez a vonzalom akkor sem sokat 
változik , amikor Oresztész átmenetileg szerelemnek érzi. ) Ugyanékkor Cimessza —
többszörös áttételek révén —Oresztész n ői alteregójának szerepét is eljátssza, leg-
alább is abban a vonatkozásban , hogy Oresztész önmaga alternatív lehet őségét isme-
ri fel benne . („Ha nem olyan lennék , mint amilyen vagyok , olyan szeretnék lenni, 
mint amilyen Cimessza.” Ezzel együtt a nőbarát . mint egy potenciális szerelem tár-
gya is megmutatkozik : az Elektrák közti szünetekben Oresztész nem egyszer őrá 
vetíti vágyképeit ; és minthogy ezek a vágyak sorra beteljesítetlenek maradnak, 
Cimessza ebben a vonatkozásban az elérhetetlenség , megközelíthetétlenség szimbólu-
mává is válik , s hosszú évek múltán, messze túl a regény idején is mint valamin ő  
erotikus hiányérzet idéz ődik fel hősünk emlékképeiben . Más vonatkozásban Cimessza 
józanságával , hűségével , kiszámíthatóságával az Elektrák ellenpólusát képezi , és tud-
ni róla , hogy Oresztésznek mindenkor olyan partnere is volt , akivel bárhol szívesen 
mutatkozott, s ha éppen mindketten társtalanok voltak , kellemesen múlatták együtt 
az időt . A regény idején túli jövőben — ugyan megmarad Oresztész tágabb környe-
zetében — jelentősége elhalványul. 

B) A három idős hölgy más-más funkciót tölt be a Szembesülésben, ám néhány 
vonásuk közös. Mindhárman alapvető  fontosságú (és általában hiteles , bár szubjek-
tumuk által megformált ) adalékokat szolgáltatnak Oresztésznek a regény „történeti 
múltját" illétően. 

Püthia (akinek személye egyesíti a korinthoszi papn ő  és a delphoi jós alakját) 
inkább Egiszthosz fel ől közelít Argosz közelmúltjához : időnként maga is hajlamos a 
túlbuzgó lojalitásra , Apollón papnőjeként fontosnak érzi , hogy jóban legyen az olüm-
posziakkal . Bejáratos a járási tanács- és párhivatalokba , gyakran épp az ő  megbízá-
sukból áldoz a művészeteknek . Szívesen használja a spártai nyelvet , elveti az athéni 
orientációt . Ugyanakkor, talán attól félve , hogy nagyon is összeszöv ődik a hatalom-
mal, bizonyos ellenzéki attit űdöket is megenged magának, lakásán nem ritkán sza-
badelvű  gondolkodókat gyűjt egybe , és miközben Egiszthoszt legközelebbi barátjának 
(és jótevőjének) tekinti , aközben Agamemnonra is „kacsingat ". Aggodalommal figyeli 
Oresztész szemléletének alakulását , igyekszik jó irányba terelni az ifjút. Amennyire 
„saját művének" gondolja Oresztész és Júlia párosát , annyira nincs kedvére az ezt 
követő  Elektra - szerelem , és az sem , hogy Oresztész apja ellen fordul . Ugyanakkor 
semmivel sem akadályozza ennek a fordulatnak a lezajlását, talán attól félve, hogy 
beavatkozása ellenkez őleg is elsülhet. Az eseményeknek szándéka ellenér е  történő  
kifejletére kés őbb jó példát találunk : Evára éppen ő  hívja fel Oresztéšz figyelmét, 
egymásra találásukat mégis kudarcként éli meg , alighanem azért , mert úgy érzi ;  nem 
is alaptalanul , hogy ezzel mindkettejüket elveszítheti. 
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Lojalitás és ellenzékiség tekintetében Darrávia középütt áll ?  az Egiszthosz—Aga-
memnon ellentétben is a legtöbbször meg őrzi pártatlanságát . Eletvitele , pedagógiai 
munkája , magatartása Oresztész számára csak jóval kés őbb válik példaértékűvé: a 
moira halála után döbben rá arra, hogy rajta kívül alig ismert olyan értelmiségie-
ket (talán még a történészprofesszor Vardioszt veheti ide), akik nem sodródtak bele 
sem a méltatlan kompromisszumokba a hatalommal , sem olyan ellenzéki szerepbe, 
amely miatt a közélet peremére sodródtak volna. Darrávia úgy tudta képviselni a 
tiszta hellén szellemet , hogy ezt a szerepét nem bélyegezték meg sem elfogadhatat-
lan megalkuvások , sem csak kudarccal végz ődhető  konfrontációk. 

Kl taünnésztra Agamemnon feltétlen híveként (és özvegyeként ) lép a képbe. 
Párka -szerepe az , hogy az elvi -elméleti vonatkozásokat hétköznaposítva , mintegy 
„háztartási szintre " helyezve avassa be Oresztészt a számára alig ismert történések 
szövevényébe , megismertesse vele Agamemnon emberi alakját. 

A három moira párhuzamba állíthatósága azáltal teljesedik ki, hogy mind őjüknek 
szerepe van az Eva-szerelmek kibontakozásában . Darrávia Oresztész els ő  Éváját: 
Júliát mutatja be nevelt lányaként ; Klütaimnésztra a második Eva: Elektra édesany-
jaként lép a képbe (emlékszünk : az ő  tabló -képét ,meglátva fedi fel kilétét Oresztészék 
házában Elektra ); Püthiánál pedig harmadik Evájával : Évával találkozik h ősünk 
előszöi; sőt, a papnő  kéri meg: levelezzen a kórházba került fiatal lánnyal. 

V. Az alakok ötödik rétegébe a ritkábban felbukkanó, a regény egészét tekintve 
kevésbé jelentős epizódszerepl ők tartoznak, továbbá • • • 

JEGYZЕЋЖ  (22) 
A korábbi változatban frappánsabban : „Püladész az egyetlen igazi Homo 

Ludens környezetemben ; nem pusztán a játékból adódó élvezetért játszik, hanem 
metafizikai megközelítésben értelmezi a játszás folyamatát . Amikor Püladész sakko-
zik, semmiben sem különbözik attól a fest őművésztől , aki a valóság átlényegítéséhez 
keresi a legmegfelel őbb színárnyalatot ". (Itt jegyezzük meg, hogy Oresztész és 
Püladéѕz ez idő  tájt az argoszi egyetem alkalmazásában állt, s a félvezet ők fizikájá-
val foglalkozó tanszék technológiai laboratóriumában amorf szerkezet ű  kalkogén 
félvezetők előállításával és vizsgálatával foglalkoztak , miközben néha órákon át kü-
lönböző  vegyületű  üvegszerű  munkadarabokat kellett csiszolniuk. Ezen órák alatt 
módjuk nyílt szóban játszható szellemi játékokra . Oresztész például barkochbában 
feladta azt a sz őke hajszálat , amelyet Püladész majdani fekete felesége megtalál 
férje zakóján , s emiatt féltékeny lesz.) 

• Oresztész maga adja át levelét Júliának , amikor egymás mellé ülhetnek azon 
a banketten , amelyet Egiszthosz tiszteletére rendeztek hadászati témájú drámájának 
korinthoszi bemutatója alkalmából. 
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' A barkochbázni kezd ő  fiatalok csupa olyan feladvánnyal lepik meg egymást, 
amelyekről az asztaluknál ülő  Darrávia keveset tud. мég a homéroszi fogalmakat is 
sajátosan kódolják és dekódolják. Ikarosz levált szárnyát például Júlia az athéni 
autóbuszgyár nevéb ől fejti meg, a Kirké által sertéssé változtatott tengerészeket 
pedig az akkor népszerű , ún. élelmiszerprogram fogalma révén találja ki Oresztész. 
Darrávia kirekesztve érzi magát, és hiába adja fel Odüsszeusz hajósainak viasz fi l-
dugóját, mert amikor a tárgy anyagára Oresztész úgy kérdez rá, hogy az vajon amorf 
struktúrájú cikloparaffin-e, az id ős moira nem tud válaszolni. 

Püthia, mint a későbbiekben is, Apolló pap- és jósn őjének kissé elvontan, 
néha kibogozhatatlan költ ői képekben fogalmazza meg véleményét, mondandóját. 
Rejtett utalásai, enigmatikus látomásai a legtöbbször azt a benyomást keltik hallga-
tóságában, mintha valóban isteni titkok tudója lenne, és mintha a rá okosan figye-
lők, szóképeit vagy titokzatos ábráit megfejt ők közelebb kerülhetnének a dolgok 
láthatatlan összefüggéséhez. Ám valójában Рüthia mindig ugyanazt a néhány motí-
vumot variálja, s bárhonnan is induljon monológja, legtöbbször kedvenc rögeszmé-
inek egyikénél végzi. Ezt azonban ekkor Oresztész még nem látja, ámult figyelemmel 
issza a papnő  szavait, isteni kinyilatkoztatásnak hiszi véleményét. 

Oresztész visszafogott vallomásának els ő  mondata voltaképp ennek a Szapphó-
sornak a parafrázisa: „Szólnék hozzád, s fékezi nyelvemet a szégyen". 

Az utalás Ariadné fonalára vonatkozik. A Minotaurosz itt az er őszak, a labi-
rintus pedig a torz társadalmi rend allegóriája. 

A korábbi vázlat-szövegben frappánsabban: „Júlia — az els ő  viszonyítási mér-
ce. Vonatkoztatási alap. Amett ől-meddig, a honnan-hová értelme. A lélek etalonja." 

Módosított idézet Euripidészt ől. Eredetileg így: „Mi hát a mérték, mely szerint 
ítélhetünk?". 

Utalás Júlia akkori munkahelyére, a Juvilejnij Unyivermágra, ahol dekorat őr-
ként működött. Oresztész, valahányszor benyitott ebbe a m űhelybe, mindig vissza-
hőkölt : közvetlenül az ajtó mögött csupasz próbabábu állt, s a belép ő  egy pillanatra 
mindig azt hihette, meztelen emberre nyitott rá. 

A korábbi verzióban így: „Az újonnan összerakott lélek megmozdul. Szép szü-
letés. És Oresztész önmagán éli át a beteljesülést. Autokatarzis." 

Utalás a Gyár utcai szentélyre, a kultikus sárgyúrás helyszínére. (Misztikus 
varázsát elveszítve kés őbb néhány évig Júlia és Zulejka nev ű  macskája lakhelyéül 
szolgált. Még ennek el őtte egy ízben Oresztész argoszi és korinthoszi barátai celeb-
ráltak e helyt háromnapos újévi házibulit, b őven áldozva Dionnüszosznak.) 

Az említett kirándulás vélhet ő  helyszíne az Argoszhoz közeli Nevikosz (más 
helyesírással: New Ieke, ejtsd `nyjú ájk'). Oresztész és argoszi barátai ekkoriban egész 
nyarakat töltöttek a nevikoszi Nagyréten, ahol is a fürd őzésen, napozáson kívül más 
élvezeteknek is hódoltak: kártyáztak, sakkoztak, rádióztak, olvastak, levelet írtak. 
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Ez idő  tájt fedezték fel a maguk számára például Ladányi Mihály költészetét, aki-
nek Kitépett tollú szél c. kötete egy nyáron át nélkülözhetetlen ki тándulóeszköznek 
számított , fontosabbnak , mint a váltás úszógatya . Oresztész majd' minden alkalom-
mal magával cipelte Riga típusú táskarádióját, amelyen menetrendszer űen meghall-
gatták aromán nyelvű  Europa Liberal déli rockműsorát , illetve, ha estébe nyúlott 
kirándulásuk , akkor még Szkopár Béla újvidéki Futótűzét. Ugyancsak Nevikoszhoz 
fűződik Oresztésznek az a még évekig tartó mániája , hogy mindenhonnan levelet írt 
azoknak a barátainak , akik akkor éppen nem voltak vele. Az érdekesség kedvéért 
nevikoszi leveleit palackpostára bízta, és a jópofa episztolákat az éppen kiürült 
borosüvegekbe tuszkolta , ledugaszolta , majd a folyó szeszélyes sodrára bízta. És bár 
minden üzenetben szerepelt a feladó pontos címe, soha egyetlen választ nem kapott. 
Ez ekkor ugyanúgy nem zavarta, mint kés őbb az, h • • • 

CIMESSZA , ÁGNES (23) 

Oresztész naplójából tudjuk, hogy egyik legtragikusabb felismerése volt, mikor 
nagy-nagy barátságukat követ ően néhány évvel kés őbb látnia kellett , hogyan ürül ki, 
sivárul el Cimessza személyisége, hogyan sekélyesül érdekl ődése keresztrejtvény -mű-
veltséggé , logikája pasziánsz -korlátoltsággá , s hogyan telepszik гá tiszta gondolkozá-
sára valami tunya nőstényi hedonizmus. 

Oresztész és Cimessza akkoriban hosszú órákat sakkozott és kártyázott végig, ha 
elunták, akkor barkochbáztak , szópókert , Mr. X-et játszottak, furfangos logikai fel-
adványokat találtak ki egymásnak , vagy csak ültek a földön és zenét hallgattak, s 
várták az estét , amikor a szoba megtelt barátaikkal , akik napjuk addigi szorgalmas 
szakaszát sivár egyetemi szentélyekben töltötték , hogy áldozzanak valamely fölösle-
ges tudományágnak. 

A zeneakadémiai tanulmányait Drohobicsban végz ő  Ágnes ez idő  tájt a teljes nya-
rakat és minden tanulmányi szünetét , néha még a hétvégéket is Argoszban töltötte; 
újra következhettek , mint évekkel ezel őtt , még iskolás korukban , a hosszú séták a 
Csatorna mentén , a Lövölde dombján , a Vadasban , a Szomolisz Parkban, a végtelen 
kószálások hol kettesben , hol hármasban . Ez idő  tájt jött divatba a banánszoknya, 
Argoszban az els ők közt kezdte hordani Agnes és Cimessza , s egy ízben , amikor 
Oresztész rájuk várt a hársakkal dús folyóparton , s meglátta közeledni a két lányt, 
a nyárnak ezt a két karcsú tüneményét , amint színes , rézsút-csíkos szoknyájukban 
siklottak felé — kamaszkorának talán utolsó naiv elfogódottságával érezte, hogy 
határtalanul boldog , s oly jó volt nem tudni pontosan , mitől is az . De ez már az utol-
só közös nyaruk volt. Oresztész még felülhetett Ágnessel a Szomolisz Park frissen 
üzembe helyezett óriáskerekére , még megnézhették együtt az akkor el őször a város-
ba látogató vándorállatkertet , még meghallgathatták az Argószi Filharmónia új 
orgonájának felavatására érkez ő  Garry Grodberg Bach-koncertjét , még házibuliztak 
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párat és randevúzgattak a temet őben, még egy mindkettejüket meglep ő, hirtelen vál-
tott cigány-csókkal cinkosságot fogadtak egymásnak —aztán Agnes elmondta, hogy 
rövidesen végleg elköltöznek Argoszból. 

Oresztész mindig emlékezni fog a pillanatra, amikor az Agneséket az országha-
tár felé szállító gépkocsi féklámpája utolsót villant, miel őtt végleg eltűnt volna a 
kanyarban. Cimes ѕzával oldalán hosszan nézett utána, és nem is sejtette, hogy pár 
hét múlva minden korábbinál élesebben fogja átélni ahiány-szerelmet, és ostoba, 
követelőző  leveleket fog írni Alexandriába, amelyekre Agnes nem válaszol. Ezzel és 
Oresztész utolsó fellobbanásával, majd érzéseinek lassú, gátlásnöveszt ő  elenyészésé-
vel ér véget hősünk tinédzserkora. Kés őbb, az elválás tényét feldolgozva, még válta-
nak pár semmitmondó levelet, és néhány évig Ágnes még vissza-visszajár Argoszba; 
Oresztész is meglátogatja őt Aleхandriában majd Athénban, s amikor az új állam-
polgárságáért folyamodó és a korábbiról lemondó els ő  szerelmét elkíséri a Nép-
köztársaság úti konzulátusra, lényegében le is zárul kapcsolatuk, hogy Argosz arany-
korának többi kellékével együtt bevonuljon a szent nosztalgia panteonjába. 

Fragmentumok egy regényhiány környezetéb ől. Szembesülés c. regényét a szerz ő  olyan könyv 
formájában képzeli el, amely csupán járulékos szövegeket tartahnaz: fülszöveg, szinopszis, el őszó, 
jegyzetek, egy monografikus utószó-tanulmány fejezetei, a mű  keletkezését naplószer űen rögzítő  Werk 
stb. Ezek jelenítik nieg a m ű  tárgyát, a XX. század utolsó évtizedeinek viszonyait „Argoszban", és 
ezek révén körvonalazódik az a voltaképpeni regény, amelyet a шásodlagos közlések segítségével ma-
gának az olvasónak kell a maga számára reprodukálnia. 

Ahogyan az elképzelt fülszöveg fogahnazza: „Ez a regény nem volt, nincs, és nini is lesz soha. 
Regény nini lesz. Szerkezet, teória, halmaz — igen. Még ábránd, szerelem, szorongás vagy b űnhődés 
is lehet, csak regény, regény nini, mert lényegét éppen az képezi, hogy hiányzik. Mihelyst lenni kez-
dene, már egyáltalán nini lehetne. Hiszen attól van, hogy nincs." 
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Életösszegezés 
Garay Béla (1897-1987) rendezővel Szabó József beszélgetett 

1982 februárэában és szeptemberében 

Garay Béla 85 éves. Alkalom ez arra, hogy a kiváló színházi rendez őt — aki 
egykor sokáig színész is volt, és 1954, a nyugdíjba vonulása óta is fáradhatatlan: 
színháztörténeti kutatásokat végez és publikál — gazdag életútjáról és sokrét ű  mun-
kásságáról kérdezzük. . 

* Milyen volt a gyermekkor, a család? Hogyan emlékszik vissza rá? 
— Boldog gyermekkorom volt, nem tudtam a gondokról. Szaladgáltam a városi 

erdőben, ahol rabló-zsandárt játszottam a pajtásaimmal. Ez volt abban az id őben a 
legnépszerűbb játék. Voltak ugyan játékaim is, de nem annyi, mint a mai gyerekek-
nek van. Apám városi tisztviselő  volt, szerény fizetéséb ől tartott el bennünket, nem 
tudott sokféle játékot venni, mint manapság a szül ők a gyerekeiknek. Ezt egyébként 
túlzásnak tartom. A mai gyerek egy értékes ajándéknak sem tud annyira örülni, 
mint mi egykor egy csekélységnek. Szerettem gombfocizni. Egy alkalommal, harma-
dik elemista koromban, a délutáni tanításról úgy mentem haza új ruhámban, hogy 
két kézzel fogtam a nadrágomat és a zakómat. Minden gombot eljátszottam róla. 
Mondhatom, hogy otthon nem kaptam dicséretet érte. 

* Mit jelent Ön számára a szülőföld? 
— A szülőföld iránti szeretet különösen idegenben nyilvánult meg er őteljesebben. 

Sok időt töltöttem szül ővárosom, Szabadkán kívül. Mint színész és igazgató beba-
rangoltam Magyarország nagy részét, de mindig vonzott vissza a városháza tornya. 
Ezért is engedtem a hívásnak: jöjjek haza, és Szabadkán vegyem át a színjátszók 
vezetését a Népkörben. Orömmel tettem. 

* Az iskolának, valamelyik tanítónak vagy tanárnak volt-e meghatározó sze-
repe a színház iránti érdekl ődésének a fellielté ѕében? 

— A középiskolában volt egy tanárom: Reg ős József. Ízig-vérig pedagógus volt, 
nagy szerelmese az irodalomnak. Ő  keltette fel bennem a színészet iránti érdekl ő-
dést és szeretetet. Iskolai el őadásokon sokszor felléptem. 

* Szokott- e álmochli, vannak-e ismétl ődő  álmai? 
— Fiatalabb koromban sem voltam álmodós, most sem vagyok az. Legfeljebb 

álmodozó, aki szép és jó színházi előadásokról álmodozik. 
* Volt-e valamilyen nagyobb megrázkódtatása? Mi volt az? 
— A szüleim és a feleségem 13 évvel ezel őtti halála. 
* Kedvenc étele és itala? 
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— Nem tartozom azok közé, aki túlságosan szereti a hasát. Fiatalabb éveimben 
a halpaprikás volt a kedvenc ételem, most már ritkábban kívánom meg, mert az 
orvosok eltiltottak az er ős és a fűszerezett ételt ől. І"Іár pedig a halpaprikás csak úgy 
a jó. 

Kedvenc évszaka? 
— A tavasz és az ősz. 

A magányt szereti jobban vagy a társaságot? 
— Szeretem a társaságot, és nem bírom elviselni a magányt. Orülök, hogy még ma 

is vannak kedves barátaim, akikkel kellemes perceket tölthetek el. 
Mit olvas szfvesen? 

— Minthogy mostanában Arany János centenáriuma van, az ő  verseit. Különösen 
a balladái jelentenek nagy élvezetet számomra. Olvasmányaim közé tartoznak a szín-
háztörténettel foglalkozó munkák, így például d і: Váli Béla, Szabadka szülöttének 
A magyar színészet története című  könyve, az aradi és temesvári színház története; gyak-
ran a kezembe veszem a pozsonyi színház történetér ől szóló munkát is. Az egykori 
színészek: Ditrói Mór, Kassai Vidor, Gyöngyi Izsó, az újabbak közül Mezei І''Iária, 
Horváth Teri és Bilicsi Tivadar emlékiratait forgatom szívesen. Illyés Gyula, Berkesi 
András, Jókai Anna, Németh László és több fiatal író m űvei ugyancsak az olvasmá-
nyaim közé tartoznak. Külön hangsúlyoznám József Attila verseit és Csukás István 
Mintha átvágnánk Tahitin című  verseskötetét. Újra és újra beleolvasok az újvidéki 
Hungarológiai Intézet egyes kiadványaiba, mert sok értékes tanulmányt találni ben-
nük. 

Jár-e színházba, moziba? 
— A színházi el őadásokat nem mulasztom el és megnézem, de moziba nem járok. 

Itt van a televízió, kedvemre való filmet láthatok b őven. 
Milyen a kapcsolata a képz őművészettel? 

— Nagy kedvelője vagyok a képz őművészetnek. Sokra becsülöm Sz őnyi, Barcsa}; 
Csók és Hangya András képeit, Almási Gábor szobrait. 

Nyilván szereti a zenét? Milyen muzsikát hallgat a legszívesebben? 
— Bachot, Schubertet, Strausst, Jacobyt, Lehárt... Kálmán Imrét sem hagyom ki. 

Több zenés darabjában színészként léptem fel, kés őbb pedig az operettjeit rendez-
tem. Most van a centenáriuma, sajnos színházaink és m űvelődési otthonaink megfe-
ledkeztek err ől. 

x Hisz-e a barátságban? 	. 
— Az igaz, őszinte barátságban hiszek. Mostanában azonban egyre gyakrabban 

felmerül bennem a kérdés: egyáltalán létezik' ilyen? 
Említette, vannak barátai, és ellenségei, rosszakarói? 

— Nyilván akadnak ellenségeim is. Ennek azonban nem tulajdonítok nagy fontos-
ságot, s őt örülök, mert azt tartom, akkor ér az ember valamit, ha az ellenségei irigy- 
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lik. Rosszakaróim főleg azok közül kerültek ki, akikkel egykor jót tettem, kenyérhez 
juttattam vagy szívvel-lélekkel tanítottam őket. 

* Van valamilyen rossz szokása, esetleg hobbija? 
— Hobbim a színháztörténet. Rossz szokásom, hogy az embereknek a szemébe 

mondom az igazságot. 
* Sportolt - e valamikor? 
— Soha. Iskolás koromban nem fektettek nagy hangsúlyt rá. Kés őbb a színházi 

próbák és előadások foglalták le minden id őmet. 
* Elfogja-e olykor valamilyen szorongás, félelemérzet? 
— Szorongás is, félelemérzet is többnyire akkor fogott el, amikor nehezebb dara-

bot rendeztem. A siker miatt szorongtam. Soha nem voltam elégedett önmagammal, 
mindig többet akartam és szerettem volna nyújtani. 

* Van-e olyan kérdés, amit régen megfogalmazott, de nem kapott még rá 
feleletet? 

— Sok kérdés van, amit régebben megfogalmaztam magamnak, de a mai napig 
nem kaptam vagy találtam rá választ. De egyr ől nem szívesen beszélnék, már azért 
sem, mert sok kérdés van. 

* Mi az, ami befolyásolja a hangulatát? 
— A korral járó közérzet, amit tetéz a korommal járó közérzet is. 
* Mire emlékszik vissza a legszívesebben? 
— Mint általában mindenki ilyen id ős korban, én is az ifjú éveimre. Azután 

arra, amikor az egyik főszerepet követte a másik és a feladat megoldása egyfajta 
különös izgalmat keltett. 

* Van-e, ami nosztalgiát ébreszt? 
— Nem vagyok nosztalgikus természetíí. 
* Olykor szokott-e sírni? 
—  Utoljára szeretteim elhunytakor könnyeztem. 
* Van-e, ami igazán megnevetteti? 
— A szellemes és ízléses tréfák. A színházban el őfordult heccek gyakran eszem-

be jutnak, és megmosolyogtatnak. Azt vallom, hogy csak a rosszfogú és a rossz lel- 
kiismeretű  ember nem tud nevetni. 

* Ebben a korban Ön számára mikor kezd ődik a nap és mikor ér véget? 
— Reggel 8-kor és este 10 óráig tart. 
* 1954-ben nyugdíjba vonult. Okozott-e ez akkor vagy kés őbb valamilyen 

„törést" az életében? 	 . 
— Jó ideig szinte nem változott semmi. Tovább гa is rendeztem a szabadkai Nép-

színházban, Topolyán, a Járási Népszínházban és másutt, 1965-ben pedig átvettem 
a szabadkai Népszínház színészképz ő  stúdiójának a vezetését. A „törés" 1969-ben 
következett he. Azóta már csak a ѕzínháztöг téneti munka köt le, a cikkeimhez gy űj- 
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töm és rendszerezem az anyagot, az emlékeimet vetem papírra. Folyamatosan és rend-
szeresen dolgozom. Több mint száz színészr ől jelent meg írásom magyar és szerb-
horvát nyelven, ismert és kevésbé ismert színészekr ől, akik égtájunkon léptek fel a 
világot jelentő  deszkákon, hogy Thália papjaiként szolgálják és terjesszék a színhá-
zi kultúrát. 

Több könyve is megjelent. 
— Az első  1950-ben, A színjátszók kézikönyve és A színjátszás m űvészete, két évvel 

később A színpadi beszéd, majd 1953-ban Az echósszekért ől a forgószútipadig, 1970-ben 
A kulisszák világában, 1977-ben pedig a Festett világ. Az els ő  három könyv nagy 
segítséget nyújtott akkoriban a gomba módra szaporodó amat őr színjátszó csopor-
toknak. Azóta sem jelent meg nálunk magyar nyelven ilyen szakkönyv 

Kik voltak a példaképei a szfnészek, a rendez ők közül? 
— Kezdő  színész koromban Derenghy István, társulatom pedáns jellemszínésze. 

Sokat segített és most, hetven év elmúltával is hálával emlékezem vissza rá. Kés őbb 
Odry Árpád, a Nemzeti Színház és Heged űs Gyula, a Vígszínház művésze volt az 
ideálom, míg a rendez ők közül Ditrói Mór. 

A színészek közül, akikkel dolgozott, kikre emlékszik vissza szívesen? 
— Valamennyi színházi munkatársamra, akik szerették és becsülték a színházat, 

az ott folyó munkát, szeretettel gondolok vissza. Sokukat ma is nagyra becsülök. 
Neveket nem sorolnék fel, mert sokan vannak, s nyilván kimaradna közülük valaki. 

x Melyik Ön által rendezett darab rendezését tartja a legsikeresebbnek? 
— A magam munkámról nem szeretek véleményt mondani, de hadd mondjam 

el, hogy a prózai darabok közül sikeresnek tartottam a Volponét, a Warrenné mestersé-
gét, a Játék a kastélybant és a Kísérteteket, az operettek közül a Leányvásárt, amelyet 
Belgrádban vittem színre és 98 alkalommal mutatták be. A Sztambul rózsája rendezé-
sét is jónak ítéltem meg. 

Altalában hogyan fogadta a kritikusok véleményét? 
— A színházhoz értő  kritikusok véleményét mindenkor örömmel vettem, de nem 

szerettem a mellébeszélést, a halandzsálást. Elvártam, hogy a kritikus indokolja meg 
állításait. 

Miként tekint a ma színházára? 
— Világszerte, így nálunk is nagy vita folyik arról, hogy milyen legyen a színház: 

szöveg- vagy rendez őközpontú. Ezen belül pedig megannyi áramlatnak vagyunk a 
szemtanúi, sőt mint nézők, szenvedő  alanyai. Sajnos, egy dologról megfeledkeznek. 
Az emberr ől, akiért a színház van, akinek színházat csinálunk, akit a színházban 
szeretnénk látni. Emberközpontú színházra van szükség, s nem olyanra, hogy a ren-
dező  a darabot kiforgatva a maga egyéniségének a kifejezése juttatására használja 
fel. Nem vagyok ellene a kísérletezésnek, az újításnak, de egy darab mondanivaló- 
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jónak a kiforgatása, már pedig egyre inkább ez dívik, merénylet a szerz ő, a közön-
ség, a színház ellen. 

Általában mi volt az alapelve egy-egy darab szúipadra állításánál? 
— Nem tudnám megmondani, hány darabot rendeztem, azt azonban mindig szem 

előtt tartottam, hogy csak olyan m űvek kerüljenek műsorra, amihez megfelel ő  színé-
szek állnak rendelkezésre. Megdöbbenek, amikor látom, hogy egyes színházak nem 
tulajdonítanak kellő  fontosságot a szereposztásnak. Kifogásolható, hogy szinte min-
dig ugyanazokat az arcokat látni a színpadon a f őszerepekben, fiatal színészekkel 
alakíttatnak id ős embereket, holott vannak id ős, erre a szegyepre már életkoruknál 
fogva kellő  tapasztalattal rendelkez ő  színészek. Csak ezeket mell őzik, a nyugdíjazta-
tásukkal „leírtaknak" tekintik őket. 

Megváltoztak a viszonyok. 
— Ez a dolgok rendje. A színháznak is állandó mozgásban, változásban kell len-

nie, sőt élen járnia. A színészek színházhoz, színpadhoz, darabhoz és általában a 
művészethez, nem utolsósorban az egymáshoz való viszonyulásukban bekövetkezett 
változások azonban számomra kissé felfoghatatlanok és érthetetlenek. Valamikor min-
denki nagyon örült a másik sikerének és azt a maga, és az egész színház sikerének 
tekintette. Manapság a kollegiális kapcsolatok lazák, pedig ahhoz, hogy jó színházat 
csináljunk, szükség van az összetartásra. Kollektív munka folyik, a gépézet minden 
kis részének zökkenőmentesen kell működnie, semmi és senki nem mellékes. Ha nincs 
összetartás, egyetértés, azt az el őadás sínyli meg, a közönség pedig van annyira 
érzéken}; hogy azonnal észreveszi, ha valami baj van és elhidegül a színháztól. 

X Milyennek látja a szemészképzést, és hogyan tekint rá? 
— Fontosnak tartom a magyar színészképzést, az utánpótlás biztosítását. Hiányo-

lom ugyanakkor, hogy keveset foglalkoznak színháztörténettel, kezdve az iskolai szín-
játszástól a Kelemen-féle színházon, a XIX. századi színészeten át egészen a 
napjainkig. Tanítani kellene a jugoszláv népék színháztörténetét is. 

Odafigyel-e a társadaln іі  megnyilatkozásokra? 
— Hát lehet úgy élni, még ilyen idő  korban is, hogy az ember ne figyeljen гá és 

nem érezze a saját b őrén? 
Mi az, ami a legtöbbet foglalkoztatja? 

— Az emberek romlottsága, a terrorcselekmények, a helyi jelleg ű  háborúk, ami-
kor ártatlan emberek, gyermekek és n ők esnek áldozatul, az elszegényedés.... Sorol-
jam? 

Gondolkodás módjában váltott-e ki valami nagyobb fordulatot? Mi volt az? 
— Fiatal korom óta egyformán gondolkodom a vilá.gról és az emberekr ől. 

Eletrajzában egy helyütt ezt olvashatjuk: 1941-t ől 1945-ig nem foglalko-
zott szemészettel, csupáü, miiit a Városi Sznlügyi Bizottság tagja működött. Meg-
világítaná életének ezt a szakaszát? 
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. — Vállalati igazgatói állását töltöttem be, mert a Népkörben illuzorikussá vált a 
színjátszás. Abban az id őhen hivatásas színházak keresték fel a várost, és nem volt 
szükség a Népkör el őadásaira. 

* Miként vélekedik a fiatalokról? 
— Mindig szerettem a fiatalokat. Sajnos, azt tapasztalni, hogy a fiatal színészek-

ben nincs meg a fenntartás nélküli szeretet a színház iránt, az a türelem, ami egy-
kor megvolt a fiatal színészekben. E nélkül pedig nincs jó színház. A színészeknek 
tisztelniük és becsülniük kell egymást és nem gyűlölni, egymásnak gáncsot vetni. 

* Milyennek látja világunkat? 
—Megéltem néhány korszakváltozást. Mindegyik sok türelmet, kitartást és lemon-

dást követelt meg az emberekt ől. 
* Min dolgozik jelenleg? 
— Rendezgetem nem megjelent kézirataimat. 
* Nyilván varrnak még tervei? 
— Különösebben nagy terveim már nincsenek. Szeretnék egészségben még néhány 

évet élni, és megérni a színjátszás meger ősödését és fellendülését szeretett városom-
ban. 

* Életrajzában felveti a kérdést: érdemes volt-e színi pályára lép ііie. Huszon-
nyolc év telt el azóta, hogy „kíviilr ől" szemléli a szінlіázzal kapcsolatos törté-
néseket. Most, ekkora távlatból, ismét id őszemnek tartom megkérdezцi: érdemes 
volt? 

— Most is csak azt válaszolhatom, mint egykor: érdemes volt. Számomra minden-
kor az életet jelentette, s őt jelenti még most is a színház. Mindaz, amit általa elér-
tem, a megbecsülést, a tiszteletet, csak a színháznak köszönhetem. 

* És az elismeréseket is. 
—Természetesen. Rendez ői munkásságomért 1950-ben állami, tavaly Sterija-díjat 

kaptam. Ezek voltak a legrangosabb elismerések a színházm űvészet fejlesztéséért, 
ápolásáért és népszer űsítéséért kifejtett majd 70 éves tevékenységemért. S ha vissza-
tekintek a buktatóktól sem mentes hosszú útra, úgy érzem, hogy a tengernyi mun-
kának csak nagyon kis hányadát végeztem el. Ezért, amíg er őmből és időkmből futja, 
dolgozom, hogy valamit még törleszthessek adósságomból. A színháznak sokkal 
vagyok adósa... 

* Ha újra kezdhetné... 
— Azt választanám és tenném, amit eddig; Csak jobban. 
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Rozsdaszínország ban is 
lehetséges a csoda 

Mihályi Katalin beszélgetése Ágoston Pribilla 
Valériával , a szabadkai Gyermekszínház igazgatóјával 

Gyerekeink a kereskedelmi tévécsatornák hűséges nézőiként megszokták, hogy a 
képernyőn szinte félpercenként újabb akciót tálalnak fel nekik, s eközben még a fan-
táziájukat sem kell igénybe venniük. A silányság , igénytelenség ellen a szabadkai 
Gyermekszínház — rokon intézményeihez hasonlóan — a maga eszközeivel tud har-
colni — olyan kitűnő , igényes, de mégis az újdonság erejével ható el őadásokkal, mint 
amilyen a Rozsdaszínország aranya cím ű  gyermekopera . A kisdiákokat elvarázsolja 
Verebes Ernő  zenéje, megérinti őket Beszédes István librettójának gazdag nyelveze-
te — azonnal felfigyelnek az olyan kifejezésekre, mint az aranyol , ezüstöl — rabul 
ejti őket Janovics Erika jelmezeinek és Szarapka Tibor díszleteinek fantáziadús 
ötletessége — minden el őadáson hangot adnak ámulatuknak , például a málnabokron 
világító csodálatos málnaszemek láttán. Az egyik iskola alsó- és fels ő  tagozatos diák-
jai együtt nézték meg az operillát, s annyira magával ragadta őket , hogy a szerepl ő-
ket percekig nem akarták leengedni a színpadról . Ez a taps azt jelenti , hogy ez 
alkalommal az igényesség , az autentikus értékek diadalmaskodtak a fent említett 
silányság, igénytelenség felett. S nem csak most — gondoljunk a Don Quijote, az 
Erdei házikó , a ЛΡ' tyás király bolondja , vagy Vihar (Shakespeare ) előadásaira. 

— Kitartok azon elvem mellett , hogy a sz і iházban lehetségesek a csodák. Nekünk 
a felgyorsult világgal szemben olyat kell produkálnunk , ami egy kicsit megállásra 
készteti a gyermekközönséget . A felfokozott élettempó a gyerekekeket is egy kicsit 
hozzászoktatja valamiféle esszencialitáshoz . Tehát mindenből csak kivonatokra, 
kizárólag a lényegre kíváncsiak . Az, ami több er őfeszítést igényel , ami nem olyan 
könnyen „fogyasztható ", attól berzenkednek, és azt hiszem , hogy a gyermekszínház 
elsőrendű  feladata, hogy ezt a fajta „modernséget" megvétózza, s egy olyan művé-
szi minőséget hozzon létre , amely folytán a gyerekek igényességre , az autentikus 
értékek befogadására lesznek fogékonyak — vallja Ágoston Pribilla Valéria, a Gyer-
mekszínház igazgatója. 

Ezen az előadáson keresztül ragyogóan el lehet magyarázni a gyerekeknek a szín-
ház összművészet jellegét — ezt érdemes a pedagógusoknak megragadni. A zenei nyelv, 
a színpadi formanyelv, a képi metaforák , a modern képz őművészeti ihletés és 
látvány tökéletes harmóniát hoztak létre . Az esztétikai nevelés szempontjából sem 
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mellékes, hogy megfigyelhet ők a különböző  művészeti ágak: képz őművészet, beszéd-
művészet, mozgásm űvészet... 

— A gyermeki kíváncsiság fontos táptalaja lehet a m űvészi értékek befogadá-
sának, ami erre azel őadásra is érvényes, különösen ha felkészítjük a diákokat egy 
előzetes beszélgetés keretében — hisz a szabadkai pedagógusok a bemutatón megis-
merkedtek a darabbal, a vendégszerelések során pedig én tartok egy rövid beveze-
tőt. Oгömmel látom a hétvégi családi színházlátogatásokon, hogy a gyerek el őadás 
közben kérdez a szül ő től. A gyerek állandó dialógusban él a környezetével, beszél-
get a tárgyakkal, felruházza őket különböző  tulajdonságokkal, a csillagokig röpíti a 
fantáziája. Lehet, hogy nem érti meg tökéletesen a gyermekopera minden szegmen-
tumát az előadás alatt, a szöveg, látvány sok ké гdést vet fel, ami továbbgondolásra 
készteti. Nagyon fontos, hogy ha a gyerek kérdez, a feln őtt — szülő, pedagógus — vá-
laszoljon. Annak a híve vagyok, hogy emeljük fel a gyereket magunkhoz, és semmi-
képp se mi hajoljunk le hozzá, ne fontoskodjunk, ne sejpítsünk. A mai gyerek, fiatal 
nagyon nehezen kérdez, ami az oktatási rendszer káros hatásainak tudható be. 
Az ilyen előadások révén viszont a gyerekekben szunnyadó energiákat remekül fel 
lehet éleszteni, hisz nem csak látványt kínálunk nekik, hanem egy komolyabb, igé-
nyesebb szöveget, egy világot, amelyet szabad és kell is faggatni — hallottuk Ágoston 
Pribilla valériától. 

Egy ragyogó alkotói csapat hozta létre ezt a remek el őadást. Gyerekeink é гdeké-
ben, reméljük, futnak még együtt néhány kört. 
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Sebők Zoltán 

Parazita kultúra 
 

Az 1990-es évek elején meghívást kaptam egy nemzetközi m űvészettörténeti 
tanácskozásra, melynek az volt a témája, hogy meghalt-e az avantgárd, illetve, hogy 
milyen esélyei vannak manapság a szubverzív m űvészeti magatartásnak. A kérdés 
akkor zavarba ejtett, hiszen a válasz annyira egyértelm űnek tűnt számomra, hogy 
hirtelen nem is tudtam, kell-e, é гΡdemes- e er гΡől bármit is mondanom. Elvégre még a 
kívülálló számára is nyilvánvaló, hogy az avantgárd m űvészet, amely egykor a „ гΡé-
gi ember", a polgári é гΡtékrend, az egész hagyományos társadalmi szerkezet elleni 
heves tiltakozásként jelent meg, mára már „csak m űvészet", amit a polgárság rend-
szerint önnön dekorálására használ. A véletlen azonban úgy hozta, hogy akkoriban 
került a kezembe egy cikk a komputervírusokról, melynek szerz ője az a Fred Cohen 
volt, aki 1983-ban, tehát épp a rettegett HIV 1 nevű  kórokozó felfedezésének évében 
útjára bocsátotta az els ő  „hivatalos" számítógépes vírust. Noha Cohen „népsze гΡűsí-
tőnek" szánt ismertet őjéből alig értettem valamit, hatására mégis különös gyanúm 
támadt: az avantgárd minden józan becslés ellené гΡe mégsem halt meg, hanem szel-
lemisége észrevétlenül átszivá гΡgott a művészetb ől a számítógépek világába. 

Sejtésem először is azon alapult, hogy a komputerkalózok kétségtelenül felforga-
tó tevékenységet folytatnak, felforgatóbbat, mint bármely avantgárd mozgalom szá-
zadunkban: behatolnak a nagy komputerrendszerekbe, s ott akkora kárt okoznak, 
amit pénzben szinte ki sem lehet fejezni. Hogy csak egyetlen, bár kés őbbi példát 
említsek, a Fülöp-szigetekr ől indított Love Letter vírus, amely 2000-ben hat óra alatt 
végigsöpört Európán és az Egyesült Allamokon, közel hárommillió számítógépet 
fertőzött meg, a keletkezett ká гΡ pedig szaké гΡtői becslések szerint több mint nyolc-
milliárd dollár. 

Akárcsak az avantgárd, a számítógépes kalózkodás is mozgalmi jelleg ű , jobbára 
internacionális, nihilista és persze igencsak erkölcstelen. A virális programokban fon-
tos szerepe van a véletlennek — amit már a dadaisták is istenítettek —, humor is akad 
benne bőven, maga a komputervírus pedig, miként az 1960-70-es évek domináns 
művészeti irányzata, tulajdonképpen nagyon is konceptuális: racionális agymunka 
eredménye, méghozzá adott esetben igen magas szint ű  agymunkáé. S tényleg, alig 
kellett néhány évet várni, hogy az analógia máris valóságossá váljék, hiszen a 
concept art mintájára 1995-ben Concept néven tűnt fel egy új számítógépes kórokozó. 

 
A fertőzés és az azzal járó betegség régi jó metafora a m űvészetben, különösen 

az orosz avantgárdban. 1VIár Lev Tolsztoj azt állította, hogy a m űvészet, akár a 
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betegség, fert őzés útján terjed. Az ember azt hiszi, hogy csupán szavakat olvas, 
képeket néz vagy zenei hangokat hallgat, de titokban megfert őződik, s csak jóval 

. később veszi észre, hogy annyira megváltozott az élete, mintha megbetegedett volna. 
Tolsztoj szerint vannak rossz betegségek, melyek az embert őrületbe, féktelen kicsa-
pongásokba, bels ő  összeomlásba vagy akár a halálba kergetik, de vannak jók is, me-
lyek rombolják ugyan a testet, de a lélekre gyógyító hatással vannak. A m űvészet, 
ha sikerül megfert őznie az embereket, mindkét betegségtípust el őidézheti. A művé-
szet közben se nem jó, se nem rossz, hanem csupán valami meghatározatlan szimp-
tómájú betegség, amelynek lehetséges következményei igen sokfélék lehetnek. 

A láthatatlan bacilusok (vagy „járulékos elemek") ehhez hasonló metaforáját 
használja Kazimir Malevics, az orosz avantgárd központi alakja is, amikor a m űvé-
szet eredetének és hatásának magyarázatára tesz kísérletet. Véleménye szerint az 
ember csak azáltal válhat m űvésszé, ha bizonyos vizuális bacilusok megfert őzik. 
E bacilusok tudattalan vizuális benyomások, amelyek észrevétlentd az ember egész 
érzékelő  rendszerét megváltoztatják. Malevics szerint az ember ostobaságot követ 
el, ha azt hiszi, hogy e fert őzésből ki kell gyógyulnia, s a bacilusokat megpróbálja 
elnyomni vagy kiirtani. Epp ellenkez őleg, meg kell ismerkednie a betegségével, s a 
kóros állapotot normálisnak, másféle, ám az egészséggel azonos érték ű  életformának 
kell tekintenie. Malevics tehát a m űvészetet fert őző  ágensek életeként fogja fel, me-
lyek nem szubjektív úton keletkeznek, nem valamiféle érzés vagy gondolat kifejez ő -
dései, hanem a fert őzés titokzatos hatásai, amelyek emberr ől emberre, s emberr ől 
dologra egyaránt átadhatók. De hogy e bacilusok honnan jönnek, hova adódnak majd 
tovább és miként fert őznek, azt az orosz m űvész szerint nem lehet tudni. 

Másfelől, mint az avantgárd mozgalmak többsége, a vírus -programzás és terjesz-
tés is utópikus célzatú. Utópiája olyan világ képét vetíti el ő , amely mentes lesz a 
korunkra jellemző  „túlintegrált" rendszerekt ől, s ezzel mellesleg Keith Haringnek, 
az amerikai graffiti-m űvészet vezéregyéniségének vágya is teljesülhet, aki utolsó 
interjújában, amikor már tudta, hogy AIDS-es, azt nyilatkozta, hogy ő  kezdettől 
fogva olyan vírus akart lenni, amely képes megfert őzni, felbomlasztani a művészet 
rendszerét. 

Ugyanakkor az sem mellékes, hogy bizonyos esetek alapján úgy képzeltem, a 
komputerkalózok mozgalma, ellentétben az avantgárddal, végképp anonimitásra van 
ítélve. Hiszen aki romboló vírust juttat. például valamely kórház vagy hadászati 
intézmény bels ő  informatikai rendszerébe — ami gyakran megesik —, az nem pusztán 
„kísérletez ő  művésznek", hanem egyenesen terrorista b űnözőnek számít. Eppen ezért 
kizártnak tartottam, hogy a komputerkalózkodás az avantgárdhoz hasonlóan valaha 
is úgymond hivatalossá válhat. 

De csakhamar megtudtam, hogy rendszeresen megrendezik a komputerkalózok, 
a hackerek és a crackerek legális nemzetközi találkozóját, a teoretikusok pedig már- 
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is beskatulyázták a vitális programokat, megteremtve a század eleji m űvészeti irány-
zatok számítógépes megfelel őit, ugyanakkor a komputerkalózkodás történeti tény-
halmazzá való szelídítésének alapfeltételét is. Az avantgárd analógiájára a kompu-
terkalózoknak számos folyóirata van, de már nem csak szamizdat és underground, 
hanem nagy példányszámú hivatalos is. S ami még lényegesebb, a nagy komputercé-
gek úgy próbálnak védekezni a vírusok ellen, hogy óriási pénzekért egyszer űen fel-
vásárolják őket a kalózoktól. Ismétl ődni látszik tehát a történelem, ami talán újabb 
alátámasztása lehet a közkelet ű  sejtésnek, hogy ez már nem is történelem: a rend-
szer megint magához öleli ellenségeit, vagyis lényegében ugyanaz történik, mint ami 
az avantgárd végzete lett. . 

Ugy látszik azonban, hogy ez a stratégia ezúttal nem válik be, ami egyebek mel-
lett bizonyára a komputerkalózkodás meglep ő  földrajzi eloszlásával magyarázható. 
Az ember azt föltételezné, hogy e tevékenység központjai valahol a fejlett Nyugaton 
kell hogy legyenek, ahol az úgynevezett technológiai fejl ődés is a legintenzívebb. 
De nem ez a helyzet. A komputervírusok jelent ős része az egykori Szovjetunióban, 
illetve annak utódállamaiban keletkezett, s nem kis meglepetésre olyan országok is 
vírusnagyhatalomnak számítanak, mint Bulgária vagy India. Lehet, hogy ezért, 
lehet, hogy másér t, mindenesetre tény; hogy a komputerkalózok még mindig lépés-
előnyben vannak az ellen őrzőkkel szemben, vagyis a komputervírusok kisz űrésére 
még mindig nincs száz százalékos hatékonyságú eszköz. Ennek lehetetlenségét egyéb-
ként Fred Cohen már az els ő  számítógépes vírus megszületésének évében be is bizo-
nyította, a tények pedig azóta sem cáfólnak rá. Amikor az 1990-es évek elején ezzel 
a kérdéssel elkezdtem foglalkozni, szakért ői becslések szerint mintegy ezerkétszáz 
számítógépes vírusról lehetett tudni. Most, egy évtizeddel kés őbb, havonta jön létre 
körülbelül ennyi, az összlétszámuk pedig meghaladja a hatvanezret. 

3. 

Minden jel arra mutat tehát, hogy az úgynevezett info-telematikus társadalom 
képtelen lesz megszabadulni a maga parazitáitól. Ezzel kapcsolatban sokféle állás-
foglalás lehetséges. Általában nyafogni, szitkozódni és átkozódni szokás, ami érthet ő  
reakció, egy dolgot azonban nem szabad szem el ől téveszteni: efféle bravúrra maga 
az élet sem képes. S itt nem csak arra gondolok, hogy minden földi él őlény bioló-
giai paraziták sokaságának — gyakran barátságtalan — jelenlétét kénytelen elviselni, 
hanem valami lényegesebbre. 

Biológiai kutatások azt mutatják, hogy a legegyszer űbb egysejtű  organizmusok, 
az úgynevezett prokarióták körülbelül három és fél milliárd évvel ezel ő tt jelentek 
meg a Földön és legalább kétmilliárd évig ez volt minden: baktériumok, kék-zöld 
algák és ehhez hasonló egyszer ű  rokonaik. Lynn Margulis szerint ekkor néhány ilyen 
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egyszerű  lényt meghódítottak a paraziták, melyekr ől aztán kiderült, hogy álruhába 
bújt áldások, hiszen a hódítók és a meghódítottak egymás társaságában jelent ős 
előnyöket élveztek (kiérdemelve, hogy ett ől kezdve szimbiotáknak nevezzék őket a 
biológusok). Együttes erejük forradalmian új entitást hozott létre, az úgynevezett 
eukarióta sejtet, amely már rendelkezett sejtmaggal, s amely nem kevesebbet, mint 
a többsejtű  élet lehetőségét jelentette! 

Legyünk végre tisztában a helyzettel: ha a beláthatatlanul távoli múltban nem 
támadnak a kórokozó paraziták, akkor mi sem lennénk abban a helyzetben, hogy 
az info-telematikus társadalom parazitáit szidalmazzuk. Mert nemcsak hogy ilyen 
társadalom nem létezne, hanem semmilyen sem. Rólunk már nem is szólva. Akkor 
hát mi lenne? A biológusok szerint valamiféle energia-gazdag lé, benne magányos, 
önmagukat unos-untalan reprodukáló, végtelenül alacsony szint ű  életformákkal — s 
mindez talán egészen addig tartana, míg meg nem támadnák őket a paraziták. Vajon 
érzünk bármiféle nosztalgiát az efféle létforma iránt? Aki nem, annak már a fen-
tiek okán is kutya kötelessége fölülbírálni azt a negatív képet, amely á mi individua-
lista kultúránkban a parazitákat övezi. Mert a parazitáktól félünk, s ugyanakkor meg 
is vetjük őket. Félünk a fert őző  bacilusoktól, a vírusoktól és a baktériumoktól, mert 
betegséget és halált okozhatnak; rettegünk a számítógépes vírusoktól, mert kitörlik 
a doktori disszertációnkat, tönkreteszik a gépünket, s megakadályoznak bennünket 
korunk egyik fő  imperatívuszának zavartalan teljesítésében: abban, hogy szüntele-
nül aktívan működjünk a határtalan kommunikáció és interakció szent terében. 
Ugyanakkor meg is vetjük a parazitákat, mert azokra a polgártársainkra emlékez-
tetnek, akik képtelenek megállni a saját lábukon, nem dolgoznak, lopják a napot, 
mások nyakán él ősködnek. Ám mégis megpróbáljuk ellesni a paraziták trükkjeit, 
talán azért, hogy ne bennünket fert őzzenek, hanem mi fert őzzünk másokat: a 
számítógép-vírusokat pajkos vagy rosszindulatú emberek programozzák és küldik 
széjjel a világba, biológiai vírusok pedig már az 1970-es évek közepe óta szintetikus 
úton elállíthatók. S ami el őállítható, azt ami civilizációnkban rövidesen nagyüzemi 
méretekben el is kezdik gyártani. A programozókhoz és a genetikusokhoz képest 
tehát a művészek ártalmatlan lények benyomását keltik, akik fenyeget őnek tetsző, 
ám alapjában ártalmatlan metaforát gyártanak a vírusból, vagy — mint az a Velen-
cei Biennále szlovén pavilonjában történt — afféle ready-made gyanánt virális szá-
mítógép-programot helyeznek m űvészeti kontextusba. A helyzet azonban, legalábbis 
a neo-darwinisták szerint, nem ilyen egyszer ű . 

Daniel C. Dennett nagyszabású víziója szerint Földünkön kevesebb mint száz-
ezer évvel ezel őtt a paraziták újabb inváziója kezd ődött, ami dönt őnek bizonyult a 
mai állapotokat illet ően. Ezen új hódítók, ahogy Dennett fogalmaz, „tudat és szán-
dék nélküli vendéglátóikat valami teljesen újjá, szellemes szállásadókká formálták, 
akik a modern fegyverzet ű  megszállóiknak köszönhet ően el tudták képzelni a mind- 
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addig elképzelhetetlent , s úgy szökelltek át a tervezési téren , mint még soha senki''. 
Kik vagy mik ezek a félelmetes támadók ? Az új parazita megszállókat Dennett 
ménieknek nevezi , azt a gyökeresen új egyedet pedig , amely akkor jön létre, amikor 
a mérnek egy bizonyos fajta állatot jól megfert őznek , embernek hívja. 

Nézzük , miről is van szó. Természetesen . Richard Dawkins angol neo- darwinista 
úgynevezett „második replikátorairól '', amelyek elnevezését saját bevallása szerint a 
görögös hangzású rniméma szóból vonta el, külön megörült annak , hogy ebben a for-
májában mennyire hasonlít a gén szóra , emlékeztet a memória szóra , és rokon a fran-
cia rn'erne (ugyanaz ) szóval. Az önz ő  gén című  1976-ban megjelent könyvében ezt írja: 
„A mém lehet egy dallam , egy gondolat, egy jelszó , ruhadivat , edények készítésének 
vagy boltívek építésének módja. Eppúg у, ahogy a gének azáltal terjednek el a gén-
állományban , hogy spermiumok vagy peték révén testb ől testbe költöznek , a mémek 
úgy terjednek a mémkészletben , hogy agyból agyba költöznek egy olyan folyamat 
révén , amelyet tág értelemben utánzásnak nevezhetünk . Ha egy tudós egy jó gondo-
latot hall vagy olvas, akkor továbbadja kollégáinak és tanítványainak . Megemlíti cik-
keiben és el őadásaiban . Ha egy gondolatnak sikere van, azt mondhatjuk , hogy agyról 
agyra terjedve szaporodik ." Főleg ezt a részt szokás idézni Dawkinstól , de kövessiik 
tovább az okfejtését: „Ha egy termékeny mémet ültetsz az agyamba , akkor szó sze-
rint élősködsz az agyamon , mert a mém terjesztésének eszközévé teszed , pontosan 
úgy, ahogy a vírus él ősködik a gazdasejt genetikai mechanizmusán." 

Vajon azt jelenti ez, hogy gondolataink , szokásaink , mániáink, játékaink mind-
mind egyfajta kulturális vírusfert őzés eredményei lennének ? Bizonyos értelemben 
igen. A mémeket olyan információs mintákként szokás meghatározni , amelyek 
replikáció , azaz másolódás útján adódnak át. Miként a biológiai vírus túlélését csak 
valamely gazdasejt biztosíthatja , amelyet képes rávenni önmaga lemásoltatására, a 
mémek is ilyesfajta trükknek köszönhetik az „életüket ", pontosabban a túlélésüket. 
A gondolat például önmagában ugyanúgy életképtelen (az önálló anyagcsere abszurd 
lehetőségéről nem is szólva ), mint a vírus . Ez a helyzet áll fenn mindaddig, amíg 
nem kommunikálódik, illetve a memetika nyelvén szólva: amíg he nem hatol vala-
mely gazdaszervezetbe (agyba ), ott meg nem ragad (be nem vés ődik az emlékezetbe) 
és szállásadóját (az embert ) arra nem készteti , hogy elkészítse replikációját ( tovább 
adja embertársainknak). 

4. 

1975-ben publikált dolgozatában E T. Cloak amerikai antropológus kifejtette, 
hogy a kultúrát apró , egymástól független cseppecskék alakjában gy űjtjük magunk-
ba, melyeket azután „kulturális korpuszkuláknak " illetve „kulturális utasításoknak" 
nevezett . A kulturális utasításokat olyan él ősködőkhöz hasonlította , amelyek ellen- 
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őrzésük alatt tartják a gazdaszervezet bizonyos viselkedésformáit, ahogyan például 
az influenzavírusok tüsszögésre késztetnek bennünket, hogy saját terjedésüket biz-
tosítsak. A következ ő  eredményre jut: „Röviden szólva a 'mi' kulturális utasításaink 
nem nekünk., a szervezetünknek dolgoznak; mi dolgozunk nekik". Cloak eszmefut-
tatásában, amelyet Dawkins is ismert Az önző  gén írása közben, már benne van a 
memetikai megközelítés lényege: a mémek nem minket szolgálnak, hanem — miként 
az „önz ő" gének is — csak saját lemásolódásukkal tör ődnek. Tudatunk, kultúránk 
csupán tenyészhely a számukra, amely evolúciójuk színtere és eredménye is egyben. 
Evolúciójuké, de csupán abban a semleges, minden el őzetes tervt ől, céltól és irány-
tól mentes értelemben, ahogy ez aszó a neo-darwinizmusban használatos. Miként 
egy faj génállománya az egyes gének együttm űködő  szövetsége, a kultúra és a hagyo-
mány sem más, mint a mémek kooperatív együttese: egy-egy mémplex. Ezek a mém-
plexek azután id őről időre változnak, felhalmoznak és elveszítenek tulajdonságokat, 
korábbi korokból származó tulajdonságokat pedig megtartanak. 

A méni-elmélet. Dawkins számára csupán szemléletes példa, pedagógiai segédesz-
köz volt ahhoz, hogy megmutassa: a gén csupán speciális eset, és az egyetemes dar-
winizmusban vállalt szerepét eljátszhatja minden olyan létez ő, amely megfelel a 
replikátor meghatározásának. Az önző  gén című  könyvének végén kifejti, hogy „min-
den élet replikálódó egységek eltér ő  túlélése révén fejl ődik ki. Elképzelhetők mások 
is. Ha vannak, akkor — feltéve, hogy más feltételek is teljesülnek — szinte elkerülhe-
tetlenül egy evolúciós folyamat alapjává válnak". Ezt a feladatot szánta Dawkins a 
mémeknek, hangsúlyozva, hogy a gének és a mémek evolúciója analóg ugyan, de 
mindkettő  önálló utat jár. 

A különbségeket hosszasan lehetne sorolni. A legfontosabb talán az, hogy a 
memetikai átadás nagyságrendekkel gyorsabb, mint a genetikai, s nem csak függ őle-
gesen, nemzedékr ől nemzedékre, hanem — miként a vírusfert őzés járvány idején —
vízszintesen is végbemegy: ménijeink egy részét szüleinkt ől kapjuk, de még számo-
sabbak azok, amelyeket a környezetünkb ől, társainktól, tanárainktól, a médiából 
szedünk fel. A másik rendkívül lényeges különbség az, hogy a memetikai evolúció, 
ellentétben a genetikaival, lamarckista. Ez azt jelenti, hogy míg a szerzett tulajdon-
ságok genetikailag nem adhatók át a következ ő  nemzedéknek, memetikailag ez játszi 
könnyedséggel zajlik nap mint nap. A body-builder labdányivá duzzaszthatja az 
izmait, ám ennek genetikailag semmiféle hatása nem lesz gyermeke izmosságára 
nézve, ugyanúgy, ahogy a tudós August Weisman is hiába vágta le nemzedékeken át 
kísérleti egerei farkát, ez semmilyen érdemleges hatást nem fejtett ki az utódok far-
kának hosszára. De ha a szakácsn ő  megsúgja a lányának, hogy miként kell finom 
borsólevest főzni, vagy ha filozófus az arisztotelészi logikával szórakoztatja család-
ját, azt lehet mondani, hogy mindketten szerzett tulajdonságukat (a tudásukat) 
memetikai úton adták át az utódoknak. További lényeges különbség, hogy míg a 
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gének fehérjeszintézist szabályzó programok , aminek eredményeit minden szakasz-
ban befolyásolják a rendelkezésre álló anyagok és a környezeti feltételek , a mémek 
elménket , azon keresztül pédig viselkedésünket befolyásolják . S míg a gének hihetet-
lenül pontosan másolódnak, a mémek гől ez nem mondható el , ami egyebek mellett 
azzal magyarázható, hogy memóriánk eléggé megbízhatatlan masinéria . De akárhány 
különbséget sorakoztatunk is fel, a lényeg bizonyára az, amit Susan Blackmore 
állít: „A mémek teljesen megfelelnek a replikátor szerepének, mert mind a három 
szükséges feltételnek eleget tesznek: örökl ődés (a magatartás formái és részletei örök-
lődnek ), módosulás (hibákkal, díszítésekkel vagy más változatok alakjában másolód-
nak) és kiválogatódás (csak néhány magatartás másolódik sikeresen)." 

A sikeresen másolódó mémekb ől áll majd össze az a valami , amit parlagi egysze-
гűséggel kultúrának , hagyománynak vagy például nyelvnek nevezünk , a többi pedig 
feledésbe merül. Azt a bútordarabot például , amelyre most id őnként csiiggedten 
rákönyökölök , memetikai értelmezés szerint azért nevezzi k asztalnak, mert ez volt 
az a mém , amely egy adott területen (a magyar nyelvteriileten ) a legsikeresebben 
гeplikálódott , vagy ha jobban tetszik, ez volt képes a legtöbb agyat megfert őzni, s 
önnön másolatainak elkészítésére bírni. S ki tudná megmondani , hány változat vér-
zett el ebben pokoli ve гѕengésben? 

A lényeg azonban az, hogy a mémeknek ez a semleges értelemben vett evolúció-
ja, (akárcsak a géneké ), nem feltétlenül valami érdekében történik: „egy kulturális 
jellegzetesség lehet, hogy csak azért alakult ki úgy , ahogy kialakult —szögezi le 
Dawkins —, mert önmagára nézve előnyös". Másként szólva, nincs szükségszer ű  kap-
csolat egy mém replikatív ereje , a saját szempontjából értelmezett „rátermettsége'', 
és a mi rátermettségünkhöz történ ő  hozzájárulása között, bármilyen mérce szerint 
is ítélnénk meg azt . Ez a géncentrizmus analógiájára bevezetett mémközpontú szem-
lélet lényege , amit Daniel C. Dennett , „minden mémelmélet -kutató filozófiai mento-
ra" (ahogy maga Dawkins titulálta ő t), a következ őképpen fogalmazott meg: „A 
mémek első  szabálya — a génekhez hasonlóan — az, hogy a replikáció nem szükség-
képpen valaminek a javára történik: azok a replikátorok virágoznak , amelyek alkal-
masak ... a replikálódásra — teljesen mindegy, milyen ok miatt ". A példákat megint 
csak sokáig lehetne sorolni, de szorítkozzunk a legtipikusabbakra . Az öngyilkosság, 
a cölibátus vagy a szüzességi fogadalom mémje annak ellenére életképes, hogy 
génjeink imperatívuszával a legkevésbé is tör ődne. Vagy más szempontból itt van a 
közismert lánc- vagy hólabdalevél, aminek ősidők óta számtalan változata kering a 
világban , anélkül , hogy bármiféle haszna vagy értelme lenne . Dawkins elmevírusként 
elemez egyet , de én inkább egyszerűbbet választanék attól a Dan Sperbe г től, aki 
ugyancsak a járványtan fogalmaival igyekszik leírni a legtágabb értelemben vett kul-
túrát. Íme: ,;Csinálj tíz példányt err ől a levélről, s küldd el tíz különböz ő  ember-
nek. Ezt a láncot Santiago de Compostellában kezdték. Ne szakítsd meg a láncot! 
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Kovácsné tíz példányt küldött el ebb ől a levélből , amikor megkapta , s ugyanazon a 
héten nagy lottónyereménye volt. Kardos úr lemásolás nélkül kidobta a levelet, s 
másnap elvesztette az állását ." Mi értelme van az ilyen típusú levélnek ? Semmi, 
hiszen nyilvánvaló hazugság az egész . Elvégre Kovácsné ebből a levélből semmikép-
pen sem küldhetett el nemhogy tíz, de egyetlen példányt sem, lévén, hogy a nagy 
nyereményhez , amiről szó van benne , a levél szerint is csak az elkiildés után jutott 
hozzá . S természetesen ugyanez érvényes Kardos úrra is. 

Akkor hát miért terjed mégis ? A memetikai magyarázat szerint azért, mert a 
lehető  legtisztábban testesíti meg a vírus szerkezetét .. Ugyanarra szólít fel, amire 
a biológiai vírus a gazdasejt DNS -ét vagy a számítógépes vírus a gazdaprogramot: 
„Másolj le!" Az ilyen típusú mondatokat nevezi Douglas R. Hofstadter önreplikatí-
vaknak vagy vírusosaknak , és változataik sokaságát elemezte a Metamágikus témák 
című  könyvében. 

A lényeg az , hogy szinte lehetetlen meghúzni a határt a vírusos és a nem -víru-
sos megnyilatkozások között. A nyíltan önreplikatív mondatok, mint a fent idézett 
lánclevél vagy a közismert paradoxonok („Ez a mondat hamis ") még úgy-ahogy fel-
ismerhetők , de vajon mi a helyzet az olyan , látszólag ízig -vérig leíró kijelentésekkel, 
mint amilyen a következ ő : ;,A bálnákat a kihalás veszélye fenyegeti". Hofstadter sze-
rint amikor az ember ilyet hall, valószín ű leg felmerül benne kérdés, hogy miként is 
orvosolhatná az áldatlan helyzetet . Mivel egyes egyedül bizonyára sehogy, kénytelen 
lesz összefogni olyan emberekkel , akik hasonlóan gondolkodnak és éreznek , mint ő . 
Hogy szavuk eljuthasson a törvényhozókhoz, bizonyára érdekvédelmi szervezetet 
vagy pártot fognak alapítani , agitálnak , tüntetnek , megjelennek a médiában. S köz-
ben mi történik ? Hofstadter értelmezése szerint az, hogy a kiindulópontul szolgáló 
mondat eléri minden mém alapvet ő  célját: azt, hogy óriási mennyiségben rep-
likálódjék , méghozzá — s ez a lényeg — attól függetlenül , hogy igaz vagy sem. Vagy 
ha valakit nem gy őz meg abálnák kihalására figyelmeztet ő  mondat , Hofstadter 
másik példája a rejtetten önreplikatív mondatokra már ismer ősebben cseng: „A bur-
zsoázia elnyomja a proletariátust ''. Implicit vírus ez is, anélkül képes gigantikus 
méretekben elterjedni , hogy megfelel-e a valóságnak vagy sem (Marx például bizo-
nyítottan meghamisította az angol munkásság helyzetére vonatkozó adatokat), hatás-
mechanizmusáról pedig épp elég történelmi tapasztalattal rendelkezünk ahhoz, hogy 
itt ne kelljen részletezni. Sem ítélkezni. 

A vírusos mondatok elkülönítése tehát hasonló nehézségekbe ütközik, mint a 
biológiai vírusok megkülönböztetése a „jótékony " vagy „hasznos " génektől. Dawkins 
korábbi megfogalmazása szerint egy elefánt , és egy vírus DNS-e egyaránt egy-egy 
„Másolj le!” program, azzal a különbséggel, hogy az els ő  elképeszt ően nagy kitérőt 
is magába foglal : „Мásolj le azzal , hogy először létrehozol egy elefántot! " Az oxfor-
di tudós úgy véli , ugyanez érvényes a mémekre is. Szivárvá.nybontás című  könyvében 
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a következőképpen fogalmaz: „A cseng ő-bongó tangók kizárólag parazita hatékony-
ságuk okán megmaradnak egyesek agyában, és másokat is megfert őznek. Ezek a 
spektrum 'vírus-végéhez' állnak közel. A filozófia nagyszer ű  gondolatai, ragyogó 
matematikai felismerések, a csomózás és az edényformázás leleményes módszerei a 
darwini spektrum 'indokolt' vagy 'elefánt' végéhez közelebb álló mémállományában 
maradnák fenn." 

De vajon miért maradt ki e felsorolásból a vallás? Kérdésünkre az Elmevírusok 
című  esszéjéb ől kapjuk meg a választ. Tömören fogalmazva azért, mert Dawkins az 
empirikusan igazolhatatlan vallási hitet súlyos és veszélyes betegségnek tartja, s a 
tudományra bízza a nemes feladatot, hogy kigyógyítsa az emberiséget ebb ől a kór-
ságból. De vajon van-e hozzá alapja, hogy ilyesmiket állítson? Az általa propagált 
mém -nézőpontból semmiképpen, hiszen az meghatározásánál fogva alkalmatlan az 
értékelésre. Ha pedig elhagyja ezt a perspektívát, arról mond le, ami a legvonzóbb, 
a legizgalmasabb ebben a diszciplínában. De ez még a kisebb problé гΡna. A vicc az, 
hogy az általa útjára indított memetika bármelyik pillanatban ő  ellene is fordítha-
tó. Memetikai szempontból tudniillik a kérdés nem az, hogy igaza van Dawkinsnak 
vagy sem, jó a javaslata, vagy sem, hanem hogy vajon milyen mémek vagy mém-
plexek fertőzték meg az agyát oly módon, hogy azt állítsa, amit állít. Ami valláskri-
tikáját illeti, kétségtelen, hogy nagyon fiatal mémekr ől van szó, melyek felvilágosodás 
nevű  mémplex formájában váltak ismertté a tizenhetedik században, vagyis a Föl-
dünkön ismert mém-invázió százezer éves történetéhez képest alig néhány pillanat-
tal ezelőtt. Másfelől, lényegében nagyon hasonló logikát követ H. S. Pyper is, amikor 
a következőket állítja a memetika atyjának valláskritikájáról: „Dawkins saját maga 
vált'túlélőgéppé' a Biblia számára, mert szétszórta ennek гΡnémjeit, és arra késztet-
te olvasóit — akik máskülönben bele sem néztek volna a Bibliába —, hogy böngésszék 
végig az eredeti szöveget". 

5. 
A memetikai szemlélet jelent őségét a kognitív fгΡlozófiára nézve Daniel C. Dennett 

vonta le. A memetikában folyton felmerül ő  kérdésre, hogy vajon védekezhetünk - e az 
elménket ér ő  szüntelen mém-invázió ellen, els ő  nekifutásra így válaszolt: „ Jó okunk 
van azt hinni, hogy a mém-immunológiai rendszerünknek van jöv ője, még ha nincs 
is biztosítva a tévedéssel szemben'. Ez a megnyilatkozása még teljesen összhangban 
van a memetikusok többségének „felvilágosult optimizmusával", ám alig fél oldallal 
alább gyökeresen megváltozik a véleménye. Hirtelen rádöbben arra, hogy az emberi 
elmék sem mások, mint a mémek teremtményei, vagyis: „nem foghatjuk úgy fel, hogy 
'a mémek versus mi', mivel a mémek korábbi megnyilvánulásai f őbb szerepet játszot-
tak annak meghatározásában, hogy kik vagy mik vagyunk. A 'független' elme idegen 
és veszélyes mémekkel szenibeiii, öшnaga megvédéséért folytatott küzdelme mítosz." 
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Másként fogalmazva, miként Freud pszoichoanalitikus elméletében, az ember eb-
ben a modellben sem úr a háza táján. Igaz, a freudi vízió némi optimizmusra azért 
ad okot, hiszen ott a tudattalanban m űködő  sötét erők valamelyest meghódíthatók, 
ha az analitikus vezetésével sikerül tudatosítanunk őket. Hangsúlyozni szeretném 
azonban, hogy csupán némi optimizmusra ad okot, hiszen a pszichoterápiában csak-
nem mindig kérdéses, hogy egy tünet történetének megismerése valóban gyógyulást 
hoz-e magával. Másrészt, e modell szerint az egészség ideál-típusa nyilvánvalóan nem 
más, mint ajudeo-keresztény vallás Uristene, akir ől az európai hagyomány fő  vonu-
lata úgy képzelte, minden tettének és cselekedetének teljes mértékben tudatában van. 
Egyszerűen elképzelhetetlen volt ugyanis egy olyan Isten, akinek tetteit a teremtés 
vagy az ítélkezés során valamiféle tudatalatti szexuális vágyak, netán ismeretlen ere-
detű  ízlésítéletek vezérelnék. Hogy a teljes önismeret. biztosított legyen, Origenész még 
Isten hatalmát is kész volt korlátozni, mert: „Ha Isten hatalma végtelen lenne, ebb ől 
szükségszerűen következnék, hogy nem ismeri önmagát, mert hiszen a végtelen ter-
mészettől fogva felfoghatatlan'. (Ugyanakkor bizonyára a fentiek fényében értelmez-
hető  Marcel Duchamp önjellemzése is, miszerint neki nincs tudatalattija, meg az a 
javaslata is, hogy a ready-made-ek kiválasztásakor az ízlést ki kell kapcsolni.) 

Ami a memetikát illeti, ott az ember még kevésbé úr a saját háza táján, mint az 
Istent majmoló pszichoanalizisben, hiszen itt a tudati ellen őrzés eszközei ugyanazok, 
mint amit segítségükkel meg akarunk zabolázni: mémek. Vagy másként fogalmazva, 
a súlyos kérdésre, hogy mi is lehetne az az „örökös eszménykép", amihez viszonyít-
va megítéljük mémjeink értékét, Dennett a vállát vonogatja. Ezt írja: „Figyelembe 
kell vennünk, hogy normatív fogalmaink — mint a kötedesség, a jóság, az igazság és a 
szépség — mémjei az elménk legmeggyökeresedettebb lakói közé tartoznak". 

Dawkins Az önz ő  gén című  könyve a következ ő, roppant optimista sorokkal feje-
ződik be: „Megvan a hatalmunk ahhoz, hogy dacoljunk velünk született önz ő  
génjeinkkel, és ha szükséges, a belénk táplált, belénk nevelt, önz ő  mémekkel is... 
Géngépeknek építettek bennünket, és mémgépekként nevelkedtünk, de megvan a 
hatalmunk ahhoz, hogy szembeforduljunk a teremt őinkkel. Mi, egyedül a Földön, 
fellázadhatunk az önz ő  replikátorok zsarnoksága ellen." Mindez szép és jó, ám 
Dennettnek azért még maradt egy csöndes kérdése: vajon mi az a „mi", mely nem-
csak genetikai, de memetikai teremt őjét is meghaladja? Ha elfogadjuk Dawkins gén-
, illetve mémközpontú szemléletének premisszáit, miszerint semmik sem vagyunk a 
testünk és az azt elárasztó mémek közötti interakciók valamilyen bonyolult rendsze-
rén túl, a válasz eléggé egyértelműnek látszik. Annál inkább, mert maga Dennett egy 
gyenge pillanatában, kilépve tudósi pózából, gyermeki őszinteséggel megjegyzi: „szá-
momra nem igazán vonzó az a gondolat, hogy az agyam egyfajta trágyahalom, mely-
ben más emberek gondolatcsírái új életre kapnak, miel őtt egy információs 
diaszpórában önmaguk másolatait elterjesztenék". 

Hölderlin Mném.oszüné című  verse ezekkel a szavakkal kezd ődik: „Csak jel 
vagyunk, s mögötte semmi..." (Bernáth István fordítása). Lehetséges, hogy a víru-
sok korában már az sem. Csak fert őzés. 
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