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Egy nap  
Konyovics Milánnál  

B. Szabó György  

elyik nap történ@t,ét rnandja ~rn егl?  
Minden talábkozásw ъk еmlёkezieфеs rmкirаd szálmormra.  

Emuberi а lakjáról szeretnék  be ёІ t és — nníív,eirőil fogok  
száJni. Lкгhe,t- е  а  kett'ót elválaszrtani egi,mástdl?  

Az idén nyгáron hrzrom hétig éltem kér~лei Jclötzы;t és hö,-  
ram héten át vendége voltam. Az u.to.l+síп  ruapolk e гg~ јkérdl  
szárnс lak b e, úgy, ahogyan emllékezetleimb e гn mгiamadit.  

HAJNAL  

Felhős, alacsony, szürke ég, didergő  hajnali derengés. Hétfő .  
A zambori vicinális tömve emberekkel: munkások, tisztvisel ők álmosan  

bókolva dőlnek egymásnak, a várva-várt szombat és vasárnap most foszlik  
semmivé.  

Kofák, diákok, lakodalomból hazatér ők állnak az ülések között: a haj-
nali mámor egyre dörmög őbb lesz és a másnaposság! a tarkókra telepszik.  

égre tekintő  csukott szemek: az álom szökni készül, és az egyik csi-
korgó váltónál hirtelen lelép a robogó vonatról.  

Futok előtt: lilán lejt a Fruska Gora és fehér füstfelh őben a beocsini  
cementgyár mocorgását sejti a tekintet; kertek és kapásak vonulása a nyár  
fás irányában.  

Petravác: három szélesszo ~knyás por asztasszony kosarakkal, hevede-
rekre erősített batyukkal kivörösödve .lép fel a lépcs őn: vászonnal és szőt-
tessel kereskednek.  

Gajdabra: a palánkai vonatra várakozók hosszú sorokban őrzik a  
fénylő  sínek távolbefutó szándékát.  

Odzsaci: sötétkék ruhában, fehér ingben és piros nyakkend ővel fiatal,  
hegyesrepödrött bajszú kolonista áll és meleg barna szemével a vanat ab-
lakait kémleli. A vagon majdnem kiürül: mennyi leszálló! A perran el őtt  
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feketehajú, alacsony lányka lépked magassarkú fehér papucsban, imbolygó 
járással, rikító zöldszínű  nadrág feszül rajta, a megtestesült egészség képe: 
kilencven kilós lehet. Hangos megjegyzések, füttyök, pisszegések 'kísérik 
vonulását: a vonatablakokat ellepte a sok éhes férfiszem. A lányka zavar-
talan nyugalommal lépked a kijárat felé és nem hederít a bámészkodókra. 

A kendergyár szürke k őkerítése hirtelen elmozdul: indul a vonatunk 
tovább. 

Birtokomba veszem az ablakot és egészen magamra maradok. 
A tájat nézem; az állomások, a bóbiskoló útitársak és az egyre vilá-

gosodó vonatfülke egyszerre elt űnnek mellő lem. 
A táj. 
Júliusi reggel. A szürke égnek már semmi nyoma: a kék égbolton ha-

talmas kerek és ovális felh ődarabok. A tarlókon búzakeresztek, amott friss 
szántás és haragoszöld kukoricások. Akácfák és tömzsi eperfák feszülnek 
az égnek, és minden er őlködés hiábavaló és reménytelen: 

Idill és dráma. 
Álony és por és sár. 
Harc és lemondás. 
A táj hirtelen metamorfózisa: minden részlet képeket sorakoztat a 

szemlélő  elé és a végtelenbe futó sík keretbe kényszerül. 
A valóság művészetté lesz. és minden .az Ő  képeire emlékeztet! 
Mi ez? Varázslat? 
Megpróbálok ellenállni és tárgyilagos akarok maradni. Részieteket 

figyelek meg, amik soha az Ő  képein nem tűntek fel, színeket látok, ame-
lyekkél palettája adós maradt: szürkéket és lilákat. És formákat, amelye-
ket meg sem kísérelt rögzíteni. 

Az, eredmény: az eddig színesen kavargó táj hirtelen elszíntelenedik, 
minden diszharmonikussá lesz és formátlanná válik. 

Valóság és művészet? 
A táj, amely az Ő  művészetében jobban hasonlít önmagára, mint a 

valóságban: részletek, amelyek az Ő  képein az egész látszatát keltik, szí-
nek, amelyek palettájának tüzében kelnek életre és a piromániás szenve-
délyességével gyújtják fel a szürke, barna, lila és seszín ű  világot, formak, 
amelyek az Ő  értelmezésében elnyerik értelmüket és a létezés törvénysze-
rűségeit váltják valóra. 

És a művészet, amely le,gyózi a valöságot, anélkül, hogy megtagadná 
eredetét és származását, és s űrített, tömény valósággá lesz, anélkül, hogy 
feladná önnön világának természetes rendjét. 

Művész, aki nem másolja, hanem megjeleníti a tájat: víziók terem-
tője, amelyek a föld életét és az alkotó m űvészi és emberi szorongásait 
egyesítik. 

Művész, aki éltet ője lett a tájnak és a táj, amely benne m űvészetté 
lényegült. 

Művész, aki alkotómunkájában is a term őföld tempójához igazodott: 
a nyár, az aratás, a b őség és az emberi munka diadalait örökítette meg 
legjobb alkotásaiban, s ahogy vénül, .a táj és öregszik a nap, hogy végül 
is fehér hótakaró boritsa a földbe került magot —, mind ritkábban szüle-
tik nála alkotás: a tél a pihenés, a nyugalom, az elmélkedés és az önma-
gával való szembenézés id őszaka. 

Erőgyűjtés új tavaszra, új holnapra... 
Nézem a végtelen, dúsan termő  földet, a vegetációnak ezt a féktelen, 

buja, gazdag áradását: ez is m űvészetére emlékeztet, 
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Képeire gondolok, ameiyek úgy keletkeznek, ahogyan a fúld terem és 
ahogyan az élet születik: a halál és elmúlás ellen viaskodva szün гtelenül, 
de ugyanakkor túlmutatva az életen. 

A művek örök tanúskodásra hivatottak. 

REGGEL  

Hosszú, tömött sorok vonulása a soktornyú város felé. 
Egy-egy lihegve siet ő  szembejövő : —Melyik vonat érkezet± meg? 
A vasúti park bokrai között, mintha rotyogó üstben készülne a kibír-

hatatlan forróságú júliusi délel őtt: sárgára zsugorodott levelek lemondva 
bámulj ák a satnya f űszálakat; hitek óta nem esett a z, es ő . 

Egy piros-zöld-sárga paraszttarisznya elt űnt a park egyik szelíden ka-
nyarodó mellékútján: a tarisznya madaras-ábrája még sokáig ott lebeg a 
fák és bokrok között. 

Hosszú, földszintes, sokablakos polgárházak, el őttük virágoskert és 
az utca legvégén templomtornyok, a megyeháza homlokzata és a belvárosi 
emeletes házak feketed ő  tetőszerkezete. 

A `város. 
Az apró, sötét boltok el ő tt reggeli vizesnyolcasok. Bent kocsiken őcsöt, 

kékkövet, raffiat és sárgára lakkozott ostornyelet árulnak. Kocsma: a reg-
geli szalonnázást spriccerrel rekeszti be három falusi atyafi. Hirtelen pí-
rosba és aranyba boruló homályos kovácsm űhely. Szellőző  búzaraktárak 
dohős ásítozásaL 

A város. 
Az embereket figyelem, akik itt élnek, ezeket a (házakat lakják, az 

embereket, akik lassan, tempósan hozzáigazítják mozdulataikat a hétf őhöz. 
Dörögve fut fel a rolló a boltajtón, amott két kiszolgálólány szoporázza 
lépteit, de nem sz űnik csivitelni a tegnapi táncmulatságról. 

Emberek. 
Csontfogantyús botra támaszkodó öregasszony, fejét fekete csipke-

kendő  fedi, kezében valószerűtlenül kicsiny tejeskanna. Lüszterkabátos ko-
pasz bácsika, alighanem nyugdíjas, karján kosárral a Piac felé tart. Mes-
terek a műhelyek előtt, zöld és fehér kötényekben, hangoskodva. Két do-
roszlói menyecske fityulásan egy szekér el őtt, a szekéren sárgaarcú, aszott 
öregasszony fekszik. 

Emberek. 
Az 6 vároša és az O emberei.  
A képek, amelyek a tegnapi várost őrzik: az árkádos, sárgafalú, tor-

nyos városházát, a Zsidó utcát, a Temet ő  utcát, a Piacteret, kékre. mázolt 
fabódéval az el őtérben és kopott, vakolathullajtó tűzfallal ,a hátferben, a 
Múzeum té.r barna akácfái között elnyúló »fiákerstand«-ot, a »Tri šešira« 
dülöngő  lépcsőfeljáratát és a külváros falusi, vertfalú házait. 

Aranyszínű  templomtornyokat, amelyeket az aratás utáni búzamez ők 
fülledt forrósága hevített izzó< Тá: labogó fáklya valamennyi. 

Képek, amelyek a tegnapi vilag errvbereit őrzik: a kisvárosi kávéház 
törzsvendégeit, olcsó szerelmet »üzleti« lányokat, koldusokat, papokat, 
cigányokat, fuvarosokat, mestereket, különcköd ő  vidéki urakat, magános, 
elesett öregasszonyokat és kiskocsmák ivókompániáit. 

Kimeríthetetlen áradása az embertípusoknak és valamennyit ez az 
istenhátamögötti vidéki élet formálta és ,torzította el: emberi drámak foj-
togató keserűsгgét és tragikusságát érezzük. 

A festő .  
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Az európai festészet metropoliszából érkezett majd harminc évvel ez-
elő tt. Hazajött. Végleg. A négymilliós fővárosból a vidéki kisvárosba, amely 
inkább falu, mint váras. S nyugodt tekintetével felmérte és számbavette 
— a felnđtt ember és a fest ő  szemével — a gyermekkor és az ifjúság tá-
jait. Ki sem mozdulva szűkebb hazájából, az elmúlt harminc év alatt meg-
tette a legnagyobb és legizgalmasabb felfedez ő  utat: egy nem fest ői táj 
művészi transzponálásával megtalálta önmagát és emberi és m űvészi 
»credo«-ját. 

A festő . 
Három évtizeden át egy vidéki kisváros közönye, bamba érthetetlen-

sége és sárbahúzo lomhasága mellett is hinni abban, hogy ez a nap-nap 
után m,egújuló viadala valóság leigázásáért a lehet ő  legméltóbb és legér-
demesebb művészi és emberi feladat. 

Egyedül és sokszor magárahagyatva, önmagával és környezetével 'har-
colva szolgálnia művészi forradalom és a forradalmi m űvészet ügyét. 

»Ordas eszmék« vicsorgásai között és az Európát mergez ő  »szörny-
államok« karában, az ember meggyalázásának és a szabadsag haldoklásé-- 
nak végetnemér ő  iszonyú éjszakáján. bízni az Ember és a Művészet fényl ő  
igazságában. 

»Fehérek között« európai lenni! 
Szeretném a szembejöv ők friss, reggeli tekintetéb ő l kiolvasni: tudják-e 

milyen alkotásokat rejt a városa falai között? 
Szeretném megtudni: ismerik-e a fest őt szülővárosában? .. 
Nincs válasz. 

DЁUELбTT  

A melódikus fiityiirészés valahol a lépcsőházban kezd ődik és lassan 
közeledik a műterem felé. 

Egy pillanat múlva már előttem áll: barna, nyúlánk alakja fehér ing-
blúzban, kék vászonnadrágban. Lábán mezitlabrahúzott spárgatalpú cip ő . 

— Kezdjük? 
Bálintok. 
Az életmű  számbavételének izgalmai. Nyomozás, képek felsorakozta-

tása a falak mentén, mérlegelés, párhuzamba állítás. 
Egy-egy év termésénék összegezése. 
уj festői értékek feltűntetése és nyomankövetése. 
Az átmeneti korszakok jellegzetességei: új és régi minőségek kevere-

dése, szembeállása, küzdelme. 
Űj szintézisek megvalósítana.  
Egy-egy probléma újrafagalmazás а .  
S nem megy.  
Mégegyszer.  
Nem sikerül.  
Űjra és újra.  
Krízisek.  
Egy izgató életmű  művészi és emberi tanulságai.  
Most megakadunk. Rövid szünet. Kezébe veszi a m űvei jegyzékét tartal-

mazó tenyérnyi nagyságú, keményfedel ű  kék könyvecskét.  
Lapoz, keres, töpreng.  
Emlékezik.  
A nagyműterem besötétített ablaktáblái mind nehezebben állják a jú-

liusi nap ostromát: a meleg hömpölyögve elözönli a hatalmas m űhely  
minden zugát, és árad-árad а  сitгоms&gа-zёІd toronyszoba felé is.  
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Az egyetlen el nem sötétített ablak tejüvege elfehéredve t űri a kínzó 
forróságot és tehetetlen keser űségében szűri a fényt, amely el őször a festő-
asztalon hever ő  tubusokat veszi számba, azután a képeket vizsgálja, majd 
a szunnyadó ecseteket szelíden dajkáló zöldmázas köcsögnek d ől és onnan 
kacérkodik a sötétbarna almáriumon állá parasztkancsók ,kék-fekete ékít-
ményeivel. 

Vannak képek, amelyeket az ember szeretne viszontlátni ... Már 
megpróbáltam magam is nyomoznia »$ercegovka« után. Harmincötbe 
festettem. Itt van a róla készült fénykép ... Csontos, karakterisztikus arc ;  
díszes, ünnepi öltözet: kék„ pirosak, sárgák ... Pasztázusan festettem meg, 
emlékszem mennyire foglalkoztatott éppen ennél a képnél a kelme anyag-
szerűségének fest ői megörökítése ... Érdekes szövetb ől készült .a dolmány, 
ha jól emlékszem a bártsony brokátnak egyik fajtája volt, arany paszo-
mántokkal, zsinórozaSsal és szövött-gombokkal díszítve... A régi, háború 
előtti parlament háznagya vásárolta meg a képviseldház számára. Mi lett 
a kép sorsa, nem tudom... Lehet, hogy a megszállas els ő  perceiben lába-
kelt, lehet, Ihogy a németek elcipelték, lehet, hogy egy kés őbb lebombázott 
házban valamelyik magánlakáson rejtegették ... Ki tudja? A képvisel ő-
házban ma semmit sem tudnak róla ... Sajnálom ezt a képet. Sajnálom a 
többit is, azokat, amelyekr ől nincs hír. Párizsban is maradt vagy .három-
száz képem ... Ha jól összeszámolom, több, mint kétezér képet festettem. 
Nem számítom idea pasztelleket és azt a sok-sok rajzot; egyszer illene 
rendezni ezt az anyagot is .. . 

Hallgatunk. 
Elgondolkozva lapozgat a tenyérnyi kék könyvben. 

Itt van az Eichner-gyűjtemény »Dalmatinká«-ja, azután a harminc-
kilencben készült »Kovácsműhely« , — ezt a kepet nagyon szerettem, érde-
kes sötét felületek borították, ezek a sötét felületek azonban színesek vol-
tak, fehér, vörös, kék fények világították meg az el őtérben mozgó figurá-
kat és a szerszámokat ... Ismered a Jánosnál lév ő  őszi tájképet, annak a 
színei emlékeztetnek egy kissé erre a képre ... A Matica képtárában van 
egy zombori városháza képem, aztán itt, Zomborban, Gyurica Anticsnál 
ugyancsak egy zombori utcarészletem, a Zsidó utca; Pesten is akad ebb ő l 
a korszakból egy-két képem, sajnos többr ő l még fényképfelvételem sincs. 

Elhallgat. 
A kék könyvecske nyitva áll el őtte, de nem lapoz benne tovább. 
Elgondolkozva ül, kezében szemüveggel. 
Emlékezik. 

DL  

Egy óra. Az utcán alig néhány ember. Az úttest forró: nehezen lépünk, 
mintha térdig szurokban járnánk. 

A keskeny utca legvégén az árkádos, tornyos városháza sárgállik, bal-
kézfelől ugyancsak hivatal-épület: az ablakok végnélkül sorakoznak. Amott 
a gimnázium-épület hallgat: hideg, téglával fedett folyosóján néha, ritkán, 
csak a pedellus léptei visszhangzanak, komoran és ijeszt ően. Néhany nappal 
ezelőtt megkezdődött a nagyszünet. 

A téren a körbefutó virágágyást fiatal gömbakácok őrzik és csenevész 
árnyékukban néhány delel ő  munkás keres oltalmat: elnyúlva hevernek a 
padokon. A Piac is kiürült. A hosszú asztalok között egyetlen ember sincs. 
A földön hulladék, szenny, piszok. 

Megall, félkézzel a kerékpárt tartja. 
-- Szeretem a nyarat, a meleget ... Sékszor fesstettem a búzát: zölden, 



sárgán, aranyosan, dúsan, aratás el őtt ... Egy kicsit a búza festőjéneх  tar-
tanak, noha minden fest ői téma érdekelt, és aki egyszer majd végignézi ké-
peimet, talán meglepődik, milyen sok figurális kompozíciót és arcképet ta-
lál... Az idén feladatszer űen búzamezőket festettem. A tegnapel őtti kép-
pel lezártam ezt a vagy harminc képb ől álló cikksorozatomat... Lezár-
tam? ... A búza-téma harminc év óta izgalomban tart .. . 

Azt hiszem a tegnapelőtti nap volta legforróbb az idén ... Nem 
szeretek árnyékban festeni, csak a t űző  napon ... Egy óránál tovább azon-
ban nem bírtam... Mintha lángot vetne a föld körülöttem és máglyán áll-
nék,minden sárga volt és vörös, az ég fekete lett és haragoskék, és ,Q nap, 
narancssárgán és pirosan, eszeveszetten szórta nyilait ... Folyt a ' festék, 
csorgott, nemcsak a képr ől, hanem a plakettáról is; a tubusokban is olvadni 
kezdett ... Szell ő  sem mozdult ... Kibírihatatlan volt. El őször történt, hogy 
megkívántam az árnyékot. Különös érzés. Amikor végre a h űvösbe értem, 
szemügyre vettem a képet. Elneveztem »Atom-nap«-nak. Van a képben va-
lami, ami a nagy elemi szerencsétlenségek hangulatát idézi .. . 

Az atomkor festészete? ... teszi fel .önmagának a kérdést. 
Engem aggaszt az atombombákkal valö kísérletezés. Két 'háborút él-

tem át és a két háború el őkészületeit is. Az új fegyverekkel való próbá-
kat is ismerem. S mindig akadt egy őrült, aki az ember ellen fordította a 
pusztítás legmodernebb eszközeit ... Еs a tragikus az, hagy milliók pusz-
tulnak el, amig az emberiség rájön, hogy egy őrült ész okozta a tengernyi 
szenvedést .. . 

Arca elkomorul. Lassan lépegetünk tovább. 
Nem tudom, de lehet, hagy az ember egy nap rádöbben arra, hagy 

életének az a korszaka volt a legboldogabb, amikor még nem ismerte az 
atomfegyvereket ... Az emberekb ől ma kezd kiveszni a biztonsag érzése. 
Nem tudja, mi lesz holnap... Pillanatok alatt országrészek t űnihetnek el, 
évezredek kultúrája semmisülhet meg, százezrével halhat az ember ... En-
gem nyugtalanít a pusztítás ilyen lelhet ősége .. . 

Hazaértünk. 
Az elsötétített ebédl ő  kellemesen 1r јvös.  
A »Családi interieur« hangulata a szobákban.  
Most házigazda. 
A zöld salátát Ő  készíti el: olajosan, sok mustárral. 

DЁLUTÁN  

A kisműterem besötétftve. 
Villanyfény mellett átlapozom a kiválasztott *.képek jegyzékét. A több, 

mint kétezer képb ől — százhúsz. És a százhúszat is csökkenteni kell. 
A monográfia terjedelme is el ővigyázatosságra kényszerít: egy életm ű  

sajátos dialektikáját kell érvényre juttatni. 
Az alsó határ az 1922-es kubista-korszak. 
Mindössze néhány kép, de ennek a fejl ődési szakasznak vannak meg 

nem kerülhető  és az égész életműben megmutatkozó eredményei. 
Elsősorban a képalkotó elemek egysége és szervezettsége. A festmény 

minden elemét funkcionálisan kell szemlélni: a rajz, a színek viszonya  
teremti meg a kétdimenzianális felület szerkezetét. 

A valóság elemeinek ez a transzponálása és szintézise az alkotás lé-
nyege. 

Minden műalkotás sűrités. 
A kép ónálló egység és a festtó feladata új, harmönikus egységek te-

remt se. 
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A kubizmussal való találkozás egy életre szóló tanulsága a képalko-
tás törvényeinek ismerete.  

És milyen alapos ismerete! 
A képalkotó 'elemeњ  értelmezésében és realizálásában egyre szabadabb 

és mind kötetlenebb lesz. 
Az 1927-es postkubista piros-fehér-fekete »Csendélet«-t ől kezdve a 

Párionban készült »Vasárnap délután«-ig és a Beljanszki-gy űjteményben 
lévő  nagyméretű  »Műterem«-ig —amely mar a »kék-korszak« nyitányát 
jelzi — az önállósodás számos jelét fölfedezhetjük: a résaleteket szigorúan 
alárendeli a szerkezetnek és a széthulló színes felületeket a sötét, sokszor 
komoran ható részek fegyelmezik és kényszerítik egységbe: a rajz szerepe 
'itt még domináló. 

A »kék-korszak« ezt a »szabályozódást és a rajznak ezt a fegyelme-
zettségét tűntette el: a legérettebb darabokat Greco-i nyugtalanság jel-
lemzi: a színek lávaszerű  kitöréssel elöntik a vászon fehérségét és csorgá-
sukkal létrehozzák a felület szín-arabeszkjeit és szeszélyes ornamenseit. 
Az intenzív kékek viszonya a zöldekhez, pirosakhoz, rózsaszínekhez és 
fehérekhez sajátos feszültséggel tölti meg a m űveket: minden kép ellent-
mondásaktit old fel. 

Lehet-e még fokoznia fest ői eszközök intenzitását? 
A festői bravurok kora az, amikor nincs lehetetlen: 
Nincs lehetetlen?... 
De a festészet nem bravúros b űvészmutatványokból áll! 
A művészet nem ügyeskedés és nem szemfényvesztés! .. . 
Az alkotás nem szenvedely, hanem szenvedés. 
A Párizsból való hazatérés nemcsak szimbólikus jelent őségű . Művészete 

itt válik valóban szenvedéllyé és szenvedéssé. 

ESTE  

A mennyezetre er ősített hatalmas reflektor kialszik: a nagym űterem 
elsötétül és a szem lassan barátkozik a hirtelen félhomállyal. A t űz-színek 
lassú hamvadása a képeken .. . 

-- Amikor hazajöttem, minden színtelennek tűnt: az emberek, az épü-
letek és utcák, a földek, a fák ... Barnákat láttam és szürkéket ... De ez 
rövid ideig tartott. Dalmácia: minden lépés egy-egy kép, és a horizont 
vertikális tagozódása sugallja a szabadabb képszerkesztést. És a színek! 
A harmincötös és harminchatos évek jelentős képeit itt festettem: »Emma 
a kertben«, »Hercegovka«, »Vörös ház«, »Koszta Sztrajnics«, »Emma és 
Vera«, »Ministráns« , »Dalmatinka« — ezek mind itt készültek a tenger-
parton, Mliniben ... Termékeny korszakom volt, délel őtt és délután is fes-
tettem... Színek, színek... És ekkor kezdtem fölfedezni, egyre izgatottab-
ban és mind türelmetlenebbül, Bácskát ... Utcák, Falusi vertfalú dülöng ő  
házsarak és a zombari külváros apróablakú, színes házai ... S az ember is 
mindjobban érdekelt. A kisvár оsi élet típusait, mint . fest ői témát nem ke-
restem, én csupán a világot akartam rögzíteni ... Nem tör ődtem az 
»életmű«-vel. Festettem. Az eredmény? Erre magam el őször akkor döb-
bentem rá, amikor a felszabadulás után második beográdi kiállításom, az 
»Emberek« anyagát válogattam össze Jánossal... Igazi fölfedezés volt 
számоmra felsorakoztatva látni ezt a hatalmas »ember-mena ~Rériát« .. . 

— Azután a megszállás évei, a (ћadifagság és a »Családi interieur«, a 
»Koporsós Gyúra«, a »Sárvári asszonyok« és a koldusok, az utcasarkakat, 
a templom környékét és a temet ő-közt ellepő  elesettek világa ... A( szrbo-
bráni tájképek ... És a negyvennégyes év alkotásai: a »Tyira«, a »Porcelán- 
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csendélet« és egy nagyon finom n ői arcképem, a »Babuci«. Ett ő l a képem-
tő l nagyon nehezen váltam meg, de anyagiak kényszerítették rá. 

— A negyvenötös és az ötvenes év szerencšés ihletközegeket biztosító 
két esztend ő  volt: Kupuszinát festettem akkor és itt, a m ű teremben embe-
reket ... János volt a modell-felhajtó. »Öregasszony«, »Két kislány«, 
»Gyúró Vastár«, »Műterem« és az egyetlen üvegre festett képem, a »Ko сs-
mában« — ez itt — mutat a falra — negyvenötben készült ... Ötven?  

Valami lírai ellágyulás fogott el, talán soha annyi finomságot nem sike-
rült visszaadnom, mint az akkor készült őszi tájképeken ... A kukoricá-
sak már letörve, a fekete szántóföldeket néma, sárga és barna szárkúpok 
őrzik — a távoli szállások fehér falai ezüstösek és a fák koronája aranyba 
játszik ... Csend van, végtelen csend a kifosztott mez őkön .. . 

A képeken a tűz-színek lassú hamvadása .. . 
Az utcán már villanyok égnek. 
Valahonnan, talán a Dunáról, friss szél kerekedett és az esti váras 

hirtelen fellélegzik a forró júliusi nap után .. . 

ЕЈ ~Ј!E ~ L  

Távoli ajtódörrenésre ébredek. A kism űterem falain fekete árnyékok 
libegnek, nyújtóznák, keringenek: a függ ő  utcai lámpa részeg táncot jár 
és fénye nyugtalanul kutatja a szoba sötétebb zugait. 

A balkon el ő tti fa megéled: rázkódik, libeg, sustorog és lombjai köžött 
mintha fogvacogtató félelem bújt volna meg. 

Váratlan szélroham: a porfelh ő  az utcán egy pillanatra mindent elföd.  
Villámlás. Üjra és egyre szaporábban. 
Mennydörgés, mindinkább közeledve: az ablaküvegek remegnek. 
Felkelek és a sötét kiállító-termeken át a nagym űterem felé indulok. 

iJt'közben becsukom az ablakot: hirtelen nagy es őcseppek hullanak a nya-
kamba. 

Nyári zápor. 
A gyér lámpák fényében egyre szélesebben pásztáz: ki-kihagy, de az-

tán újult erővel zuhog. 
A nagyműteremben felcsavarom a villanyt és véletleniil a reflektort is. 
A képek hirtelen életre kelnek. 
A szoba megtelik színnel és fénnyel. 
A kísértés túl nagy: megfeledkezem az es őrő l, az úiabb szélroham- 

ról, a huzatról, a csapkodó ajtókról és ablakokról... A képéket nézem. 
A képeket, amelyek megszűntek azok lenni: önvallomás mindegyik. 
Alkotások, amelyekből kihallani az ember lélegzetvételét. 
Művek, amelyek Belőle nőttek ki .. . 
Еrzem jelenlétét, ha nincs is itt. 
Testi valóságában is jelen van az éjjeli m űteremben. 
A képeiben Ő  van jelen: aki úgy fest, mint _ đ , annál nem is lehet 

másképp. 
Mindig jelen kell lennie alkotásaiban. 
Időtlen időkig. 
Az eső  zuhog. 
Szerencsére nem befelé ver; az ablak alatti könyvespolcokon a könyvek 

szárazak.  
Lassú mozdulattal becsukom a toronyszoba ablakait. 
Еjfél lehet. 

(1957)  
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Sárba fogva  

Zákány Antal 

Tilirukótmкt e  
réro eteg ránc ∎atdita; 
sípján rгked~t 
énеlaeоmаdár ,gubbаszt:  
a le?lkém búfelleg ül, 
szárnyain ólam  .. . 
Csak néz, üresen, szenderill,  
hiába bizta гtam,.  
hagy szóljon!  

A ,tengert, .lán, 
sытasem lalí}tam én még,  
sahчu sztiéleseQљ  horizantat!  
Nagyabb tereit, mint  
ami,гt átf  ig е,ду  mésxe,g „e гl jen".  
A  sirályo±k  

s az  orkának сгјан  
én nem ~hallatt~,m.  

A Nap  len гrgzavk, 
a Nap 'fekю ►т,  
és mindig ,csak еј  2xan: éj jel! 
S  én úllak, itt, 

ragadós, fekete  és sdrga fгaldön:  
kezeim,ben ,karluadt bodzaág,  

az гáу, mzrelly rninden  
da llamqt megrom.tatt.  
Köröttem kisxán:tatt •kгutya- 
és muacskacsorutak: 

bárgy tdj korát hogy rпegitéljem  

TeizAerv,ixet  sem  ldttain én,  
üres páliiъkásü гregben  
mit a baldagak hazuuhoztu ~k;  
ne ~rn én а  ,hegyn~k фej.fe'hér  
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arlm ~árt, rni nyugalamra szalutat, —  
а  tájat, а  szőrnyű  jégtmexőt,  
m~ely a  holt rncummwtat őrzi,  
az erdőt, im,el а  Naptdl tis leég,  
húnг~ó népet,  
rne~ly sdha~eHm fo,g  •дy "ózni, 
s bús, ősi sírhelyét  
volt rabszobgáiknak és zsarnokakncuk  . . . 

Ttil~inkóimaat  e 
sLet, mészeges róna adta;  
sígoján nérna  
énekesmadár gubbжъszt:  
a tеlikén búfeittеg  üd, 
szárnyaгcn álom  .. . 
Csyak néz, üresеn, szenderül,  
s hid,b bizt а tdm  
hogy szóljon  .. . 

1957  
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.. аa pokolgép pedig  
az én fejem  

Wolfgang Borchert  

O mlett vagyok. Talán nem olyan ízletes és zsíros, de éppen olyan sárgán 
és laposan fekszem betegségem fekete hangulatában, mint az omlett 

a sütőserpenyő  feketeségében. A májam kemény futball, a fejem forró 
teásfazék. A többi testrészem a futball és a teásfazék között olyan gerjedt 
és duzzadt, minta gyulladásos vakbél. 

Mellettem az asztalon kalapálnak — már néhány órája. Az asztalnál 
kilencven font ül a széken és kopácsol az asztalon lév ő  negyvenöt fonton. 
Az a negyvenöt font az asztalon — az én kövér, nehéz írógépem. Az á 
széken ülő  kilencven font — az én könny ű  cingár apám. Néhány órája 
őrült ütemben csapkodja a gépet, s minden koppantása egy pokolgépen 
koppan, a pokolgÉp pedig az én fejem. 

Kint azonban madarak és gépkocsik vannak, és szürke felh ők, amik 
még ma este föltétlenül el akarnak jutni a mosodába, mert szennyesek, 
akár az árnyékszéki törülköz ők. Ám a madarak tudják, hogy a törülköz ők 
mögött az ég kék marad. A gépkocsik meg ugyancsak tülkölnek. A tül-
kölők e,gészsegese;k. A madarak, törülközök és a tülkök dühösítenek, mert 
betegségem miatt nem tarthatok velük. Kip-kip-kop-kop .. . 

De türelmes vagyok, akár egy egyházi szent, akinek a körmeit pör-
kölik, s aki angyali türelmével örömet akar szerezni az istennek. (Mit kel-
lett az angyaloknak tenniök az emberekért!? Hát még az istennek!). 

Az apám súlya kilencven font, az írógépé pedig negyvenöt, de az öreg 
azt állítja, hogy őt felüdíti a gépelés. Tulajdonképpen csak attól fél, hogy 
föltápászkodom a süt őserpenyői feketeségemb ől és magam fogok hozzá a 
kopogáshoz. Tudja, hogy nem nyugodnék, s ezért órákhosszat játssza álmo-
dozásaimat a gépen — kilencven font a negyvenöt fonttal szemben. Mi-
csoda helyzet! 

De ő  apám s fél, hogy a májam léghajóvá, a fejem pedig turbinává 
válik, és a rossz szell őztetés következtében mind a kett ő  széthasad. Ven-
tillátort játszik hát. az apám, hogy távoltartsa a turbinát és a léghajót. 
Mert ki tudja? Talán egy szemüveges? Mit használ a szemüveg, ha nincs 
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mögötte semmi, csupán fölényes mosoly és könnyez ő  krokoclilusszem, mefy  
nem bölcsességből néma, hanem ostobaságból. Mindig meg kell különböz-
tetni ugyanis: bölcsességből ered-e a némaság vagy ostobaságból. Én in-
kább lemondok a szemüveges kapacitásokról — nem, a tanárok se tudnak  
semmit.  

Az 'apám tudja, — tudja, hagy nem lenne nyugtom, s azt a dolgot  a 
májammal, mert apám —, s emiatt viaskodik a negyvenöt font fémmel.  

Ekkor vitázni kezdünk. A kilencvenet fontos száraz köhögés az om-
lettszínű  teásfazékkal, az apám meg én.  

Elbeszélésemben ugyanis azt írom, hogy egy macska csontjai sápkóro-
san csillannak ki a csatorna iszapjából. Egy macska csonjjai? Nem, ezzel  
az apám nem egyezik. Fölveti a merész kérdést:  

Honnan tudod, hogy macskacsont az, ami abban a te csatornádban  
fekszik és sápkórosan csillogva el űzi, az örökkévalóság hülyeségét?  

Meglepődöm, de biztos vagyok a dolgomban:  
Hát tudom. Csak macskát fojtanak a csatornába.  

Ama kilencven font nem egykönnyen hátrál meg:  
A csatornába belefojtanak, illetve belefulladnak egyebek között:  

kutyák, verebek és szerelmes kamaszok. De kerülnek bele romlott halak,  
régi agancsok, megfojtott bankárok és kéjgyilkolt ringyók is. Persze macs-
kák is. De nincs az az anatómia-tanár, — hi§zen amúgy is mind rövidlátó  
—, aki a hídról meg tudná állapítani, hogy macska vagy ringyö csontjai  
kandikálnak-e ki az iszapból. A tanárok ugyanis szintén nem tudnak sem-
mit, barátocskám.  

Ohó! Az apámban költő  bujkál, az apám fia pedig olcsó kibúvót keres:  
De tudom, macskacsont volt, pontosan tudom. Ha én azt írom,  

hogy macskának a csontja volt, hát akkor ha a fene fenét eszik is macská-
nak a csontja volt, és kész. Akinek a macskacsont miatt nem tetszenek az  
elbeszéléseim, hát ne olvassa. Nem szorultam én ilyen sz őrszálhasogató  
olvasókra. Nem látod be, hogy macskacsont volt? Mi más lehetett?  

Az asztal tulsó oldaláról szelíden:  
S ha most azt írnád: egy macska csontváza volt — csontváz?  

Еn meggyőződve, de nagyon panaszosan hozzáfűzöm:  
Nem bánom, legyen hát csontváz.  

Az ajtóban egy magas, barnalány áll — nem, fényl ő  lány. Sötét szeme  
és sötét haja van, de több világosságot áraszt a fekete hangulatomba, mint  
a Nap.  

Az apám szipákol egyet, és kimegy az édesanyámhoz a konyhába.  
Tudja, hogy egyébként léghajónagyságúra dagad a májam. Szipákol és  
megy, bár tudja, hogy a konyha hideg és kényelmetlen. Megy mégis.  
Tudja, hogy nélkülözhetem sápadt holdfényét, amikor itt van a barna  
lány, aki olyan minta napfény.  

Édesanyámon egy parasztos boglárral összet űzött, ízléstelen vörös-kék  
sál van. Látom, hogy mosta konyhában egy cigarettán osztozkoinak, és  
macskacsontot — csontvázzá változtatva — újra a csatornába dobják. Ez  
a helyzet mosta konyhában. Ezt r i denesetre még pontosan l г t.tam ,  na-
gy on is pontosan.  

De aztán semmit se látok. Hogy is lóthatnék?  
A barna lány odavetette köpenyét egy székre és hozzám ült. Tizen-

kilenc évétől úgy felszökik az érverésem, minta kismajom a pálmafára,  
s mosta magasból rőtszőrű  kókuszdiókat dobál rám.  

A szívedtől ver úgy?  
Nem, a kókuszdióktól. Persze, hogy a szívemt ől, mert te itt vagy,  

drága napfényem.  
Elfelejtettem a konyhát, macskacsontot és kókuszdiót, s a napfényem- 
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nék meg kell engednie, hogy — a vakulás veszélye nélkül szótlanul bá-
mulj am. 

Meg akarta fogni az üt őeremet -- azt akarta? —, de a majom elillant, 
s én erősen tartom a kezét. 

Kinta törülköz őket kifacsarták, a madarak és a gépkocsik pedig rész-
ben csüggedt-náthás, fölháborodott-pöffeszked ő  hangokat hallatnak. Tő lem 
hetekig eshet az es ő , mert ha mellettem ül a 'napfényem — sípcsontomon  
érzem а  соmbjt —, akkor majdnem makkegészséges vagyok. Mit tör ődöm 
én mosta gépkocsikkal és a madarakkal! 

Közben mindjárt észrevesszük, egyes halkan ejtett szavakból, hogy 
nagyon bírjuk egymást. Nem a szavaktól függ, hogy ezt észrevegyük. 

Csengett tegnap este a füled? 
Tegnap este? A te fülednek mindig csengenie kellene. 

A majom — ejh, micsoda ereje van a kölyöknek! — fokozott er ővel 
dabálja a kákuszdiókat. De nemcsak rám. Mert a fén уlő  barna lány egy-
szerre nyugtalanul néz ingem. A nyakán remeg egy ici-pici darab kék ér. 

Olyan okosak vagy ostobák — vagy meglepettek — vagyunk mind a 
ketten, hogy egyikünk se szólt semmit. Mit is mondanánk? Járd be a világ 
valamennyi könyvtárát, szedd össze a világ minden szerelmi regényét, 
nem találsz bennük egyetlen megközelít ően okos mondatot sem, amit most, 
ebben a pillanatban elmondhatnál. 

A konyak és a láz fölbátorít. Konyakom ugyan nincs, de lázam annál 
inkább. Vakmer ővé válok. 

Becsusztatom napfényem kezét az ingem alatta szívemre: 
Hallod? Egy majom ül benne és kókuszdiókat dobál. Kókuszdiókat. 

Millió és millió jókora kókuszdiákat. Egyre többet és egyre sebesebben. 
Érzed? 

Nagyon halkan ezt mondja: 
0, te — itt! Nálam is.  

Aztán egyikünk se szól semmit. Mit is mondhatnánk még? A világ  
egyetlen tenoristájának se juthat a kókuszdióink után még valami jobb  
az eszébe.  

Az apám azonban tudja, hogy a kókuszdiók perg ő tüze megárthat a  
majomnak, ha közbe nem lép. Ezért bejön a konyhából — a régen elfelej-
tett macskacsonttal — és a gép mellé ill. Az apám, ő , és tudja, hogy két  
hra. napozás untig elég egy betegnek. Az én jó, kedves napfényem is nyom-
ban belátja ezt, sajnos.  

A majom, a pálmájától aléltan, boldogan lecsussfan. . 

Korom Tibor fordítása 

1938  
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Hideg neonfény  

Saffer Pál  

K éső  este van már. A sugárúton, neonlámpák ár-
nyékában, hazafelé megyek. Az üres trafik pultja 

mögött egy hervadó barna asszony ül és kibámul a 
neonárnyékba. Mert a neon nem világít, csak teleszórja 
az utcát fényárnyékkal, betakargatja vele a várost a 
szurokfekete égbolt perzsel ő  hidege el ő l. 

Az asszony ott benn nem is a neonfényre mered, 
hanem maga elé, a semmibe, ami lényegében mindegy; 
egyik is, másik is szétszóródik és meghatározatlan. 

Bemennék hozzá, de a napi cigaretta-adagomat már 
reggel megvettem, és nincs nálam pénz. Az ember néha 
önmaga előtt is álnéven nevezi gondolatait. De talán nem 
is álnév ez!? Legegyszer űbb volna, ha kimondanám, 
hogy bemennék, de nincs rá j ó okom. 

Pedig be kellene menni hozzá, mert a kirakatabla-
kon át láttam, hogy egyedül van. Az arcáról látom, hogy 
egyedül van. Szép, hervadó, kedves arca van az asz-
szonynak és egyedül van. Еn is egyedül vagyok. Ő  nem 
lát ingem, mert künn vagyok, neonárnyék vagyok, és az 

, semmi, meghatározatlan. 
Odabenn negyvenes ég ő  sápadozik és én nem tudok bemenni. Undoro-

dom. Az étkező  jut eszembe róla Lajos kollégával, aki szemben él velem, 
és a szeme evés közben a tányéromra dülled, mert a vacsora hatvan dinár, 
az ebéd kilencven, ami harminccal szorozva pontosan négyezerötszáz, és az 
egésznek szörny ű  savanyúkáposzta szaga van. 

Ez is csak kifogás. A negyvenes ég őnek itt jó dohányszaga van. Mégse 
merek bemenni. Ha bemennék, megszagolnám az ég ő t és azt találná hinni, 
hogy a második vagyok. Nem akarok második lenni. 

A milicista ugyanis már reggel, nyitáskor itt járt. Ez a posztja a parktól 
a patikáig. Néhányszor huhogva összecsapta keszty űs kezét, jelezve, hogy  
hideg van, aztán leült a pult el őtti asztalka mellé, és élvezte a tegnapról  
ittmaradt meleget. Az asszonya tüzet élesztette a kis kályhában, és csak  a 
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háta látszott ki a pult mögül. Bekormozta a kezét és fintorgott. 
— Cudar hideg van — mondta a milicista. 

Az — válaszolta az asszony és vörös volt, amikor kiegyenesedett. 
Vevők jöttek, azután elmentek. 

Megy a bolt? — szólt a milicista és levetette rámelegedett keszty űit. 
Ilyenkor még csak az olcsóbbja megy — mondta az asszony. — Ko-

rán van még. 
A milicista nem folytatta. Nézte az asszonyt. Negyven körül lehet — 

gondolta —, de j ó, keményhúrú. A lelke is kemény lehet. Megedz ődött az 
egyedüllétben. Talán beszélni kellene vele. A trafikot megtartanák. A gye-
rek se lenne baj; arra jár a pótfék. 

A kabátújja alól kikandikált az ing. Visszagy űrte. 
Nem mosnak tisztességesen ezek a mosodában — morogta félhango-

san, de úgy, hogy az asszony is hallja. Az nem szólt semmit, csak ült ölébe 
ejtett kézzel és nézett kifelé. 

Ismét vevők jöttek. Odakünn derengeni kezdett. Az asszony egy régi 
képesújságot kapart el ő  a polc mélyér ől és azt böngészgette. 

Némelyik ember nem bírja ki dohány nélkül — szálalt meg a mili- 
cista. — Valamikor én is cigarettáztam, de abbahagytam. Semmi bajom. 

Az asszony ránézett és bólintott, azután megint az újságba mélyedt. A 
milicista lassan húzogatni kezdte a keszty űjét, azután nehezkesen felállt. 

Megyek lassan — mondta. — Nemsokára jön a váltás. 
Magának is kell pihenni. 
Jó munkát — köszönt a milicista keszty űs kezét a sapkája felé 

emelve. 
Isten vele — mondta az asszony. Tekintetével kikísérte a férfit, 

azután eloltotta a sárga negyvenes villanyég őt. Odakünn már megvirradt. 
Be kellene menni hozzá, de nem bírok. Odabenn negyvenes ég ő  sápa-

dozik és olyan tőle a trafik, mint a bútorozott szobám havi háromezerért, 
ahova az anyja nem engedi e1 a gyerekemet, nehogy rossz hire keljen a 
lánynak. 

Pedig itt már elillantak a férfiszavak és illatok, csak egy szomorú, 
hervadó asszony tekintete öleli fel a negyvenes ég ő  alatta szobát. Mégse 
merek bemenni. Ha bemennék, bevinném a bútorozott szoba illatát és azt 
találná hinni, hogy a harmadik vagyok. Nem akarok harmadik lenni. 

A katonatiszt ugyanis, amikor kifizette, mindjárt rá is gyújtotta drága 
cigarettára, és az asszonynak úgy t űnt, hogy csak miatta szív ilyen drága 
dohányt.  

Mi újság? — kérdezte bizalmasan a tiszt. Valamikor az asszony fér-
jének katonabajtársa volt, és segített az özvegynek, hogy hozzájusson a 
trafikhoz. 

Semmi — felelte az asszony és kiszolgált egy vevő t. 
A gyerek hogy tanul? 
Elég jól. Csupa négyes volt félévben. 

A tiszt nagy füstfelh őt fújt ki. Nézte az asszanyt, amint kiszolgált, és 
arra gondolt, hogy még eg е s~er. fiatalos. Nem lehet több harniinc б t évesnél. 
Az arca is egészen csinos, intelligens. Ideje lenne komolyan beszélgetni, hisz 
már több mint egy éve a dolognak. 

Hogy bírod így egyedül? — kérdezte. 
Mit csináljak? — vont vállat az asszony.  
Szórakoznod kellene. Színházba, moziba . — még valamit akart 

mondani, de elhallgatta, mert vev ők jöttek. 
Az asszony hosszan ránézett, és a tiszt egy kicsit elvörösödött. Mindket-

ten egy valakire gondoltak. A vev ők fizettek és elmentek. 
Ilyen a sors. Egyszer mi is sorrakerülünk — mondta a tiszt, és köz-

ben görcsösen igyekezett arra gondolni, hogyan festene ez az asszonya ma 
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esti operael őađáson, amelyre két jegy mára zsebében lapult. De hiába er ől-
ködött. Végül mégis csak arra gondolt, hogyan festene ez az asszony ma 
este az ágyban. Mondani akart valami jót az elhúnytról, de a gondolat nem 
hagyta nyugodni. Röstelkedett ezért és haragudott önmagára. 

No, csak bátran — mondta végül és idegesen eloltotta a félig szívott 
cigarettát. — Majd még beszélgetünk. 

Tudom — válaszolta az asszony és egy kicsit riadtan, kicsit bánato-
san, kicsit simogatóan utána nézett, amikor kiment. 

Be kellene menni hozzá. Látom az arcán, hogy egyedül van. A sugárút 
végén a híd fölött alacsonyan lóg a hold, mint egy óriásira felfújt, sápadt 
negyvenes égő . Késő  van már és hideg. Az utcán már nincs senki. Én va-
gyok az utolsó. 

Odabenn negyvenes égő  sápadozik, olyan, mint a telihold kicsiben. 
Talán olyan hideg is van alatta, minta hold alatt. Nem merek bemenni. 
Pedig, ha ketten volnánk benn, melegebb is lenne. Ketten, az asszony és az 
utolsó vevő . De nem akarok utolsó lenni és nem akarok vev ő  lenni. 

A barátnő  ugyanis úgy dél felé toppant be. Egyenesen a fodrásztól. A 
pultra könyökölt és az arca piros volt. Talán a hidegt ől: 

Találkoztam vele délelőtt. Kérdezte, hogy határoztál-e már. 
Az asszony fáradtan, szinte nyomorodottan ült a pult mögötti széken és 

a fejét rázta. 
Tízezer dinárt fizet. Mérnök — mondta a barátn ő . 
Nincs helyem. Hova rakjam? 
Kivihetsz egy ágyat az el őszobába, azzal is megelégszik — mondta a 

barátnő . 
Nem választom szét az ágyat — rázta a fejét az asszony. 
Hát akkor ne válaszd szét ... úgy is lehet. Kinek mi köze hozzá .. . 

Vevő  jött és az asszony lešütötte a szemét. A barátn ő  ráhasalta pultra, 
otthonosan kivett a halomból egy cigarettát és rágyújtott. 

A vevő  fizetett és becsukta maga mögött az ajtót. 
Késő  van. A hold már nem lóg. Ránehezedett a hídra és a vastraverz 

benyomta az oldalát. Talán vissza kellene menni. A gazdasszony most már 
úgyis jelentőségteljesen átköhint a meleg szobából a hidegbe, mikor haza-
megyek. Reggel pedig a f őnököm fejcsóválva, simogató hangon megkérdezi 
majd, hogy az isten szerelmére, miért nem vigyázok jobban az egészségemre. 

Azután tíz órakor aláírásra viszi a postát az igazgatóhoz és elmondja 
neki, hogy ezt a társadalmi problémát a vállalatban meg kell oldani, mert 
én ma megint vörös szemekkel jöttem munkára és használhatatlan vagyok. 

És senki se veszi figyelembe, hogy ma este, amikor hazafelé mentem, 
egy hervadó barna asszony ült egyedül a trafikban a negyvenes ég ő  alatt, 
hogy én is egyedül voltam a neonárnyékok sugárútján és hirtelen fallá 
nőttek közénk az emberek. 

Senki senkit nem hall. Senki senkit nem lát. 
Mégis csak vissza kellene menni. Le kellene dönteni a falat. Akkor 

látna engem és hallaná a hangomat és nem tévesztene össze senkivel. Csak 
tudnám, hogyan kell ledönteni a falat .. . 

Megkérdezném t őle, hogy szokott-e sírni, amikor egyedül marad és 
eloltja a lámpát. 



Ballada a rádióról  

Janez Menart  

Zárd el! Bárrn4errre jcvr а  tűje,  
5árrпeelyik біZamást  fogod,  
csak vad tréf 	rsan bel ,őle;  
reпdszerinrt lódi,t, vlagy ilacsоg.  

Halasd csаJc! КггТхн  eső  sz г~tгílga+t,  
gyűl~гlk а  fű  Jcözt s ноп 	alad.  
És otit . . . grun{пуавх lн  néhány rnadár*a,  
egy meg fészk Јhez gyűTt~г  а  sarat.  

Katona-lá  

Janez Menart  

Св~lд,јлр  mebtegés. ЕотегСг, rmegarnnyrf. f olt.  
Csápxdtt, soválny, а  kfub+a raskatag.  
ySlenJki Jaeкlveslkedőtn rá .nem  !t ~aps~ko1  
фakaradója verés és szri ~tkоzó szarv+aJc.  

Egésx п+аp haj~tjá,k. Vrnvszai2,a napjiцi~t.  
Meggebed, s olkát s.e ~rru Ouérdri,. Hallgat  
.ELég, hй  п.ёцт  lopv~a .Ah,шtпlk,  
s ha &ut jászІёbkт  keиéslke +abr~ak.  
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Az  eszrbeгncи k így roppán.tgaitjá,k a ~híita`t,  
f áradt gebe rrruáгr, +rég el van туиüе .  
Egyszer zab!lásltól а  ihábarúb,a rántjá,k  
és z  hazájáért harap тггајд  a fűbe.  

K i bánja, hagy nem  lesz se gödre, se sírja.  
sei*Lsein nyúl érbe, liaussan  ott s rahad.  
A  ihadi jelentésyь ein abt áll ,rruajid  ib јeíra: 
„ . . . vesz+bettür4k mínbeg ezerö ~tszálz lovat . . ." 

Újságszelet  
a „Vénusz" -ból  

Janez Menart  

Еј . Feldlezék. Raham lgtt.  
Borost ~4s  arcdk. M ~écs ég.  
A  szrlklUafialróT ikihíván néz rájuk  
e~gy meztelen zépség.  

OlykOr vial mв ly т~k szárkukozorqtan,  
iiresen reámered,  
miJo$оТу  fut  arcán, fe,je ileihargad,  
s nyieцv~E~n fargart gj nev et.  

Egy panaszos hztn,g szóllíbja . . . 

Menne feléje. De hagyan  .. . 
A rruécs halatti maszkákat rajzol.  
A leniеОőb,en aqt Tág a rdham.  

Fénykép  

Janez Menart  

• Táuvdl muár  •а  front. A löv,észáro,küan  
f iakĐ  f  énylkép Iluev ~er:  
hízelgőn símul anyj бЈhoz  
eg fürtös +kis  gyerelk;  
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1956  

az sugárzón nézi, nézi,  
és fvc űra nevet. — — 
Nem láltja az alvadt vért  
a lövészárak felett.  

Az elveszett  
gyermek  

Jenez Menart 

Megtorrpantaum .a .m,ésxárszé,k előtt:  
a szép hentesné, könly~e7kilg m г Ρerbe, 
épp egy akis bar jú szívét rrпeiеhte  
és csapott hozzá csontot és velet.  

Kint ácso гogta,k nó1k és gyerrпekek  
s a  'hdsszú sor ,lamlhám 11d :~ze гlte,tt. 
A  barjúból ,minde,gyik г m,érebett,  
s kérbek i hozzá sze іletnyi szívet.  

Ls aztán, mint Іahggy becsaszagtak elóbb, 
egy réroцteg „аdió"-val ellköszöntek. 
S .én, ,miv..t ,akt ,egy Іbús Tragédia tört meg,  
csaЈс  dutam, Ott a ,rrészárszélk el őrtrt. 

Csa~k ál lta.m, mnt az 	ešzített g y ~ermгek,  
meredten ,néztem •a hentesné гkexёt:  
Látm, a szív is, ka egyszer szét-  
mietszik, csak hús, mit nyarпΡabéknak vetnek.  

Elesett  
szabadharcos  

Jenez Menart 

A tölbés a~Uаtt, sötét cserj ~ésben, 
hová eg szere+lvént lesi ~kÚcutatt,  
egy hétig fekrüdt orGt lent a sárbam,  
gerinы.Övéssel az fjи  ihalott.  
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Borrnló sarc, bam ~ló kezeik.  
Legyeikkel rajzik a háta.  
Marlkádbau fegyver. Kemény agyán  
harminckét rovatka.  

Vasárnapdélután  

Janez Menart  

Harmonika. A távabból nyekereg.  
„H хins, du ы,st" ... A valcer a еsél.  
A porlepte úton tova pereg  
egy á~lmюdón Іiehulbt  фevél. 

Siirgőnpldaró árnyéka pcilitaen 
ах  &izzitt falra ihulnлa. 
Rúg~a a bőrt .arrtt а  sínen 
egy  csapat  dév:aj fгiúcska.  

Az ó 3uangak m~auj~d еllcsiltul гиak,  
és eilfonnyad egyszer az a •bevél;  
а  f iúcskáik f  émfriavé nyúLrualk .. 
Aыtukab;an kőnydkőlne!k. Hajulk f elhér. 

Ha,rmanroka. A rt>ávabbál n~elkereg.  
„Hares, dru bžst" . . . A глањег  mueél. 
A  porUe7abe úton гногла  pereg  
egy aúbmodón belhл.ulbt  leгuёl. 

Fehér Ferenc fordításai  

1938  
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Utcasarkon,  
ha hátranézünk  

Major Nándor  

M a este, hazafelémenet, egy korosabb asszony jött velem szemben, kis- 
gyereket vezetett s én nem tudtam elgondolni, hogy kié lehet a 

gyerek. Abban a kis utcácskában találkoztunk, melyben már nem érhet 
meglepetés, amióta egy fels ő  emelet egyik nyitott ablakában, a valószín űleg 
lyukas, kék és bordó fazekakba ültetett muskátlik napot virágoztak (az utca 
közepén álltam s a nyitott ablakon át ott, ahol mennyezetet vagy háztet ő t 
kellett volna látnom, kék eget és izzó napot láttam a muskátlik hegyén); 
amióta az egyik ház tetején egymást kerget ő  férfit és n őt láttam, amint a 
kémény mögé bújva felszedett cserepekkel bombázták egymást a bámész 
lakótársak nagy ricsaja és szurkolása közepette (amikor aztán megjelentek 
a tűzoltók, hogy leszedjék őket a tető ről, egymást segítve menekültek a 
padlásra, onnan pedig a szobájukba, bezárkóztak és gondolatnyi neszt se 
hallattak); amióta hetenként egy-egy döglött macskát látok az utcában, 
amivel aztán unalomig j átszadoznak a gyerekek (tán ide j árnak a város 
összes macskái megdögleni); amióta egy hajnalon az asszonyok, lányok, 
legények, férfiak közömbös csapata vidáman szedte le a foltozósusztert, aki 
cégtáblájára akasztotta fel magát (s bár a cégtáblát gyakran lefújta a szél, 
most nem szakadt le az öreg alatt); — ebben az utcában már nem érhet 
meglepetés, az imént is egykedv űen és bölcs megértéssel mentem el a kapu-
aljban üzeked ő  gyerekek mellett. Nem lep ődtem meg, (hogy találkoztazп  az 
asszonnyal, akit kilenc éve nem láttam, bár csupán három utcával lakom 
ars ébb, s még azon sem lep ődtem meg, hogy nem ismert meg, s hogy nem 
is köszöntem neki. A gyerekr ől azonban nem tudtam elgondolni, hogy kié, 
s ez zavarba hozott. 

Ma este az utcák, s ez a kis köz is, szokatlanul népes, lármás, s a szo-
kottnál is kevesebbett tör ődnek egymással a járókel ők. Már az állomásnál 
is észrevettem ezt, amint leszálltam a vonatról. Igen, szilvesztereste van, 
állapítottam meg, s mindjárt eszembe ötlött,. hogy hosszú évek óta ez lesz 
az első  szilveszterestém, amit otthon töltök. 

Már tegnap is hazajöttem volna az egyhetes hivatalos útról, mert elvé- 
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geztem, amit rámbízott a f őnököm, de nem sikerült megtakarítanom elég 
pénzt, hát ott maradtam mára is. Veszek majd a fiamnak egy helikoptert. 

— Apa, vegyél nekem egy telikoffert — mondogatja a fiam már egy 
esztendeje, s én mindig megállapítom, jó fantáziája van a gyereknek, én 
csak ólomkatonákat kívántam, meg tankokat ,az ízlésemmel mindig baj volt, 
ez a gyerek még sokra viheti. 

Amikor az asszony elhaladt mellettem a gyerekkel, akir ől nem tudtam 
elgondolni, hogy kié lehet, megálltam, s utánafordultam. Az asszony nem 
érdekelt, hiszen már jócskán koros, és a gyerek se érdekelt, hiszen el sem 
tudtam gondolni róla, hogy kié lehet, s különben is, már messze, a sarok felé 
totyogtak szép kimérten, szótlanul, s a sötét utcácskában legfeljebb körvona-
laikat láthattam. Visszafordulásom alighanem annak a másik szilveszter-
estének szólt, amelyet utolszor töltöttem a lakásomon otthon. Kilenc évvel 
ezelőtt volt az, s én önkéntelenül visszafordultam, mert az ember maga 
mögött keresi azt, amit elhagyott, ami elmúlt. 

De Viola nem állt elém. 
A sarkig elláttam ugyan, ahol épp most fordult el az asszonya gye-

rekkel (mindenfelé emberek 
nyüzsögtek, s volt aki duru-
zsolt, kuncogott, dörmögött, 
kiabált, kacagott, s őt, olyan is, 
aki bömbölt), Viola azonban 
nem állt elém, bár alighanem 
azért fordultam hátra az el őbb, 
hogy elém álljon. Elláttam a 
sarokig, ott azonban utamat 
állta az az ormótlan, szürke 
ház, melyben kilenc évvel eze-
lőtt otthonra találtam. s mely-
ből most Violának is ki kellene 
lépnie, ha kívánságom szerint 
igazodna. 

De sohasem igazodott a kí-
vánságom szerint. 

Az úttest közepén állva 
néztem az utca végén morcos-
kodó, ködös félhomályba bur-
kolózó szürke házat. E pilla-
natban nyílta kapuja és én 
beléptem rajta, dohos folyosón 
mentem végig, majd a szűk, 
kopogó, téglázott udvaron, s 
ott hátul benyitottam egy aj-
tón. Két egymás mellett lév ő  
szoba szélességében húzódó fo-
lyosószerű, téglás előszobában 
voltam. Fény csak az ud-
varra nyíló üvegajtón sz űrő -
dik be, melyen az imént lép-
tem be. Szemben egy ajtó, 
ablak, mögötte szoba, melybe 
soha be nem lépek. Végigme-
gyek a folyosón s a bels ő  szo-
bába nyitok. Pelyhesállú, tüs-
köshajú gyerek vagyok, hónom 



alatta táska, ledobom. A villany mindig ég, mert csak a homályban fürd ő  
előszobára nyílik, üvegajtó. Ledobom a táskám, az ágyra d őlök, pokrócot  
terítek magamra s könyvet veszek a kezembe. A szobában három ágy és  

semmi más. Más nem is fér bele. A három ágyon három fiú. (Az ágyban  

meleg van). Én vagyok a harmadik. (Én vagyok a kicsi). És amikor meg-
jelent az előszobában Viola, a komák fintorgatták az orrukat, legyintettek  

egyet, s azt mondták, hogy semmi és a fal felé fordultak. Én voltam a leg-
kisebb. Én is a fal felé fordultam. Semmi.  

Az első  éjjel leszakadt az ágyam. Vasból volt, madzaggal kötöztern  
meg másnap déluthn, amikor hazaértem. Elsőnek érkeztem hármunk közül.  
Manillával kötöztem 'meg, s azután az ágyra ugrottam, kipróbáltam. Föl-
pillantottam. Viola az ablakban állt.  

Te jól kezded, — rr•оndta fürkészve és szinte ragyogott. 
Bólintottam. »... Semmi. Én voltam a legkisebb. Én is a fal felé for-

dultam.«  
Hány éves vagy? — kérdezte Viola méginkább fürkészve. 
Tizenhét — mondtam.  
Én tizenhat.  
Taknyos vagy még.  

Miért? Te jaj de felnőtt vagy, — mondta meglep đdve.  
Nekem elismertek öt hónap katonai szolgálatot.  
Hol?  
A hely őrségen. Írásom van róla.  

Partizán voltál?  

Az.  

Tán kommunista vagy?  

Az.  

Viola elhúzta a száját, én pedig m,ég egy csomót kötöttem a madzagra,  
na, most jól beadtam neki, mehet. »A komák fintorgatták az orrukat, le-
gyintettek egyet, az semmi. Én voltara a legkisebb.« Hát csak eredj. Ahh,  

semmi.  
Oda se néztem, amikor Viola szótlanul elment.  

Egykedvűen peregtek háta napok, »húzd magadra, Öcsi, a pokrócot  
és aludj« — mondogatta két társam s a falnak fordultak. Ők már meg-
szokták. Nyugodtlmú legénvek voltak, bár sokkal id ősebbek nálam. És  
már az els ő  napon fintorgatták az orrukat, amikor szemügyre vették Vio-
lát, amíg mosdott az ablakunk alatt. Azután is minden reggel odajött mos-
dani, s én minden reggel felkönyököltem az ágyban. A komák ezt nem  
látták. Villa se, akinek én mára második napon elakartam vinni a ked-
vét, s harmadik napon, nagy megrökönyödésemre, agitálni kezdett engem  
hazafias munkára, s ekkor elvörösödtem, nem vettem tudomást őróla, s  a 
nyirkos szobában éppúgy múltak a nyirkos őszi napok, mint azel őtt is a  
hónapok más nyirkos szobákban, dolgaztunkes aludtunk, tanultunk és  
átaludtuk a reggelit és a vacsorát, mert az ágy alatta kofferban csak ke-
nyérdarabok és üres zsírosbögrék voltak; hangoskodó, vastapsos konferen-
ciákra jártunk és hazafias ram:takarításra, a kabátunkat azért gyakran  
vékonynak találtuk és rohantunk haza, és hajnaltól vakulásig hallgattuk  
a szomszéd szobából átbömböl ő  rádiót, és mit:se tehettünk ellene. Nem ,  is  
akartunk. Megszoktuk már, hozzátartozott az életünkhöz, mint a ..  . 
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Viola mindig az ablakom alatt mosdott, a lábát is itt mosta, a. székve-
tett lavorban, s egy hónap 'm{úlva azt mondta:  

Te egy fakír alak vagy.  
Miért? — kérdeztem oknyomozóan.  
Téged egyáltalán nem érdekelnek a n ők?  
Engem?  
Téged.  
De. Most is van egy.  
Ki?  
Nem tudom. Nem tudom, kicsoda.  
Hát ez meg mi? .  
Nem tudom, kicsoda. A ti iskolátokba jár.  
A mienkbe? — mosolyodott el Viola.  
A tietekbe.  

—'Ki az?  
Nem tudom. Majd megmutatom.  
Ugye? — húzta fel a szerruéгt Viola. — Nagyon érdekel az a hány'  

kérdezte csillogva.  
Cirka harminc százaléknyit — mondtam, mert akkor csupa számból  

állt az életem (évet vesztve is otthagytdrrr a gimnáziumot, hazafias köte-
lességemnek éreztem átiratkoznia szakiskolába, mert akkor úgy kívánta  
a terv és a haza ügye), s másnap Viola zavart keltett a szám jegyeim kö-
zött. Az iskolából hazatérve minden füzetemb ől milliom helyr ől villogott  
rám: 300/6=? s a kérdőjelek, minél többhelyütt fedezterrr fel őket, egyre  
idegesebben táncoltak ;  s pár nap múlva, az ágyban heverészve a hámlott  
falra néztem s onnan is csak az a jel kiáltoktt rám követel őzđn: 30"le=?  

Mellettem rekedten és eszel ősen csikordult egy kapu, majd egy medve-
járású fiú becsapta, hogy csak úgy rengett, s kezét zsebébe dugva imboly-
gott el mellettem, elszántan fütyörészve »a jöv őben sejtiheted, ahogy lesz, 
úgy lesz ... bárhogy lesz, úgy lesz ...« S ekkor, ott az úttest közepén állva 
észrevettem, hagy s űrű  köd lepte el a várost és már szinte el is takarta 
előlem az utca végén morcoskodó házat, rekedten csikorgatta kapu és én 
kiléptem rajta, s mert egy ideig öntudatlanul is — lassan andalogtam, 
lhogy beérjem magam, unottan néztem a járókel őket és köszöntöttem né-
hányukat, 

akkor este, szilvesztereste, amikor a komák már nagyban készül đd-
tek, a f alyosón közöltem Violával, hogy megtudtam, a 3~0°/в-ot Bebánok 
hívják, de minde± nem fontos, mert úgysem érek rá, hiszen sok feladat  
vár még rám 

egyiktik meg is szólított, hova megyek, haza megyek, mondtam, és te? 
kérdeztem közömbösen, 6, ma este jó kis cécót csapunk, mondta, egy n ő t 
vitt ,magával, s ekkor én egészen váratlanul megszaporáztam lépteimet, s 
több ismerőssel nem is találkoztam. 

Az utcáról időnként behallatszott egy-egy mulató céltalan ordítása, a  
szomszéd szobában már lecsavarták ;a rádiót, a csend teljes, csak én va-
gyok ébren az egész házban, ülök az ágyon, rárruterítve a pokróc, Shakes-
peare Coriolanus-át olvasom, mert n e k ü n k mindent jól k e 11  
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t u d n u n k é s i s m e r n ü n.k, én ezt jól tudom és most Shakespearet 
olvasok, amikor egészen halkan és váratlanul nyílik az ajtó és megjelenik 
Viola, tizenegy óra. 

-- Pofi be, anya alszik — mondta, s ezt én nagyon jól tudtam, rrrert az  
ágyamat és az anyja ágyát csak egy rozoga zárt ajtó választolta el; Villa  
megállt a szoba közepén s megkérdezte: 

Te mit csinálsz? 
Olvasok, — s ismét a könyvre vetettein tekintetem, és f öt se tekin-

tettem aztán, majd egyszercsak, nem tudom mikor, Viola is választott egy 
könyvet a kofferon lév ők közül, mellémült az ágyra, magárahúzta a pok-
róc egyik végét s olvastunk, olvastunk, egyre olvastunk, tökéletes volt a. 
csend, egy szót se váltottunk, s múltak az órák, mígnem reggel háromkor  
ugyancsak nesztelenül és váratlanul nyílt az ajtó és hálóingben, álmosan 
megjelent Villa anyja, akkor pislantottunk fel. 

Hát te rrL'it csinálsz itt? — kérdezte.  
Olvasunk, -- válaszolta Viola és ismét a könyvbe merültünk irgal- 

matlanul. 
Gyere aludni, — szólt az anyja. 

-- Jó, — mondta Viola, aztán az anyja állt még egy ideig tanácstala-
nul, majd szó nélkül elment, mi meg olvastunk még reggel ötig, amikoris  
ittasan hazajöttelc a komák és elgagyogták, hogy új esztend ő  van, akkor 
mindenki boldog újévet kívánt, raiinclenkivel kezetrázott és mindannyian 
elmentünk aludni. Viola is.  

Hazafelémenet már csak egyszer álltam meg: félrealltam annak a ve-
gyes társaságnak az útjából, amely máris a papírból készült szilveszteri 
süveget viselte. Kilenc éve töltöttem utolszor a lakásomon a szilvesztert ;  
s ma lesz, hosszú évek után az els ő , amit ismét otthon töltök. És éppen ma 
este találkoztam az asszonnyal, aki anyja is, de nagyanyja is lehet a gye-
reknek, akit vezetett, és szerencse, hogy van ez ,a kis utca, melyben már 
semmin sem lepődöm meg. Megállapítom, hogy az utcában alig pislognak 
a villanykörték, a köd részegen terül el a járdákon és az évek múlnak, pe-
regnek, élünk: dolgozunk, alszunk és emésztünk, az évek elfutnak felet-
tünk és felejtünk, de néha e бybefutnak utaink, s figyelmeztet ően, dárdá-
san ugranak elébünk emlékeink közül az együvétartozók s tompán villog-
nak előttünk, míg be nem fordulunk az utcasarkon, a kapun, lakosunk aj-
taján, hogy akkor helyet adjanak másnak, s nyugton hagyjanak bennün-
ket a következő  útkeresztez ődésig, egy évre, tízre, vagy csak egy hétre. 

Befordultam a házb а , végigmentem az udvaron és beléptem lakásom 
ajtaján. 

Szervusztok, szervusztok, á, anya elhozta a fiunkat? — kérdeztem 
s a fiam hozzámszaladt, felemeltem. 

Apa, vettél nekem telikoffert? 
Szervusz. Tegnap vártalak. Azt hittem, tegnap jössz, — Mellettem 

állta feleségem, közöttünk a gyerek; egy hét elmúltával mindig nagyon 
kívánom látnia feleségem, ilyenkor ő  mindig csak áll és sokáig, néz moz-
dulatlanul, én meg mindenr ő l fecsegek, nem vagyok fáradt, nem fáztam 
meg, igen, igen, rendesen étkeztem. Aztán. körülményesen vetem a kabá-
tom, sapkám, cipőm s ő  áll és néz. 

Na, leteszlek, fiam. 
Elhoztam, ahogy írtátok. Ő  is nagyon akart már jönni --, mondta 

anyám. 
Irtuk? Nem vettem, fiam, semmit. 
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Tegnapra vártalak, — mondja a feleségem, mig leteszem a gyere-
kem.  

Na nézd csak, ő  is akart jönni?  

Mért nem vettél nekem, apa, telikaffert?  

Tegnap kellett volna jönnöm. De meg dolgom akadt, — mondom.  
Levetem a nagykabátom és viszem az ajtó felé, keresem a fogast,  

abban a szobában nem volt szekrény, csak egy fogas  

búsult az ajtó mellett, a falon, s azon lógott hármunk  
minden ruhája.  

-- Mit keresel? Várj, majd beteszem a szekrénybe — mondta a fele-
ségem és kivitte a kezemb ől a nagykabátot.  

A lány, aki a folyosószer ű, téglás előszobában lakott albérletben, s 
ágya a folyosó tulsó végében, a mxsik szoba el őtt állt, Violával az abla-
kom alá cipelte az ágyát. 

Hát ez mi? — kérdeztem.  
-- Semmi, --- szólt legyintve és csillogva Vióla —, az éjjel itt alszunk. 

Ki? 
-- Mi — és a lány felé intett. 
-- Miért? 

Megjött anya haverja.  
És?  
Akkor én mindig kinn alszom. 
Én meg mindig nyitva tartom az ablakot!  

Viola lebiggyeszti a száját. Hahaha. — No és? 

Vacsoráztatok már? — kérdem és az asztalhoz ülök.  

Te mindig mindent csak ígérgetsz, apa.  
— 

 

Volt-e sok baja gyerekkel az úton? — kérdem anyát.  

Vacsoráztunk. Mindjárt hozok neked is.  
Volt baj vele elég. Rengeteg nép utazik. Nagyon tele voltak a vo-

natok...  
Képzeld, anya hozott egy csirkét.  

Felettünk a padláson. léptek. Végigfut a tekintetem a deszkával un-
kesztett nagylétrán, a padlasfeljáraton, amelye szabóul lhasznált kamrából  

nyílik, mindig mászkálnak, ó, elrontott délutánok és esték, a létra alatt  

a heverőnk és felettem asszоnyak járkálnak le-föl a bedeszkázott nagy-
létrán, jéghideg ez a gyékénnyel borított téglás kamra, reggelenként ősz-
szefagyva megyünk mindketten az irodába, a feleségem mindig náthás, az  

ágyban is zsebkend őt tart, csak addig van itt meleg, míg ég a t űz, a gye-
rek itt megfagyna. Falun van az öregeknél és szombatonként felváltva uta-
zunk haza a feleségemmel a gyerekhez.  

Maga épp szilveszterkor mos? eredjen a pintyibe, mért nem mosott  

előbb?!  
-- Apa, te mindig mindent csak ígérgetsz.  

Azt hiszi, tán, hogy .külön tyeffem van rá szilveszterkor mosni?!  

Nem értem .rá el őbb!  
Csapódik a padlásajtó.  

Sötét és csend, mna sokszor csapódik az ajtó, a szomszéd szobában lép-
tek, majd az el őszobában nyílik az ajtó, egy lavor csörömpöl az udvaron,  
ismét csapódik az ajtó, a komák nyugodt álmúak, a lányok kuncognak,  
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egymás mellett fekszünk, közöttünk a nyitott ablak, a párkányra teszem á 
kezem, a párkányon Viola keze, ezen az éjjelen nem aludtara, ezen az éjje-
len nem! aludt Viola, már virradt, és mig fogtuk egymás kezét, én az ab-
lakon belül, 6 az ablakon kívül, ezen az éjjelen nem aludtam. 

Másnap vért hányt Viola, másnap volt az•' a komák jelent ősen össze-
néztek, békésálmú fickók voltak, és azon az éjjelen ismét nerc aludtam, 
vékony gyerek vagyok, rosszul táplálkozom, a ruháim is vékonykák, az 
embernek feladatai is vannak, mindig hajlamos voltam tébécére, de nagy 
csend van ma éjszaka, nemsokára virrad, reggel elköltözöm. 

Reggel elköltöztem. 

Nagy kosár fagyos, tarka ruhával jött az asszony, süket csendben ko-
pogtak a léptei, közömbösen tipegett végiga szobánkon, feleségem szótlanul 
csukta be utána az ajtót, a feleségem soha egy mukkot se szól, bárki is 
jöjjön vagy menjen, a fiam a térdemet veri. 

Apa, mikor esik majd a hó? 
Akkor hólnap eszünk jó csirkepaprikást — mondom halkan és sze-

lek egy karéj kenyeret 
Apa, te tudsz majd nekem hóembert csinálni? 
Hoztam volna én még, de most mind tojnak, sajnálom levágni 

őket. 
Azt nem lehet. Paprikásnak már öreg. Nagyon ennék már jó tyúk-

húslevest. 
Tudok, fiam, majd csinálok neked. Sárgarépa lesz az orra. 
Nem öreg az Јmég, lehet abból paprikást f őzni, egy éves csak. 
Akkorát csinálunk majd, apa, mint egy Iház! 

Messzir ől felismertem. Karcsú volt és mégis teltidomrú. Mosolyogva 
közeledett. 

Szervusz, téged is lehet látni? 
Szervusz Viola. 
Nem is láttalak, amióta elköltöztél. Négy éven? Ot? Hogy vagy? 
Téged nem is kell kérdezni. Kivirultál — mosolyogtam. Megérkezett 

a villamosom, siettem az akkori menyasszonyomhoz. 
Felfedezted? Hol dolgozol? 
Hivatalnokoskodom'. Kalkulálok. 
Nem a szakmádban dolgozol? Hogyhogy? 
Sokan vagyunk. Szuperprodukció. 

-i-  És jói megy? 
Hogyne. A villamosom! Ne haragudj, most nagyon sietek. Talál-

kozhatnánk .. . 
A villamos elrobogott velem. 

No, meséljetek, mi történt a napokban? 
Apa, mikor esik a hó? 
Semmi. 
Hogy van apa odahaza? 
Öregapám csinált nekem szánkót, te nem is láttad, apa. 
Ugye? Na jól van, de nem tudom, mikor esik a hđ , fiam. 
Jól megvan, csak a háta fáj neki. 
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I{ánikula. Pihegő , tertуed .t kánikula. A vasúti söröz őben az ajtónyíl ál-
lok. Nézel ődöm. Hiszen az Ott Viola, abban a nagy társaságban! Még min-
dig úgy csillog, amikor mosolyog. Mennyi ideje is? Hét év alatt csak egy-
szer találkoztunk. Ott a villamosnál. Na, most idenéz. Bólintok. Hát nem  
Lát? De hiszen ide néz. Bólintok. Bólintok, bólintok, bólintok. Nem, ismert 
meg. Félrefordult. Nem ismert meg? 

Nem. 
Mondja anya, hogy aga nem akar az orvalthoz menni, pedig már 

régóta köhög — szólal meg a feleségem. 
Mikor hoztak m,ár le engemet is ide lakni, apa? 
Köhög? -- kérdeztem. 
Mondtam anyának, hogy ki kell hozzá hivatni az orvost. Akkor nem 

kerülhetné el. 
Köhhög? — kérdeztem egykedvűen. 
Az ám, de ki meri csak úgy kihívni az orvost, ha ő  nem egyezett 

bele? 
Kć hhög? — kérdeztem és még mindig az ablakot neztem. 
Apa, nem napod, mit kérdek? 
Az ám? miért nincs itt nálunk valamilyen virág? — kérdeztem ide-

genkedve hordva végiga tekintetem. 
Virág? — kérdezte a feleségem és a homlokáig futotta szemöldöke? 
Virág — mondtam határozottan. 

Feleségem visszatette az asztalra a tányért, amit a kezében tartott, 
hozzám jatt, leguggolt és átkarolta a lábam. 

Nagyon kifáradtál? — kérdezte. — Feküdj le pihenni egy kicsit. 
Nagyon fáradtnak látszol — gyengéden magához ölelte a lábam és aggódva 
pillantott rám. 

Akkor hirtelen vörös karikák keltek táncra a szemem el ő tt, bár ugyan-
akkor 'ereztem, soha még élesebben nem láttam, gondolataim soha még 
tisztábbak, világosabbak és metsz őbbek nem voltak, s hirtelen elhúztam a 
kezem a feleségemt ől. 

Nem vagyok fáradt. Eg) kicsikét se. Csak körülnéztem és láttam ;  
hogy itt valami nagyon (hiányzik. Mondjuk, viola. A violát mindig sze-
rettem. 

Akkora feleségem szó nélkül felkelt és megvetette a hever őt, a fiam 
rámmászatt és verte a mellem, »apa, mikor veszel már végre nekem egy 
tűzhányó tankot?<< kérdezte elszántan, s akkor zúgnikezdett a fejem, de 
mégis tisztán hallottam, ámint feleségem halkan azt mondja: »mi van ve-
led? észre se vetted soha a nyáron, ha virágot vettem«, • a fiam ekkor 
szemtelenkedni kezdett és a fülemet cibálta, feleségem pedig hozzám jött 
és átkarolt: 

Oyere, bogaram, pihenj le egг  kicsit, meglátod jobban érzed majd 
magad. 

De kérlek ... — néztem rá és elhallgattam, mert láttam, céltalan 
magyarázkodnom. — Hiszen én csak úgy említettem a violát — próbál-
koztam mégis, és feleségem megért ően bólogatott rá: 

Űgy van, bogaram, veszünk majd egy cserép violát — és húzta le 
a cipőmet, a fiam utánam mászott a hever őre, akkor édesanyám hangosan 
elnevette magát az asztal túlsó végén: 

Hahaha, beszéltek bolondokat! Violát nem lehet tartani! 
De én a violát szeretem, — tettem még egy kísérletet, a feleségem 

azonban megsimogatta az arcom és biztatóan, komolyan, értelmes tekintet-
tel mosolygott rám és halkan, megnyugtatóan mondta: 

De violát nem lehet tartani, fiam. Az nem arra való! Majd ve-
szünk egy szép fikuszt. Majd én kiválasztok neked egy szép fikuszt, jó? 
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-- Apa, te már sose akarsz vonatocskát játszani velem? — rángatta lá-
bamat a fiam.  

-- Igen, fikuszt, -- mondottam egészen halkan, megadóan. — Csak vi-
rág legyen ... arról van szó — mondtam, s ekkor feleségem el еgedetten,  
örömmel, aprócskákat ,  bólogatott, közben nézett, nézett, és gyengéden be-
takart.  

-- Csak pihenj, pihenj, bogaram — mondta a feleségem. — Аnуа , ve-
zesse csak el innen a gyereket, — fordult anyámhoz, s én, bár egy kicsit  
se éreztem fáradtnak magamat, szép ' nyugodtan feküdtem a hever őn,  a 
feleségem a kezemet fogta.  

Anya odajött a gyerekért, kézenfogta és elvezette. Éppen úgy vezette,  
mint az a másik asszony ott az utcán azt a másik gyereket, akir ől nem  
tudtam elgondolni. hogy kié lelhet.  

1g56  

31 



б9Z 

Gulyás J б zsef  

(. . . Két hétig f ekü сttem  otthon.)  

Јофнет , a szálfas orsxáugúton  
és hidterrn, hog) amatt а.•z útm~en,te zö,UdleUl,  
táncol és rцe гvetёserbb,  
mert, etmbereik, rrдég nincš ősz  . .. 

Tudtarm, én százszor, miilUUiбszar tudbalm ~  . . . 

. Ёs .me,gtor nbamг  'itt  ,a Kёhridasor.ru ~íl  
н+гигх  ~ez iaz ősz,  
(hát  é:n  пет  jól )тittem)  
htisz ez az ősz,  
(há,•t én iЂem jól trwdtam)  
az wt kétoыalt m+egёregadett és sfir,gás  
hajra  hull, гawlll: 

y •ktis,Uány szébfúj ~t, érettarcú  
n,yár fial~enлeleгke't kгa{pikod,  
сsork слrib~a псикјга  —  
nerm virágdk, de ő  nem4 фudja, mért nelr.n.  
Lé Ђeit, tdi. én semn. tudnáum,  
lina пет  valnék huszonegyéve4s  . . . 

MtindaehUki  szedett  egy kticsiit а  rleveUeikb ől,  
s m,íg be,fieUé vitte: ősz lett  

ké гt •kezébem. ... 

Az este alhпgy aэ7tót nyritattamг , rrъegdö•bb ~enbem:  
ott volt nfulycnk --  

šzo ~b.ában némám ott üUt, 
az errubere гkJben haUkan Ott üUt, 
ott 	а  levesemben,  19  
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ott volt  a  ken лeremben,  
att voht :а  kabátamban  . . . 

az arcom, tarackos, ugarabt, vetéstelen arcom  
föl sem emeUtem  .. . 

Öcsém tegnap éjfébk őrül részegen jött haza  
az ekonámiárál — 
érdeekes: anyáam nem, szi4ta  .. . 
Akkor sokáig nem tudtam  elaludni, 
gondaltom:  
nagyon „szép" ez ∎az éleit  .. . 
(köszöna ö'=m)  
Valaki cipőit ígért  
nem olyan régen  
s milyen jó i llesz az ősz miatt, a tél emiatt  .. . 

Bent gyökér-mélyen, érzem,  
a szorítás enged — 
még tmost zsibbadat rés fázik ta lábom — 
(de ia hátam jobban fázik,  
de a szemem jobban fázik,  

de a szívem jobban fázik,  
de a zsebem jobban fázik,  
de aholnapom jobban fázik...)  

* 

Ha  egy gubacs lehull,  
töb ben utánalkapnak. Mi  f eUénk így  von.  

Valaki összeraskactt,  
ubáana alig nyúl kéz. Mifelénk így van.  

ha eUmegy,  
hogyha örökre elköszön e ,tájtól — 
jó ,neki:  
sem fog  f ázni, 
nem viszik ikaatonánа k:  
nem áUmadik se lángözönr ől, se vérözönrő l ... 

mégis — f éUtem,  

bár ,öreg vagyok,  
bár nagyon-nagyon öreg rogylak  . 

Hat évig beteges vaUttam.  
Azóta egyre várok,  
most itt a postasarkon áUlak és kiki&tom:  
nem vagyok jobban —
(már szép sem nagyak,  

már rossz sem vagyok,  
már gyerek .sem vagyok,  

maír bEszédes sem vagyok,  

r►már balonldlos sem vagyok...)  

Mas,t ősz van.  
bocsássааk meg egl nbdsnak az emberek  .. . 
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Két szolga 

Németh István 

áty4s bácsi már régen bent volt a hivatalban; a nagy ablak el őtt 
állt és nézte az ébredő  várost. Kint esett az es ő  és fényesre mosta 

az aszfaltot. Olykor egy-egy er ősebb szélroham az ablaküvegre sodorta a 
hulló esőt. Ilyenkor, míg le nem folyt róla a víz, nem lehetett rajta ren-
desen • kilátni. 

Eseget! — mondta hangosan, a többit magában gondolta: Még mi-
kor jöttem befelé, csillagos volt az ég és olyan éles, hideg szél fújt, az 
ember nem is gondolta volna, hogy mire megvirrad, itt lesz az es ő  .. . 

De csak hagy esegessen — tette hozzá megint hangosan. 
Hajnali négykor már botorkált felfelé az öreg városháza kopott lép-

csőin, mert mire jönnek a tisztvisel ő  urak, mind a negyvenkét kályhában 
égni kell a tűznek. Az pedig nem kis munka, negyvenkét kályhába begyúj-
tani, s jól megrakni szénnel. 

Nagyon levert hangulatban volt Mátyás bácsi. Hajnalban, ahogy jön 
befelé, az utcasepr ők, régi kollegái, éppen kászolódtak a városháza sarká-
nál, egy kis melegít őről jöttei ki a büféből. A szeleverdi Tamás istente 
lenül harangozott a vaslapáttal a szemétgy űjtő  bádoghordában. 

Munkára, kruskagyüjt ők! — kiáltozta. 
Mátyás bácsi, mikor közeliikbe ért, nagyot köszönt és csak úgy; hogy 

mondjon is valamit, odamondta: 
Hideg lesz mámé, emberek. 

A cihelődő  seregb ől valaki, nyilván régi cimborája, az Andris, kegyet-
len gőgösen visszaszólt: 

Az igazi utcaseprő  karácsonyig nem ismer hideget! .. . 

YJgy ?szíven találta Mátyás bácsit ez a gőgös hang, hogy most nyilván 
egész nap búslakodik. Hiszen tudja ő  nagyara jól, hogy az utcasepr ő  karácso-
nyig nem ismer hideget, nyolc évig seperte a várast, minek köll azt még 
mondani? Vagy az fájhat Andrisnak, — mert biztos ő  volt —, hogy nem 
őt hívták fel szolgának? Tehet ő  errol? gór őzt (hívták volna ide az Atok 
mellé. 

Azért, hogy itt vagyok, Andris, az vagyok én mollt is, ami voltam 
— mondta hangosan Mátyás bácsi és elfordult az ablaktól, hogy a dereng ő  
félhomályban megnézze a kerek faliórán az id ő  állását. 
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No, nemsokára itt lesz az Atok — mondta, s hogy most erre gon-
dolt, még jobban megkeseredett a nyála szájában.  

Szinte könnyekig hatódott, mikor arra gondolt, hogy elseje el őtt be-
megy majd a Jóská~аoz, az elnökhöz, elpanaszolja .a baját, és kéri, hogy 
tegyék le ő t, (ha lehet, megint az utcasepr&klhöz, ott legalább é?lni hagy-
ják  

Megint nézte a város csillogó aszfaltját s a behúzott nyakú, munkába  

siető  embereket. Az es ő  halk, finom nesze beszűrődött a kis (hivatali elő-
szobaba.  

Eseget — mondta megint s próbált másra gondolni.  

A folyosó kövezetén szapora, kemény léptek kopogtak. 
No, jön az Átok, — mondta magában s megfordult az ablaktál, 

hagy felcsavarja a villanyt, mert még nem volt egészen világosa szabó-
ban. 

Akkorára szélesen ki is tárult az ajtó s belépett Pásztor Zakariás, akit 
Mátyás bácsi magában Átoknak nevezett. 

Mátyás, ég a tűz? — ez volt az els ő  szava. 
(Rekedt, vénes, érdes hangja volt, amit ugyan, Mátyás bácsi megfi-

gyelése szerint, változtatni tudott. Például mikor az elnök néptárssal be-
szél, hangja egészen lágy, ha kopott külsej ű  ügyfél kéri az elnökhöz való 
bebocsátását, megint érdes a hangja. Mátyás bácsinak alkalma volt ilyen 
apróságokat megfigyelni két év alatt, mióta együtt szolgáskadnak itta vá-
rosházán.) 

Hallja, Mátyás, ég a tűz? 
Mind a negyvenkett őben! 

Pásztor Zakariás hetyke mozdulattal — pedig ő  is túl van már a hat-
vanon, de ő  nyugdíjas kishivatalnok., mostani munkáját tiszteletdíj fejé-
ben végzi — levetette kopottas, vizes felölt őjét, egy kicsit megrázta, s a 
fogasra akasztotta. >Igyszintén a kalapját is. 

Aztán körülményesen kifújta az órrát nagy zsebkend őjébe. 
(Mátyás bácsi azt is megfigyelte, hogy mikor reggel héjön az Atok, 

mielőtt leülne a kimustrált íróasztalhoz, el őbb mindig kifújja az orrát. Ez 
a művelet eltart nála egy-két percig is. Akár tél van, akár nyár, meg-
fázva-e vagy sem, Átok els ő  dolga, hogy kifújja az orrát. Ezt m,ár otthon  
többször is mesélte az asszonynak Mátyás bácsi, — másnak senkinek --
és ilyenkar mindig jót nevettek rajta.)  

Pásztor Zakariás most leült a kopott, régimódi íróasiztalhoz, kinyitotta  

a fiókokat és céltalanul beleturkált.  

Rákvörösen fölveti a fejét az egyhelyben topogó, bakancsos, bárány-
bőrsapkás öregre  

Mátyás, nem megmondtam magának már számtalanszor, hogy az  

én fiókjaimba ne csempésszen be fokhagymát?! 
Az öreg megrettent és zavarba jött, mert valóban mondta már neki 

az Átok, hogy hivatalban, különösen ilyen f őhelyen, mint az elnök el őszo-
bája, semmi helye a foklhagymának. 

Hát ... 

Hát, hát, magát csak bajnak ültették idea nyakamra. 
Aztán higgadtabban folytatta: 

Szedje ki innen és dobja a szemetesgödörbe. 
Mihek vetném ki, hisz még jók. 

Erre meg se várta, hogy az öreg összeszedje, dühösen összekapkodta és 
személyesen kidobta a szemetesgödörbe. 

Amikor visszajött, sziszegve mondta: 
Ha maga, Mátyás, nem tudja, hogy mi a rerid egy városi hivatal-

ban, nem az én feladatom, hogy megtanítsam rá! 
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Mátyás bácsi lapítva pislogott. Valóban — gondolta magában — a 
fenébe vagyok én már való, nem ide — s haragudott magára is. De mit 
árt neki ott az a fokhagyma, nem ő  eszi, hanem én .. . 

Zakariás turkált, rakosgatott a fiókban. Most már, a fokhagymák ki-
lakaltatása után, nem volt ott egyéb, mint ló- és marhapasszus űrlapok. 
Mert szolgai tisztsége mellett ő  végzi, a 16- és marhapasszusok kiállítását 
is. Különben semmi szükség nem volna erre a kopott íróasztalra, ami így 
rang- és tekintélybeli különbséget tesz közte és Mátyás bácsi között. Mert 
ők tulajdonképpen hivatalosan egy ranglétrán állnak. félhivatalos kifeje-
zessel mind a kett ő  városi szolga. Mátyás bácsi becsvágyát nem is sérti ez 
a szó, sőt bizonyos mértékig büszke is rá, addig, hagy városi... Zakariást 
azonban rendkívül sértené, ha nem tudná önmagot meggy őzni arról, hogy 
ő  az elnök személyi titkára. Otthona családban és az ismer ősei körébeni 
így ismerik: honoráris személyi titkár .. . 

A parasztot, az iskolázatlant, a szolgát, szóval .az ostoba embert, soha 
nem is bírta. 

Harmincöt évig volt kishivatalnoka várasnál. 
Titokban az elnököt is megveti, bár az tanult ember, de még álmában 

sem léphet a régi polgármester nyomába. 
Mátyás, most lemegy az újságakart és megnézi a »Ponty«-bon, hogy 

kaptak-e friss halat! 
Mátyás bácsi szó nélkül elkacag. 

Egyen meg a fene — mondja magában Mátyás bácsi a folyosón 
baktatva —, tán eltörne a nyelved, ha egyszer úgy mondanád, hogy ,Má-
tyás bácsi. Mátyás. Nem vagyok én úr, hogy csak Mátyásozz .. . 

Felhozza az újságokat, leteszi az íróasztalra és azt mondja: 
Kaptak. 
Akkor ne felejtsen el nyalt órakor szólni. De el ne felejtse, mert 

fontos!  
Ha neked fontos, tartsd te az eszedben — gondolja magában Mátyás 

bácsi, de nem szói semmit. 
Most nézze körül a kálylhákat, hogy ég-e mindenütt a t űz! 
Attál ne fájjon .a maga feje, ha én egyszer megrakom a tüzet, az 

akkor biztos ég. 
És ha valahol nem ég a t űz, akkor az én fejemet mossák, ugye? 
Amióta én gyújtok be, azóta az még nem történt meg. 
Csak ne legyen olyan biztosa munkájában! 
A saját kezem munkájába mér ne lennék biztos? 
Jó, jó, Mátyás. Most megreggelizünk, mert ha bejGnnek, vége a he= 

nyélérnek. 
Evvel a fogashoz lépett Zakariás és kivette felölt ő je zsebéből a szalvé-

taba kötött reggelijét. Az íróasztalon széles mozdulatokkal kicsomagolta s 
kényelmesen nekiült. 

Mátyás bácsi is kezdett már megéhezni, de mióta bejött az Atok, még 
a falatot se kívánja. De muszáj valamit harapni, mert azután három áráig 
csakugyan nem lehet. Egyrészt, mert mindig akad valami menj ide, menj 
oda, másrészt meg az Atok rápirítana, ha »munkaid ő  alatt« próbálna fala-
tozni. 

Mátyás bácsi, mióta itt van, mindig állva eszik az ablak párkányáról, 
hátával eltakarva az egyszer ű  kis elemózsiát, hogy senki se lássa. Azaz, 
hogy az Atok ne lássa, mert más nincs még itt ilyenkar. Leülhetne ő  is az 
íróasztal mellé reggelizni, de amaz úgy szétteregeti rajta az övét, hagy 
hely se marad, no meg ha maradna is, ő  akkor se menne oda, ne nézze az 
Atok, hagy ő  mit iszik. 
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Еrőltetve falatozott az ablak párkányáról és újságpapírból, s nézte  a 
aprószemü, sűríí őszi eső t.  

A fene egye meg, — gondolta —, csak könnyebb itt bent a melegen  
és szárazon, mint itt kint .ázni-fázni, de ez az Átok mán elrágja az ember  
szívit elevenen. Mindent megcsinálok, amit parancsol, mégis ... Pedig ő  
sem föllebvaló ént őlem ... No, jöjjön csak a Jóska, még máma bemegyek  
hozzá . .. nem maradok én itt tovább  .. . 

Rágta a szalonnát csendesen s nézte az es őt, meg a bólogató nagy fá-
kat az ablak alatt, melyekr ől az ősz kezdte letúrnia leveleket.  

Hogy megcibálja azért ezeket a nagy fákat is a szél — gondolta.  
S csoda tudja honnan, most hirtelen, ahogy nézegeti az őszi fákat, az  

jut eszébe, hogy egyszer az els ő  világháború el őtt — akkor ő  már éves  
béres volt — a városban járta Ferenc Jóska, .s ő  a menetet, mivel máshol  
nem volt Ihely, onnan a fa tetejér ől nézte, más, hasonló suttyó legények-
kel. Ott lovagolt el alattunk a Ferenc Jóska, olyan köz -el, hogy a fejére  
is köphettünk volna — gondolta. De honnan a fenéb ől jutott ez éppen most  
az eszembe — méltatlankodott magában csendesen ... Ja igen: no, az az  
első  gazdám, az a Hegyi ,Bálint volt ilyen, mint ez az Átok — .tisztult ki  
benne a gondolat.  

Mátyás, az órát meg nem húzta fel, gyengén ketyeg — mondta Za-
kariás.  

Az öreg fülelt egy cseppet, valóban, mintha meg akarna állni, nem  
mondhatja, hogy felhúzta már.  

Épp most akarom fölhúzni — mondta.  
Zakariás elnevette magát:  

Lám ezt is elfelejti, ha nem szólok. Tudja, Mátyás, maga úgy van,  
hogy maga mellé kellene még egy ember, aki állandóan figyelmeztetné és  
igazgatná: na, most ezt tedd, most azt .. .  

Zakariás nevetett tovább.  
Mi, öreg?  
Hálistennek, van mellettem egy olyan.  
No, nem rossz szándékból mondtam, csak húzza fel, mert még el-

felejti.  
Nagyon forrt belül az öreg, de nem szólt semmit. Hisz úgy tud ez az  

Átok beszélni, hogy ezer ördög se beszélné ki, nem hiába van annyi iskolája  

— mondotta magában, majd becsomagolta a maradék reggelit, odatett egy  
széket az óra alá, felkapaszkodott rá és felhúzta.  

Zakariás is elpakolt az asztalról.  
Megelégedetten szétnézett a kis hivatalnoki el őszobában.  

Huzza össze avval a sepr űvel a morzsát és dobja be a kályhába,  
mert látom, maga is elízikelt az ablaik el őtt.  

Mátyás bácsi mondás nélkül is megtette volna, mert reggelizés után  
mindig összetakarít egy kicsit.  

Zakariás rágyújtott egy cigarettára s megkínálta az öreget is.  
Na, mi ütött beléd? — villant át rajta, de nem fogadta el t őle, mert a  

gyári cigarettát semmire se becsüli.  
Mit is mondtam, hogy szóljon nyolc órakor? — kérdezte Zakariás,  

de közben egészen másra gondolt.  
Mátyás bácsi nagyon dühös volt már és most biztos oda mondott volna  

neki valami rettenetes gorombaságot — hisz elsején úgyis elmegy innen,  
fészkelt meg benne egyre jobban az elhatározás, mert amit máma csinál  
vele ez az ember, az mégis csak sok, de akkor éppen kitárult az ajtó és  
belépett az elnök.  

Mintha a nap sütött volna be hirtelen, Mátyás bácsiban úgy fölenge-
dett az indulat és keser űség.  
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Zakariás alázatosan felállt az ásztalnál s köszönt.  
Mátyás bácsi köszönés helyett, felszabadultan mondta:  

Eseget, mi?  
Zakariás belesápadt.  

Nem baj, Mátyás bácsi, köll ez, jó ez -- mondta az elnök és besie-
tett a szobájába.  

Mátyás bácsit a hirtelen elhatározás szinte lökte be, mint] árt az el-
fok után.  

Zakariás még utána szólt meglep ődve, hogy ez 'meg micsoda, de akkor  
az öreg már az ajtó mögött volt.  

Most, hogy bent volt, csaknem elnémult, alig tudta magát összeszedni  

zavarában.  
No, mi újság, Mátyás bácsi, olyan sürgősen? — kérdezte az elnök  

szórakozottan.  
Hát, — szólalt meg nehezen — ,  hogy is mondjam meg neked Jóska,  

azaz hagy elnök néptárs, vagyis Jóska, mer nekem már csak Jóska ma-
radsz, izé hát, csirá .ld ki nekem valami úton-módon, hogy elsején lekerül-
hessek, vissza a bandához, ha van erre valami mód.  

Tán csak nem akarja megint аz utcát seperni?  
De bizony, ha lehet...  
Mi baja van idefönt?  
Semmi. Vagyis hát, Ihogy mondjam meg neked, veled, semmi, ha-

nem — most egészen közel lépett az asztalhoz s csaknem súgva mondta —  
ez az Atok-e, vagyis a kollegám  .. . 

Mi van vele? — kérdezte szórakozottan az elnök.  

Mátyas bácsi továbbra is halkan mondta:  

Ha hazamész, kérdezd meg apádat, biztos emlékszik még rá, hisz  

együtt béreskedtünk nála, milyen gazda volt az a Hegyi Bálint. No ez az  

Atak még annál is kutyább. Ez olyan ember, hogy neked fogalmad sincs 
milyen. Elevenen rágja el az ember szívit. Azért mondom, ha lehet, én el-
sején lepályázok .. . 

Az elnök mosolyogva mondta s gyöngéden, barátságos arccal tolta 
kifelé az öreget: 

Jó, jó, csak menjen, Mátyás bácsi, majd intézkedek. 
Az öregember csakugyan olyan, mint a gyerek — gondolta, mikor 

kiment Mátyás bácsi. 
Azután nem is gondolt többet az ügyre .. . 
Zakariás ezzel fogadta az öreget: 

Tán még bent is a fején volta subara? 
Az öreg bnkentelenül a fejéhez kapott. Tényleg fenn volt a sapkája. 

De ő  azt nem is szokta levenni, csak mikor lefekszik. 
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Arckép mellé  

Deák Ferenc  

Tán nem is láttad még a szobámat,  
de ha rend van nálam, én tégedet áldlak.  
Itt eskiiszi,irnik fel mi  

magunknak is, ménys еne,k  
és ma~gaisságncuk,  
itt válluk komoly öregeikké tán  
egy pillanat alatt —  
eg ilkünk ibilszkébb lesz,  
másikunk valamivel fiatalaabb  
és ,tieballlaaag hаlkan a Lépcs őzeten  
bánatával:  
mint tértől ittas  
fekete sasok ha leszállnak. .. 

1937  
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Csőszmadrigái  

Deák Ferenc 

A szőlő tőkék 
haaldo+kló madarak 
és eloldja őket  
budár-éjszakáj п.uk 
és cvbáljcúk őket 
а  legveszettebb varjak 
de mi maagunkról 
а  f egyve ~rt 
lehánуjuk. 

1956  
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Jelenet a Delbexrt dVPanm mendezte 1VLa пty с .  filmbő l 

M  arty  

Радду  Chayefsky  

TELE  VIZlI-DRAMA  

SZEMÉLYEК  

MARTY, enészáras segtid  
CLARA, törbénelei ггe гtanárhző  
AN GIE, М  arty +b,a rá Јt  j а  
ANYA., NLarty ,anyij а  
NÉNI, Maґty nagynée  
VIRGINIA, Marty uno Іkaöecséne;k,  

Thomasnak a felesége  
Т'HOMAS  
LANYOK, LEGÉNYEK  

ELSŐ  FELVONÁS  

eszárszék New York o~aszlákta 
ikülv+álrosáb Іan. A ld~zelfel~vételen  

а  mészáros látszik, armint nagy f iд~че -  

lemmel marhahúst szeletel. A f e~lvevő-  

gép taváыуra is  ráirányulva t voladik  

és а  f elvétel f akozatasan fit f  og  ja  az 
egész mészárszéket. A més,záras kövér- 

kés, ,kistermetű, ko.paezodó, mintegy  
harmánc.hat eszten.d ős ermber, ,mrinden  
mozdulata szelídsé.g.et  árul el. Varázsa  
szinte elpusztít1ъatatlan nyájassá-gában  
és јо  ter Ёmészeté,b,en rejlik.  

Három vevő  van a mészárszékb,en.  
Az egyi.k  fiatal  anya, gyerm еkkocsival.  
Eg neyyven év körüli asszonnyal cse-  
veg a bej~á,rat közelében. Az  éрpen so!r-  
rakerü ,lő  vev ő, egy ildlősebb kövér alasz  
nő, felpipiskedve  vizsg.álgatja а  fehér  
pulton keresztül а  тnunikájával  efog -  
lalt mészárost.  

O 1 a s z n ő : Ugye Mar ~ty, a te fivére ~d  
nősült meg a mult héten?  

М .а  r t у  (munkájába merülve); 1туу  
van, ké,rem. Nagyоn вггéр  esemény  
volt.  

o 1 a s z n ő ; Az a magas bajúszos le-  
gny ?  

M a  r t y (rá sem nézve); Nem, az a Оа -  
tym, Fredie. Fredie már négy esz-  
tendeje nős. Lenn él .а  Quiпlcy utcá-
ban. Aki vasárnар  nбsiilt, az az ёcsёm,  
Ni ckie.  
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01 a s z n 6:  Azt hibtem, hogy az a ma-  
gas, kröиér fia'ta ~learnlber. I-1;át nem  vele  
találkaцta гn  itt  egyszer? Nagy,, ma-  
gas, kövér fiatalemlber, eegy eköbvényt  
akart  ,rámsó¢n;i.  

M a m +t  у (egy &ьтaib húst ra~1c  z  гm:ér-  
Ze ~gre és а  Imlér.Ueg m2utatбjá,t jigyeli):  
Nem, kéreгn,, az Frank volt, néném-  
nek, Nlargar7atnék a férje. Néném,  
Maregаret еду  biztasa гt&s ~i ügynökhöz  
ment  feleségül Rose húg,orn eg !be- 
szerгб  fel гesёgе. Tavaiy Di'triitba kö1- 
t>öztek. Má ~ailk 'húgom,, Franic!es pedig  
vagy kéгt eszte+ndlővel ezelőtt esküкl.ött,  
mégpe+di a Saint John  templomban  
az  Adanis swgárú+ban.  0, az nagy еае -  
mény volt. Telhát  ez  iбssziesen három  
dalár éIs kilencплenmiégy cent. Meg-
felel  kérem?  
Аг  asszony kopott  b&rerszényt vesz  

elő  zsseb ~é+bő l, nehéz szívvel egyenként  

Jdszidi be,lőle а  három ddllárt és ki-  
lencvennégy centit,  rmajd egyenként  a 
pгultra rNkja. 
F a  t  a  1 a n y  a (az aj+tó f elő+l odalkiált):  
Неј  Marty, гn  sietek!  

M a r  t  у (b ~ecsomvago+l ja а  húst és elő-  
zékeny+en válaszol):  Mit rögtön ma-  
ga гkövetkeцik. ,  
Az olasz öregasazolny mгagarváhг  Mar-  

tyra pillant.  

O  а  a s z •иг  б : Hái gte  Marty,  mikor  nб-  
. süQsz rnár m+e eegyszer? Szégyelhet-  

néd  magad. Minden öcséd és húgod  
megiházas ~odоbt és már gye+rlmelkeik is 
vannák. 1;,p,pen а  napokban ta1á1- 
koгltam, атуáдда1 еgy gyüm+ölesös-  
b~alitlban és azt г:r~ondta: Nem tud va-  
1атаlует  csinos  lányt az én 1Vlartym»-  
naik? Mi van veled? Nem j ó1 van ez 
így! Mi van veled? Hallod-e, mit  
mondok?  Nđsüllj meg.  

M a r  н  у  (nyájasan): Hallom,  kérem.  

Az öregasszony  elveszi a vészére ki-  
mért húst,  di n l+ván ú,ду  éтz'i, h.ogy  
nem mag ўarázta meg kellólképpen a vé-
l~. meénг.sét.  
O  1 a s z n ő : Frank, az én fia im tizen-  

kilencéves volt, amikor  m,egnбsült.  
Mi van veled?  

Mart  у : Kёrem y  Canduisoné m~чr még-  
анга  vár, nagyon siet és . . .  

01  a s z n đ : Sziégyeld  magad. 
Fеtlk,alpja а  csom г,ago és az ajtó •felé  

csoszog.  Marty összeszedi a pénzt és а  
pénztáron lenyomja a  megfieleglő  b,illerг -  
áyr(uket.  

Fiatal  а  en у  а : 1VLartty,  add  Іgу  szép  
köиér 1yúkac.skál;», alyan néigyfomtasat.  
Halom,  • az eö+aséd ¢negnősü;lt а  rnúlt  
h;ébeпi..  

Ma r t у : Igeeen. Nagyon sp еаеi7ггéту  
v~alгt, kémem. 

Fiatal   a n  y.а : Sziégyelheted a•nagad,  
Marгty. Minden és ihúgod meg-  
házasadlat гt és  gyermekeik is vannak.  
Mikar nősülsz már?  
Kelf e+lvétel: Marty. Fáradt, zavart  

tekintettel a muenny ~ezeeíet néz гi. Krbssé  
zavarodott m2oz кlwla,tta.l megm,?,►ornja  a 
pénztár fo ~gantyúját. A pénztfireseng ő  
élesem, felberreg.  

i1ј  jelenet.  Ед  tellevízгóa készülék  
v иá,szna látsziak kёzelfІlvéгtelbem.  Base-
ball mérkőzést közve+ti:te ~nek. A felvevő -  
gép távalodiik, hogy megm гutaѕsa: је'l-  
legzete гs helyiségb ,en vagyuruk, a+miгlyen  
mimden amerikai  wtcában, akad  — vдö-  
röз  bđrveil bevont páuhalyóilc, zenegép,  
nёhán te+lefonfülke. A székelknelk majd  
а  felét a szom г+szédságib&l való emb ~eгr~elk  
faglaltá,k  el. Belép Mart-g,  szeilí-den  el-
ballag  az egyik phcJlViQ inibelVbefl  

már iirl egy harmrtinc év körülri ember.  
Ez Angie. Mamty  leereszkedik a székre  

Angievel szemben. An rie kiss,é zsém-  

bes a,gglegény. Egzj újs+á!g van eléje te-  
ritve, a spartol'daalma nyitva. Mart!]  kгi-  
húz be ~lёle eg  lapot. Eggy ideig mind-  
kette ülhгek és a  sporthíreket  olvas -
sdk. Akkor Angie, кzméflpcйl, hogy fel-
tekintene,  +mie+gszólal.  

A n  g i e: Szával, mi  a terved estiére? 
M a  r t y : Ne,m tuidbhn, Angil. H,át ne-  

,ked?  

A n ig  i е :  Valamit kellene  csináilnunk.  
Szо in ~bat van. Nem akarok úgy.  jám,nii, 
minet а  múlt szombaton.  Mi  Lenne,  гна  
fellhivnánk azt a testes lányt, akit 
egy rrгónappal ezalбhtt felszedtiink az 
RKO Qhester moziban? 

M a r t у  (muinden nagyobb érdeJclёd:és  
nélkül): Ki volt az?  

A n g  1 е : Az a nagy,  testes  1ány, ak.i  
sován,y -baráфnбjével előttünik ült а .  
:m.bz:ban.  

M a r t  у : Aha, m+ár 'tudom.  
A  n g i-  e: Hazakísértük éket Braoeklyn-  

ba. Mart' Feeen+ey  a  neve. Mit gon-
dolsz?  Fellhiívj am? Én  majd azt a so-  
ványat veszem.  

Mart   .y: Már öt óra van, .Aдigiee. Biz-
tosan  fölсsipte már valaki.  
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A  n g I е : M~g1is, híиj wk fel. Mit veszt-  
hebünik?  

M a r:t у : Nekem nem tetszett, Angie.  
Sernmri ikedveecn sincs feDhívn:i.  

A n gii е : ,Alklkor ►тli+t akаrsz es+he csi-  
nálni?  

Mart   y: Neim tudom. Háat te?  
A n g i е : Lám,, rnár megint ugyanott  

vagyunik. Én m,egkérdezem t őledi: Mit  
esјnálsz esete? és te att válasiolad:  

Ne►m, tudom, ihát be? ÉS azzal végzё--  
dik, h.ogy ott ülünk nálad gvéhány  
sörösaüavetggel бs Sid Caesart nézzi.ilk а  
tedevízióban. Há+t majd meglmio.nddmi,  
hogy én mit asјnáilnélk. Felthívnálm  
ezt a Mary Feeneyt. 2Vlegte+tsz,ebtél  
neki.  
Marty e szavakra hirtelen  flpllant. 

Ma r t у : М•iért mondod ezt? 
A n g i е : Észrevettem, hagy •tetszel  

neki. 
Ма rt у : Az ám.  
A n g ai  e fiélig felkel ültéb ő+l): Fel(hívom. 
M a r't у : Hívd fёl ,  di magadnak. Ne-

ken nincs ke•dveun hozzá. 
Ang,ie  újra leül. Minldlk•etten  folytat-

sz  újságalv+asás•t. Aztán. Angie újra 
f eltelkint.  
A n g i e: Ern{ber, tudod-e, yhogy ször- 

nyюn unallmas kézdél lenini. 
M a r t у : Angie, ílз,arm.inchatad7k évem- 

ben járdk. !Egtéssz élie±temm!ben, minden  
szornbaton Lány után jártasn. Kicsi  
vagyok, alaosony és kövér, nem kel-  
lю,k ,a dányoknak, ez az egtész. Nem  
vag~гolk оlyan mint te. Ugy  érteim,  
lhogy  te össze-vissz a  trбfálkazal, meg-
nevetteted őket és jól jársz. Ёn pedig  
csak álLlok ott, а'kás• а  .poloska. Mi  
értellmee van annak, hogy Mtassam  
magam? Mindenki TÖkké csak azt 
mondja, nösüvjek meg. Nős+ü.l,j ,meg! 
Nősü1 ✓̀ ј  meg! Hát azlt hiszed, én nem  
akarok? Hiszen akarok. Az &ületbe 
kergetnek. An•gie. Nem akarom 11-
romntarii sz•omtbat estéidet. Ha el akarsz 
menni, háit csak men11. Ёn ne1.n1 mie- 
gзтek.  

A n g I e : Ember, engem is az ő+rtIІetbe 
kerg~tnek •  Anyбm, valahányszor csak 
kinyitja a sz;áját, azt +ké сd+ezi: Mikor 
nđsülsz m.ár? 

M a  r't у : Az anyáen, +barátyom, az íSrü- 
letbe kerget. 
An ј e háatradől és а  papíiszalvét<а -  

tamtora baá{mul,  Miaпty újra  sportrova-
tot olvassa. Egy ideig  rhallgatm,ak,  maj•d... 
A n g i е : Szóval, mit csyinálsz esete? 

M a r t у (ánélkül, hogy f  е•lnézne): 1Vi;a-  
gacn  se-re tudom. iHá;t te? 

ülnek. Angile ијта  a papцrszallvéta- 
tar.tóra bámlul,  Mar+ty az újsdg spartol-  
daUit nézi. A f elvev đgép lassan távo+lo-  
dik, végrigmaegy e helyiségen,, а  helyi-  
ség falán, a faliórán, arrruely azt onu- 
tatja, hegy ёt perc mulroa ы  óra van,  
rrUajd megálll a televíziós !késхй lék vász-  
nán, ame гlyen még m;indig a baseball  
mér!k őz,és látszi,k.  

Lassú változáLs: A  televíz;iós vászon  
most üres. Az ára háromnegyed hatot 
mutat. Marty egyedül ül a páholyban.  
Нáготг  üres sörö~súv ~e,g iáll előttte és fé-  
l'ig itelt pahár. Kifejezésitelew г  arccal wl,  
de szeméb ői gond és aggodalom  lát-  
szik. Lassan felkel,  elhagy~a a páhо lзjt,  
a  telefonhoz baktat, ibemegy a kabinbá 
és .gondosan be:csukja maga mögött az  
ajtót. Egy ideig a szűk ül őгlcén szorong,  
miájd némi erőfieszíüéssel sikerül hátsó  
na:бrágzsebéből elóven.•ni egy kis köny-  
vecskét. Lassan +lapozlgat benne, meg-
taldlja ,a  keresett oldalt, magorván nézni,  
majd aprópénzt szed el ő,  bedobja a ,ké-  
szülékbe és  а  jelzésre v бr . .. figyelme-
sen tárcsázza a szátmot . . . vdr. Izzadni  
kezd a sz ű+k kaJbinba,n,  mellkasa á ~lla.n-  
dáan  hullómzik. 
M a гг  t у  (akaratlanul is arra törekszrok,  

hogy  helyesen  b eszélj•en): Ha1lб, Mary  
Fe.ein,ey van а  dĐészülélkinél? . . . Csak  
annyit rrn 'ondjоn, hogy  egy régi 1ba-  

rát`ја  . . 
17jra vár. Szabad .kezéved letörli  a 

homloikáin gyöngyöz ő  verejtéket.   
0, hal+ló, ott Mary Fleeney? Haliló, 

itt Marty Fileltti. Ne rn tudor, eml+ék- 
s.zik-e niég maan . .. arra a гtö+mzsi fic- 
kóra . . . az RKO Che:ster m+oz2ban is-  

emlerkсdtünk meg. Egy ,l;á Пnyal  volt,  
én pedig Arugie (barбitommal. Körül-  
tieliil egy hánappal ez,élőtt  . . . 
Nyilvá.nvaló, hogy a lány nem emlék-  

sz,i;k rá. Martyit pánik fogija  el. Hangja  
erősb'бdik.  

а  Раукге  +s'ugárúiton, az RKO Сheв-  
te гr moziban. Eltít гtünk "űцbe{k, mi vic-  
сыбd+tün•k, mag!uk pedig mesgfharagud-  

taik, és . . ;  Én vaigyюk  az, aki a mé-  
s,zirsz+é(kfbгn dolgozik . . ugyan m гár,  
"b2zonуára eanъéklszilk nárn . . . úgy Rran,  
akkor eljmneeitiin& Howard Jáhn•son-  
hoz és iha+mfbur,gli kallьássztt ettilnk.  
Maga tejfelsfulj'ta+t kérrt . . . Zge+n, úgy  
van. Az a rtömiusi, kemaény fi. őkó va-  
g;yok . . оrülök, hogy eml~lksmik rám., 
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mert alklkor este nagyszerűen гéreztem 
maga,m. ~és éppen  -eszembe  jutott, 
hogy vajon n!i  is van magával. Hogy 
van?... Ez naigyszerű  . . .  +Szóval, 
!mlegmaа1Јdюm;, hagy miér гt hívtaen, £ö1. 
iEs!tére ioziba szeretnék menni és 
émdekel, Ihogy m+aga és 'barátn ője е1- 
jönnének-е  velem és barátammal a 
mozi!b•а  . . . (b&húnyj,a +а  szem ~ét). Igen, 
ina  egte. Тидот , meglehet&en, kés őn 
van imiár а  ta.lállkára, de  j  бІхЈаgаm sem  
tudtam,  am,í -g . . . Igten, 'tudom,  di  
nem 1!ehetne -e . . . Igen, tudom, he-  
1yes, talián а  jövő  szcm;b,ato!n? Sza",зад  
lesz jövё  sFг ~omibaton? . . .  0...  гшg.у  . . . 
h4t talán az útáma követlk:ez őm?  . .. 
Iig!en, hogyne, ё+rtelml. . . Fersze . . .  
persze... 0,  megértem, hogyne érite-  
ném ... 
Beihúnyt sz ~emъmle•l ül, twUajdoruképpeln  

nerm is iha!llg ~a!tj!а  tovйbb. Né гhá`n,y pi,la- 
nraríгbal ikésőbb heili ~ére !teszi a.  hal гlgatót  
а  csapossal szermb em,, aki éppen akkor  
pilllant fdl az eiőф tie Uévő  képeslapból.  
Csap  os : Ha111югm, Marty, hogy öcséd  
m~egrцđ+sült a uniwlit vasárnap?  
Ma r t  у (а  pu+Utra teszi а  ikezét és azt  

bкílm,ru гlj гa): Igen, smép esemény volt.  
C  s а  Pl s : На't te Marity,  mikor  nősiilsz?  

Marty gyю!rs pillaлvtást vet  a  csapos-  
ra, leszáll  a  szék ~rő+l és а  ktijá гrat feilé  
im,.dul. 
M a  rt у : Ha а!nY~ám. f:e111гív Lou,  mondd  

m-ig,  ihogy elinidud+tam, haza. 

Marty eтуј  eig  fiatal párral ül 
eyü,tt МаІ'ниЈ  оtthonćигak ebédlőJében  
az asztal  mtёUlebt. A fiatal  pár M,arty  
undluaöccse, Тhawпas és f eil!esélg!e, Vir- 
ginroa. Látiszik raytulk, hagy  éppen  az 
гtmént !rdssz hírt közölitek az any";jáv+al  
és mas гt -annynx;un rоІsszk ~edvűen  ill- 
neik. 

Az e+béd;l ő  tele van zsúfa7avia sxékerk-  
lael, lгúmp!áklkal, Ik'epeikkte!l és kis fi't-- 
ríukkial. Jdb bra a jtó vezet +az óclivatú,  
kormos lbútorakakal !te'lexsúfoilt olasz  
koiny'hába.  Balra az ebédlőlhöz ,hason-  
lóam,  berendezett  iutppali szo~ba, irп+el lette  
Marty kis ihálófüUk ~éje. A hzl Іб LfЙLКe és  a 
nappali кallr'Ualkai az utcára  nyilnák. Az 
elbédlő  blwkábál  a  wrиe,ll+éikшtak,ra  iláitni. 
Az eiöé1d11őbő1l ilépcs ő  vezet  az етъед •eitre.  

Az iany,a gömibёlyű , sö,té•dbőrű  szívé-  
lу1es asчszonylka.  
A   y a (nérnг' szü.net  után): Tudod,  

Thamas,  n ellőre tudtam,  hagy ez  
előfb(b  vagy utóbb melgtörténik. 1Vland-  
tam is Marltynalk: „Figyelj csak,  

1Vlanty, baj lesz undkáöcséid, Tho+m.aS  
!háDálban". Tudod-e Thamas, ho,gy 
anyád itt j,árt?  

T h  0 ma  s:  Mikor  Theres.a néni? 
A  n y a: Кét vagy három nappal  ez-  

előtt. Sz!erdán. ѕzerdán е!1!?nient~n а  
gyümdlcs is Ibaltba„  hazajöttem , hát  
-amikor  belépefk, .anyádat lá гte гrn а  
lépcsőn ülni. „Catlherine, -testv ё re ~m,  
mit  as!inállsz itt", szóltam hozzá. Rá!m-  
néze+tt és s ~í•rvafaka ~dt.  

T h o вn  a -s  (a f eUeségélhez): .Szerda. Ez  
akkor  történt, am-ikor a  tijistive-get  
odacsaptad.  

A  n у  a : Úgy lesz, mert  meigkéгdezte!m 
tőle: „Mi történt Catherine, az iste- 
nérit?" Mire ő : „The ~resa, Virginia, a 
menyen az irnént hozzámvá!gita  a  te-  
jesii;veget".  

V i r g'i n i а : IHiallgassa csak meg,  The-  
resa nén!i,  mi történt .  . . 

A  n у  a : Tudom, tudom... 
V i rg i n i a: Kifagá гsalmi kezdte ezt  is, 

amazt is . . -.- е!s  annyira  ifelizgatatt,  
hogy  kiön~tötte ~m a tejet, amit •a  gye- 
relktnelk taészцbetterrг , бs . . . 

A n y ; a : A1kїkdar azt mondtam néki : „Са - 
`bherine . . ."  

V i -r g i n i а : Annyira .fejizgatott, hogy  
kiönitöttem nélhány csepp tejet. Ak-
kor azt mondta:  ,Кiöntöd ,а  tejet". 
Azt mondta:  „Egy üv~g ej huszon- 
négy centbe kerül. Azt hi•szed ban-  
kár vagy?" Akkor azt mondtam:  
„1VLarna Ikérem, ha!gy+jon Ib,ék!ében.  Ne  
,izgasson fel. Menjen a másik гвгаbába 
és kapersalija be  a  televizidt".  Akkor  
arródl  kezdett  !beszée ~ln!i, hagy csak йgу  
szóro!nІ  a ,pémzlt, főzmi sem twdok, és  
-rosszul neve lem a gyereket, akkor  
и  j ra а  +néhány csepp  rteb  ről kezdett  
beszé!lni„ amit ikiöntöttem, én pedig  
annyira felm!érgese;d ~tem, hagy azt 
mondtam: „Mama, igazán láфni  akar-
ja, hogy ön+tč im;  ki а  tejet?" Akkor  
feelkaptalrn a  paiackot iés az a!j`tóhoz  
-csaptam. Nem őhozzá váigtalm;. Ezt  
гс sаК  kiitalálita. Мé!g a közelébe se  
csaptam.  Term!észete+sen az egész tej  
vtégцglömlött  a- padlón. Az eigész hu- 
szonnégy cent  ára  tej. Tudja, rdgtön  
meglbántam, di ő  már  kiszaladt  a 
iháziból.  - 
Szürue!t. Mindannyia.n haUlgiaitnak.  

A n y a :  Virginia,  ne!m +tudom6 mit ki-
viasz tőlem. De ha -akarod, .este 1be-  
széle!k  vele. 
ThюmKa,s és Virrgrгíhia, rni'ntka csalk  

44  



összebeszélltek valna, egyszerre tiesüгtгik 
а  szImiikIt.  
T  un  ia s:  Majd én elmond'am;  The- 

гІsa néni . 
V 1 r g i n i a: Hagyd csak  Thoгmas, majd  

én. .. 
T  h o  m  a s : Јó1 van.  
V i r  g  i  n i a (az  asztal f ölöbt az anyához  

нкијаИга ): Nagyi szívess+égre kérünk,  
'Лhe.resa néni . . . 

A n y a:  

V i r g  n i a: Nagyon rosszul él velünk,  
és  csak te birad  ki ve+1e. Mert feTihív-  
t,am  Jut,  Thom.as ibtyj.át é s  гneg-  
manкlltam neki:  „Joe. anyá;d І  az őrü-  
letibe kerget. Mi ~ 'ert neimi veszed ana-  
gadhxaz e:gy időre?" De ő  azt mondta: 
„Dehogy Is Veszem!"  Tudoriny  hog,y  
szёrnye'teg>n+elk гtíínök . . .  

A n у  а : De'hagy, Virginia. Tudom, ho-
gyan érzed magad. A férjem is,  isten 
nyugosгtalj ~a . . . az anyja sahli~g élt  
velünk, ја1  tudom hát, hogyan érzed  
magad.  

V i r  ,д  i n i ,а  (cs~uknerrn sírva): Nem b'i- 
roЁтІ  rmár tav'ább! Minden dldott pi11a- 
natban: Ezt így c~inál;dE, azt úg  osi- 
náld! Tíz ,percig ,sеnпi lehetek egyedül  
а  férjeanmel! Még össze se veszihe- 
tiink nyugгadtan. Ninas miagIs-iéle- 
tiink! Minкiannylian nyomarultaik va- 
gyu ~nik  a  házwnikibаn! 

T h о  m а  s : Јо1 van„ ј  ál van Ginniekém, 
ne .izgasd fel magad  annyira. 

A n у  a: Igaza van. Lgaza van.  A tiabaа  
há.zasokn гaіk legyen külön o+tbhonuk. 
Testvérem., Caltherine pedig, a testvé- 
rem u,gyan, de meg  kelt  imandanolm, 
hogy vén satrafa. Életetmiben elég 
s~akszar јатгадапп  is szerettem  volna 
hоzzávágni a tejesi'vveiget. Ami engem  
illet, ha Gablierine ide akar  jbnni és  
egyliltt éцni velem és  Ma.rtyval, én  
nem bánon,.  
Vtrga ' ~hírt-el ет, sírva f ajkad.  

T h оТІ  а  s (szimrtén rп+ajdnerrn sírva, f el- 
~tekínrt): Ez nagyon szép tőled, The- 
resa néni. 

A  n у  a: Természeitesen Martyt is meg  
кеШ1 kérdezni, mert ez az 6 háza is.  
Minden pillanatban itt lehet.  

V i r g i n i a (leküzdve könnІѓeit): Ez  
nagyon szép tőlled, Theresa néni.  

A n у  а  (f eláll): Ti csak ülje'tek. Csak  
:meggy гújtam .a kis lángat az étel alatt.  
A  kan,yhгálba  rпegy. 

V i r g  i  n  i a (után,akiá•Ut): Már rnenniimlk  
Кр llene, mert megiígértam, а  dadának,  

hoгgy hatra hazamegyünk, gnost pedig  
már elimlúlt hat ára  . . . 
Egy ideing 1h.aUlgatnxck. Тhorrruas ,rá-  

gyú jt.  

T  ,h o m a  s (kiszdl 	kanІјhálba): The- 
resa néni, hoigy van Marty? 

Anya (a kanг~hábó,l vá,laszal):  0,  јо 1 
van. Nem, tudsz v ајlami csinos lányt,  
ak!it dlvehetne felesvégüll?  

Kezét ikomy ~h.aruhába törölgetve v тsx-  
szajön ах  eb édlё$be.  
A  n у  a: Gondban  гvagyo(k  miatta, tu-

dod-e?  Már harminchatéves, ,január- 
ban iharrnindhét  tesz.  

T  h  0 ma s: Ne  alg.gád,j Theresa néni,  
majd  csak megtгvősül.  

An у  а  (leül): нáн  magam sem. tudom.  
Nem tu;dlsz-e valami  јó helyet, ahol 
feleséget Itailáilihat?  

T hu  m  a s: A Wavsrly tánoteremben, 
Theresa nién'i, az nagyszer ű  heily - 
nierkedésre.  Tudod,  né,n гi, az egy nagy  
hatalmas bánaterem, és  minden  szom-  
bat este szinte zsiwfoltig van (І;ánydk-  
+kal. Finom hely. A !belópádLj hetven- 
hét сехцн . Csak belépsz és гtáncra ké- 
red иaІamelyik ,tiányit. lgy isim)erked- 
teim  meg én is Viriginгiáиal. Sајёp és  
tisztességes hely isnverkedéwsre. C ~ak 
mondd  Mar'tyгвak, Theresa néni, csak 
mondd meg neki: „Menj Warverlyh5z. 
Tele van spinékkel". 

А  n  у ,а  (isrtг éGl г, hagy jdl rrue,g'jeg длezze):  
Waиerly táncterean. Tele van spinék- 
kel. 

T h а  m as: 1'туу  van.  
V i r g i n la: Mondd imeg neki, hagy 

menjen el a  Waverly tánoberem!be. 

BehalФatszi.k, hogy k гinyí,Ut a Ikonyha- 
ajtб . Az anya rögtön fieLáUl. 
A n y a : Megj dtt. 

Klsiirt a konyhába. ЛTarty ~ép p~ n  b e- 
lер .  Becsukja az ajtбt. Hiбrua vlarát  o гz- 
za össze1ъcújtogatatlt гkö+tényét. 
M a r t y: Hailló,  mama.  

Anyu hozzuúlé,p és svtitogua szól  
Yuozzá.  
A  ii у  а (sú,gva): Marty, itt van Thomas 

éLS Viriginia. Ca.therine néntdldeil újra  
baj volt. Meglkérdezte+k, e ~1ijöhetne-e  
Caitkr.erine néni 'hozzánk, hogy e.gyültt 
éljen velünk. Azt  mоndtaun, én nem  
ibánom, di teged is meg kell kёrdez-  
ni. Marty, Catherine n ~éni m,agán.оs  
öregassт,ony. Sг¢tiki sem аkarja. Min- 
denki kidobja a  hár~álbál. 
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M а  r гн  у : 'Tenmёszetesen én ѕаm1  'bnorm, 
marna.  
Az iálnya arca bađdolg, szerető  nnosaly - 

tran ragyog. Кеди ,евkедгле  mгegsиІnagatja  
fia arcát.  
A n у  e: Jószívü vagy (ml+eg f ardul és  

v г~ssz гarrruegy az ebédlő~bв). Azt mond-  
ta, jól van, đ;eleegylezik, hagy Cathe-  

~rine +haztián+k köШtörгzlёn.  
T h 0 +m a s: 0, 'Ma.nty, ezer hálla és гко-  

szöne~t. Nagy kő  esett le a szívemről. 
Ma r t у : Éppen ellélg szolbánk van.  
A n y a: Persze! Persze! Јó lesz. Јó  

lesz. Ја  tesz. Este majd átmegyek  
~hozzá гtbk és beszélelk Catherine-ne'1 és  

m+eglát;jált:ak, miindlen rendbe ј~•  
T(h  0  m a s: Halllj~tolk, nyégegyszer na-  

~gyon köszönöan, mert a helyzet már  
kilbínhatatlanná+ vá1!t.  

A  n у  а : Faglalp helyet, Thomas, ii.lj le.  
Gylere, Mart у, ülj le . .  
A  гkonjhálb ~a, ппеду . Ma,rtyl beül az asz-  

talfóre és v&rjct, hoig'y !kszaUgálják. Т"ho-  
rrua.s цеи l és Marty feđé hajal. 
T h о  rrL a s: Nёzd Marlty, агпг lг  'n álunk  

volt, az úgy !töntént, hagy Virgflnia а  
konyhában volt és ételt készíteЉt a 
gyerelknek. Erre гbelépett az anyám és  
annyi.na felizaa гttia Virginiát, hagy né-  
uDáln ese ~pp ttejet kiöntött .  . 

V .i r g i n i a (a f érje  klamjá гt ráng~utгve):  
Тот>rny mennürik  kell. MeigígІértem а  
dadának, hogy hatra otthon Q`eiszün+k.  

T h o m a s  (felkel, гaúnél'kül, гногуу  félb е - 
szakítaná rrueséjét): ... akkor ktia-  
b~nni kezdett Virginiára, hogy mmér гt  
önti el а  гteljet. Erre Virginia dühbe  
gurult...  
Feđesége lassu,n :a ,konyгha f elé húzza.  

. . . Azt man,dta: „Igazán liátni akarod,  
hoay önb ~m ki a tejet?" Akkor Vhr-  
ginia felkapta a teljeslp аІadkiot és а  
falhoz esapta. Igazi dlasz itenrnészete  
van a feleségemnelk, tludod . . .  
Mindketten rruá ir a kon~Üгaajtóbam  

v~annak.  
Virginia:  1Vlondano¢n sem kell,  

1Ylarty, mennyine hábásak vagyunk  
azémt, amit anyád és te éntü5nfk t,esz-  
telk.  

T h o ma s: No Ma.nty, а  viszontlátásra,  
majd más!kor lá'tlju ~k egyunás гt . . . Ak-  
kor elmesélern, hogy történt.  

M a r+t у : Viszюntlá,tásira, Тотгпу .  
Tlhoэnas fе lese.geveíl egyigtt 'e гUtűnik а  

kany'haajtób aQг .  
V ,i r g i n i a (uissxakroabál): Isten veled  
Магну !  

Ma r t у : Istlen veled, Virginia. A vi- 
szantlátáss^а  ! 
М!arty~ а  kezét dárzsыve váгr;ja, dгorgy  

kiszađgálják. A iКonylhfuból bejöm, az 
anyja. Egy tányér húst tesz цlébe és 6  
тагуга  is  az asztalhoz ü і . Mar+ty szó nél-  
kü,l kés-nдјUla. utdn nyúl és ne+kimleigу  rтz 
el&tite álló ёteđhegynek. Anyja csende-  
sen ii'l és nézi hoўyan falatozIk a  

Azután  . . . 
A n у  a: Akkor h`át hava mész estére,  

Marty?  
Ma r rt у: Nini tudom, гт lат:иа . Fáradit  

vagyok. Lehet, hogy itthon rnaradok.  
Az anija bбlagat. Eigy rі dieIg néma  

asend,  

A n y a: Mért nem, mész a Waverly  
táncteretnlbe?  
Mlanгbyr az a,nyjára nkz.  

М  а  r t у : Mit +m.гondsz?  
A n у  a: Azt mondtam, rmé.r,t 

а  Waverly táncterem гbe? 
spinékkel. 
Marty anyjária lb ~álm2Ul.  

М  a r ~t у : Mivel van tele? 
A n у  a: ѕpinékkel. 
Ma r t y (fel ьоІоdгa kirobban): Ki 

m,es+é'lt neked a Иагиег lу  itáncterenъ- 
rőil.? 

A n y a: Thama 	hagy dtt na- 
gyoc szép. 

M a r t у : 0, az a Thom,as! Mama, az 
csak egy nagy táncterem,  selmtmri mгás.  
Voltam már ott százsz!ar is. Tele van  
spinékkel! B,izony isten nevetséges  
vagy mama.  

A n у  а : Martty, ziem akarom, hegy sna  
este itthon lézeвg{j. Azt akarom, ;ha,gy  
meglboratválkazz és nlenj el a bántra. 

Mar t у : Mama, 1miko+r hagyod már  
abba? Nyugodj bele. !hogy nőtlen  tEiad 
van. Sohasem  nősülök. 

A  n у  a: De igleni megnőFsülsz. 
Mart  у : mlőlхb vagy utóbb minden 

férfi életében lb ~eköплetkezdk az a pi1- 
1analt, amifk+ar bizonyos dolgokat be 
kell iáítnia, az egyik dolog pedhg, az, 
hogy arcom, alkánmiilyen is, nem olyan 
ami+lyen a lányakm,alk tetsziik. Eleget 
sza гladlbam dánуоk után életemben. 
Elég sokszor vontam táncon. Tar+kflg 
vagyok a leégésekkel. Nemi akarom, 
hogy toválbb is leiégess+ervek. Lppen 
ma dёlután fellhívtam, egy 7.ányt és,  
atyaisten„ milyen pofont kaptam. Azt 
hittem, hagy гmár ' nem veszem fel az  
ilyesmit,, de ez mélgis £t. És rég  
hozzá egy olstoiba Lány, akit nem is  

nem mész 
Tele van 
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arkartairry fe+LhSvni. Kosarat адофн . Ez  
az én é+lebam, tгö.rЊénete. Nem akarok  
e(lmnenni ,a Wa+verlybe, mert ott a Uá-  
nyok mindti+g úgy méznek rám, 11agy 
ppoloskámak ёгzem  magam.  ,Bennern,  is 
van érz&,, +tudod. Eleget  szenvedtem.  
Nem,  önöuYV  . . 

Anyra: Marty ... 

Ma r t у : Itrbhon  maradok mama  és Si.d 
Caezartt mézem.  

A  n у  а : 1Vleg,halsz, anélkül „  hogy fiad  
lenne.  

Mar   t у : Há t mсgthalok, anёІkül, ho ~gy  
fiam  Qenne.  

A n  у  a: Vedd fel a kék ö1rf•,öndet  .. 
M a r t у : Kélk .  ölltöny, szürke ö1tёny,  

csak +kövér és  kicsi maradok. Kicsi,  
köиér, asunya.  
A  n  у  a : Nem vagly, ccѕuunya.  
M a r  t у  (em,elct +hangonг): Igenis csunya  

vagyok...  Сsunya  vagyok...  CSU-  
NY,A! 

Anya:   Maгrty . . . 
Ma  r  t y (sínrглa,  de  inkбbb szenvedve,  

rndrit han•a,gaslan): Hagлj békén  mama!  
Fájdalormtó~l eUtorzwlt arccal hirtelen  

f efláall. Kezét tördelve агпуја  felé  indVјl, 
cli perm talál  szavakat.  Megfordul,  hué- 
hány Uépé~st muegy, m ајд  újra uissza-  
fardwl.  
Ma rt у :  Mit akarsz  tiőlem,  mama? Mit  

akarsz  tőlem? Еуе  nyomоrwlt  vagyok  
igy is. На ~уугј  békёn! Ekne,gyelk a 
Wav'erlybe! F ќјl~vesz гeml sёtéitké+k öltö-  
nyг~  tn,et és с llгтедуек  ! De ј  о1 tudod,  
mi kövertkeztik utána. Л/legiPY,h ~dul a 
szívem. Eglész áldatt éjszaka fѓ ljni  fog  

а  szíиem ! 
Kormor areoal székéhez lép, az asz-  

tallhaz ii'l, megragadja а  villá,t ,  bele-  
nъо nја  а  nъa,karónilba, az egészet szá-  
jába t&mi és habzsolva nyeli. De nenn  
tud sakái.g haragudni.  Rövikil idő  'múlvкт  
csodálkozva f ejét csóváflj,a és enaga e1k 
marmtabja:  
M a r t у : Tele van slainéktkel . . . b гizis- 

ten гagyoigó . . . 
r7jra az étetlbe döfi a villát. A fieilve- 

vőgép lassan eltdvolocik tőle és ат.ујá-  
tál, aki egyre csak őt nézi.  

MÁSOоtK FELVONAS  

árorrnemetetes ház honnldkzata.  A 
muásadi;k emeletem neon-felírás  

„Waverly Saillroom" . . A nagy plsz- 

kos аыа :коЈс  tárrva-nyit гUa, а  terenrubы  
kiszűrádrik а  tánczenue.  

A terem  öeliúlr5l. A tá,gas termet  jit-- 
tebor,ggot tкíncaló páro4k tölгtiAc meg.  

Félhamгálly van, mert a viUUarnyé,gőket  
papírral barítottálk be, .hogy јgazi  ro-  
maaгntilkus hangгulatot keltsenek. A fa-
lak  mentén fki.talemabere,k á'llrruak ,  ,akik  
lány néLkül jиttelk és Uáhtyak, (Іlkik arra  
várnak, hogy valaki  tam,cra kérje ő'kd.  
Egyedül állnak va.gy  kisebb  csopomtok-  
ban beszélgetmielk. Iaá. ~ rmгia,  moraj,  z2úgás.  

A  felvec őgép végíghalad •a  fal  mnen-  
tén 6116 f i.ata~l emub eгek:eлг . Eyy+mcús T.utá гn 
bemutatja az arcokat.  Mi.Yruden arc a 
táncalбkart bámul)a és figyeli,  kri-Jci a 
maag,a mád;járn, di гmCinden arcró:l forró  
tánc-vágy І  sugároz. Alacsomy, гkövér,  
magas,  s.avány+ legények. Egyesefk tette-
tik, hagy iieni töм-ődrne+k  a  tivncolókkal. 
Másakrál nyilván Lerí ,a ;kívánság, +hagy 
lánbrt találjam.ak а  гtánc~haz.  

Marty és Angire  frissen  boritvdbva,  
kicsípve , а  sor végén álinua(k. A falhoz 
tánnasгakoldlva с'гgareittazna,k és а  par-  
kettem táncolb szen,encsésebib tárSai0aađ  
szerrulélrik.  
A  n g  i е : Niiri rossz а  társaság  ra  esbе,-  

mi?  
Ma r  t у : E,g ihelyes lány гálllt ott az 

iménrt gyöngylös fekete rulhállaan, di  
hоzzám kissé ], ma gas.  

A. n g  i e  (ІLnёz Miarty гm;ellett): Ni, ott 
van геуу  helyre kislá+ny, éppen  neked  
való. 

Ma  r t y (követi Angrie te ~kirrutetélt): Hol? 
A .n g i е : Ott. Az a •kiasi  itt.  

A  falcevőgép végigisvklлЈk több arcon  
és megáill а  lán љoakná:l. Ketten a fal  
m~ellett áll}ruák, ,а  1  rnzadik yuáltalt +fordít  
а  itáncparkettnek. Erre céloz An ie.  
Helyes, ktiвtermetű , m, гi,ntetgy ,hús'z еет -  
tendős, m,asolyog — minitY£ а  а  mrfustik  
ketrtő  jál szórakoztatná.  

M a r t у : Igen, innen egészen kedvem-  
re va1ónak látszúk.  

A n  g  i e: Nos indulj, menj  ida és kérd  
fel. Ha nem sietsz,  m,eg,élőz valaki és  
elviszi elő led.  
Nlarty vállat von.  

M a r  t у : Јо1  van,  ,gyerünk.  
KöztÍm ~b:ösen eUha;lancuk a  többi fia-

talember előtt,  ttttik, hogy semumi serm  
érdekli дкегн . A háromn lány rnegérzi, 
hogy f eléjü,k közeledme+k, mtegm ~ereved-  
nek és abbaha,gyjálk а  fecsegés.t. Angie  

a fal mellett állák egyiгkéhez  Uép. 

47  



A п  g i 1.:  Van kedlv,e 1ötуögni egyet?  
4 lány megllep ődést színlell — Іflintгha  

a  furcsa f elkérésen csodálkazna — rá-  
néz barátnőire, vállat von, különválik  
tőlüjk és elindul a parkett f elé. Itt Lus-
tán, Uorпahá tánohelyzetbe ámleli karját 
és mérhetetlen u,naUmat kifejez ő  arccal  
bevárj,a  Angiet. Manty félémak masoly- 
lyal az aUacsonyab!bik .lány эlгoz  fordul: 
Ma r t у : Bocs,ánat, kadvére va1ó- е  ez  

а  táYLC?  
A lcny gyors piUUantással végigméri,  

таајд  gyorsjan barátnőjére néz. 
К  is rt e r m et ű 	(nem barátság-  

talanul): Sajnálom. Most ppen nincs  
kedvem táncolni.  

M a r t y: Persze..  
Megfordul és V:isszamegy, elUhгula.d  а  

legényelk el őtt, akik t k аii megf ig yel-  
ték prábálikaz:áscút. MegGalálja korábbi  
helyét ,a faUmlélyedésben  és odatámasz-  
kodik. .Egy pillaunabtcul később lopva  
odanéz, oJhol a kistemnet ű  lány áll a  
barc"utnőjével. Fiatail éUénik leg гény kö-  
zeUedi'k feléjük. Táneria kéri ,a kister-  
metű  lányгt. A iLány rámosolyog, elné-  
zéslt kér earátnőjétőll és .az if júval  a 
глarlkettre megy. Mart elf arldlitja  téki} п - . 
tetét a táncalókrál és  komoran maga  
elé néz.  Egij pillanattal később észre-  
veszi, hagy háta mögц l jobb fel"ól  va -  
lakл  hozzáiszál... Megfordul. Hruszon-  
nyolc év körüli fiatalember áll ott. 

Ma r t у :  Hozzám, ,szólt?  
I F J Ű : Igen. Megikгérdeatele(k, egyedül 

vagy-е  iі t ,  мауу  leánnyal jötbél?  
М  а  r гн  у : Fagyediül.  
I F J Ű : Helyes. Fi;gyelj csak ide. Hir-  

deitlas úibján ' találikdt besz ё ltem meg  
valaki ~ve+l ёs valami én tyúkra akad-  
tamti. Közlben föLcsípitean egy stramm  
kis osarkét és most ner,n tudom, ho гgy  
ггáгхат , 11e azt a véns.éget. Szükségem  
van valaire, aki lhazalklí5éri. Érted? 
Szívesem fizetek öt fri,ocselt, tia ha-  
zakís!éred helyІttern.  

Ma r it у (nérrui zavarral): Mi? 
I f j ú :  Odavezetlєlk ев  bemutatlak, mint  

régi katana ~táлsarcrvat, azlbi ~n meglépek.  
Az a kis Csirke a rwhatáx эban vár 
rárn. Ot friecset fizetek. 

Ma r t у (а  fiАataldrrueerre bamul): Tré-  
fálsz?  

I fi ú: Nini. Dehogy trérfálek.  
Ma r t у : Csak nem, Iъадуад  í,gy o~t azt  
а  1ámy гt? !  

Az if jú гtürelmet;len fimnarg válд  és гtо - 

vább maegy . . . Marrty, az ajdnlattdL még  
mindi ig kissé za,vartaln, figyeli. Az ifjú  

kissé távыabib еgу  másik legény előtt  
fejti ki tervét. Ez komгor  arccal  és ösz -  
szeszoríto ~ttt ajk гaikkal hallgatja, de úgy  
látszik, fag ёkonyaeb a  terv iránt . . . Az  
ifjú  előveszi pénztárcájált és еду  iiл`tdиl-  
láros;t nyúj,t át a legénynek. Az eilvá- 
lik társaiгtбl és Marty eLött  elhaladva  
kissé kelletlenül i követi az ifjút ,az elő -  
csarnákba. Miar,t!у, vár еду  pillanatig,  
majd  uItdnuk indul ,termet  az előcsar-  
noktól elv ~állaszltó aszlopokig. оÚt meg-  
ál,l és f igyeli őke ~t.  

Az előcsarnok keskeny ihelyгis+ég pá-  
hol yokk ~al és bárral. A tánoteremtől  
eltёrőe,n r+agyogбan +ki vam viflá1gítrv ~a  és  
ez "er,t Marty hunjorog.  

A  ilány a bejárattál a trruásodik рá-  
holyban ü11.  Huszonnyolc es,zte:ndt лs  le-
hat. Akdrmilyen  nagy f igyfe ~Umet f ordí-  
tatt arcá~гak kilkészí,tésére, mégi s  el.ha-  
ny ~agáltnak Icitszik. Az lf јú és a  Uegény  
előtte állnak és mondanalk vagaviit.  A 
lány az if júra  néz és г'udegesen megszo-  
ritja cacacaláfs polharát.  

Nem  hallani,  hogy az if jú mit mond  
di nytiUvánvaló, hogy bemutatja  mond- 
vacsináalt гkatanatársát és -hazudozik,  
hogy sümдős ~e.n elhívtdk és ikény ~telen  
azonnal eimenni. Társa »majd ihazakísémi  
és ügyel, hogy haj né1)kül haz кuérјen.  A 
leány úgy tesz, mintha  ,nem bántaná  
a  dolog, sőt azt is palástálja, hagy rá- 
jött az egészre. Barátságosan vissza-  
utasitja a  kíséretet, rnaэ}d egyedül megy  
haza, köszöni a, figyelmet. Az if jú il  

lenkeznfi prбbál, majd a  .le,génnye гl  
együtt visszaindul  az os:zlopak f eUé,  
ahonnan Marty  m-riegfiggilte őket. Атцпгн  
eUhaladnak előtte, hallja besxélgetésü-  
ket. 
I f j ú: 	. . ebben az esetben, mivel  

egyedül megy haza, add мissza az öt  
fi,ccsem~et . . .  

L e,g е  m у : . .. te öt ificcset íg ё rгtёl. Én 
гbaleegyezteim,. Az огн  ficcs az етует  . . . 
Elmennгelk. Marty  figyelnie újra  a 

lány felé fordul. Мéд  mindig ugyanиuzon  
а  helyen ü.l és paharб t szorongatja. Bie-  
hгвjnyta а  szemét. Azután idegesen meg-
rázza f éjét, eUhagyja a páhalyt és ha-  
tározatlianul megáll —  nem  tudván,  
merre induljon. Megpillantja a nyitatt  
vészkijáratat.  Izgatottan és komoran a 
kijárat felé indul, és eltűnik.  

Marty u:tána néz, majd ,lassan elindul  
¢ vészkijárat felé. A vészkijár:at egy  
érkélyre nyílik. A lánгy lehajtatt fejjel  
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az erkél kartbcútja mellett dU, há.tta4 az  
ajtó f а1е . MartL az első  pildanat,ban 
nem bátja, hogy а  láni sír, m+ai észre-  
viszi, hagy Фe.ste ,maegrálzkócliJc és vállai 
reszketnelk •  E1lFirrudul f eié је  ёs azon gon-  
áallkodпlk, ho,gyam és m~iveil szólítsa тг.еу .  
Ma r t у ; Bacsánat, isasszony. Nncs 

kІd.v.е  egy táах r.a? 
A  bány, köwцnyáztatta ,aroca2, reszkető  

a jakkal Uassan f elé j e. f ordul. Azután  
vabamui csoclátas ósztönös mozdulattal  
zakogva Marty felbé veti rnagát és Marty  
m+agához ö1e14. ґЈgyetleniLl ö+ssze$5lLelke7  
ve álllna~k egy pialbanatig. M1art kisи ,г  
2avarban v~an és 'az ajtó felé pi:slant,  
nem jön- е  vwlaáki. Haíranyúl ,  becsuk ja  
а  vészkrijárat ájitaját, majd visszateszi  
k~ezté ~t 1án váulláгa és eten  áll, 
áll és 3гадуја , hagy mue+blén a 1КИпу  ki- 
sirja rmuugRйt.  

Еgij bakás bejárata. Az anya fekete 
kaibátb?уn, kis talllp,s kalápban  ott áll az 
aj;tó elóxt és várja, hagy bebocsássйk. 
К irпyílik az ajtó és Vir:g,inia áll a kü- 
szјуbön. 
Virginia:  Isten hozott, Theresa  né- 

ni. Tess~k, јо jј  be.  

A  anja beZép а  kis előszobába. Vir-  
gini,a beteszi az ajtót.  
A n у  а  (h~alikan, rn,itköz7ben leteszi ka-  

lxцpját): Catherine itt van?  
V i r g i n i a (l'e Іsegтit¢ Ikabáutját, bólint,  

rrua;jd ugyandlyan allk+an válaszol):  
Miéig semnvit sem . в ondtunk neki.  
GandoltuJk, ~ha.gy ezt rárd ыzzuk. Ű.gy  
gdnddLbwk, azt manIad majd neki,  
hagy nagyon e цhag~*a vaigy йs meg- 
ké.rdezed, mi+ért ne menne hozzáták. 
Azért :gandal+Uwk így, ment aklkor úg3' 
láitszi;k >rnlа}д, lhagi ő  tes<z smíves ёget 
n,ёke,d, n Іerm pedg mli ddbdulk ki, ёs 
nem lelsz olyan kegyetlen бёg. Thomas 
lenn van a szоimszédéJkвál... Me- 
gye+k, elhívom.  

A n y a: .Menj 1i ёs inaradij ott Tho-  
masszaQ.  

V i r g i n i a: Nem volna jol~by  ha ani is  
itt lennémk?  

A n y a: Csak menj le te is. Egyedül  
besгálek Cattherinevel. Ki.гlönben ösz-  
szelkap veled.  

A titkos konfemeneiát az el őszobába.n 
hirtelen az ajrtón át hallatszó átható, 
paranюsaló hang szatJcítја  meg.  
Nénd: Ki az? Ki az?  

Az -а  n 	a nápp ~atlј  szaba f ebé  indul, 



`V'~иrginia utána viszi ,а  ,kabálCot és" kö-  
v eti. 
A n y a (han;gošan): Ёn vagyok С ~а~Іlhе- 

rine! Ногуу  vagy?  
A  f alyasó 'végén taláUkaz,i,k а  ;két test-  

vér. A néni  aszott,  vékony asszony,  ke- 
mгény Lrcvonásait rr►z'гntha grán'cгtb,a ués- 
ték valma. Arca ,e гlkesered.ett, sёrtődött.  
N ié n l: Нé! ,Hát te !miit keresed itt? - . 

A Ti  у .а  : E1iјötibe!т, inár, hog т  lráгsáalak.  
(А  !két tes гtvér futáiag ёsszeыelk єzпik.)  
HagY . ,vagy?  

N é Ti i: Szaggat5 гst érzek a !b'а 1 а1д ,а -  
lamlban„ а  térdem pedig úgy vük;tet,  
,minitlha dobot ve гrnének.  

A n  'у  а : Nekem a derekam !fájdult +m!g• 
N ёni: Az én ,derekam is •fáj. Fáj a 

esípőrn, a jobb karom xneg úg т  haso•- 
. :gat, hagy irrvár napok огна  nem alszam. 

Átlkozatt ddliog  az öregség. Hát te  
hogy vagy?  

Anya:  Јо1.  
N е  Ti i : Іrülök neki. 

Mi'u.tán befejezték  a  szokásos üd ~vöz- 
lés,eikeit,  i  néni hi,rte.le гn mгegЇordul és 1  
széke felé inJáh.ul. E+gészen bizanyos,  
ho.gy агх  5 ,széke: régi, nelhéz !tö'lgyfa- 
szé+k, v,asta kiiok ikoL A laiká t'óbbi 
ré,sze úgynevezett „nnodern" berende-  
zésű  —  egy  'bíutordarab а  „Szérp Іtthon-  
bál",  •egy 'a  „Hoigyan ren-dezzülk be la-  
káswnkat és kertünike.t" rajzai szerггн . 
Catherine néni , гrruereven, vissxautasí-  
tóan le!ii!l. Az  anya nag у  sóhajtá;ssa,l а  
másik székre ierreskedilk. Virginia fel- 
cukasztatta •а ,kaab.átat, •rnlajd _  f  eiéjük f or- 
dul. , 
V i r g i n i а : Lernegy!ek Captpa ciniék-  

hez. Rögtöin visz•ajövök.  
Cкutherine nénri ,krifejezés!be гleniмl -  bó- 

iint. Vir гgri,nia ránéz, m~ájd hirtelen 
amyása felé indull. 
V i:r ,g i n i ,а ; Jól érzed. magad?  

Az. &reg asszony .hawiasahг, a 3zirte-  
lenг  fa'rálulkut nnл,a,tt , gy+anaukodv+a nézi  
Vrgwrciát. 
N ё  Ti •i: JóQ érzem .maigam.  

Virгginrla гbólintt és iki7megy az. 1`Gőszo-  
báuba. A гtes ~bvémeik irпaxdula!tlanuil ii~lv ,e 
várj,á,k, ,hog az ,aj'tó bцcsukóldljon Vir-  
girrui,a mđgött. Azutá.n •az гапуа -  Cathe-  
rinához f ordu;l.  
А  h у : Levelezőlapo't  kaptunk  a fiam- 

tót1, Nldkiet,ő4 és гfeleségétől.  Fцoriдá- 
!ban vannak egy nagy •záld ,odárban.  
Minden olyan szé{р .  

N é n i: đrü4ök neki.  

A n y a: Catiherine, azt akarom, hogy  
átköltözzél ihazzám, az én ház аtnba 
együtt éljél velem és 1VLarlty пrа  . Az 
én iházamiban külön szobád 'lesz. Ném 
kell majd a nappali szolsálban a he-
verőn aludnod, mint itt. 

A néni ibassаrа  f eliem,!eiti tekintetét és  
.testvére szedmébe néz.  
Anya: Catlhérine, a fiad n бs. Saját 

otthona van. Hagyd ibékén. Egyedül 
akar lenni a feleségével. 'Nem akar-
ják, 'hogy valami öregasszony ural-
kadljom a Iházwkban. Gyere, 'költ ~zz 
hozzám. Fanaszjkodunk és .elbeszél-
ge~tünk majd, mint _ amiikor srég ,16- 
nyokvoltunk. rEri szeretnek, Marty is 
szeret. Nagyon örü,lnén ~k, aha eljönnél 
hozzánk. 

Néni : Nálad voltak? 
Anya: Lgen. 
Néni: Thamas, ,a fi,am is ,elment hoz-
zád?  
Anya: Thomas, a fiad is Ott volt. 
N б  a •i: És megmondta. hogy ki alkarja 

dobni az anyját a házáibб1? 
A m y a: Ugy!an C'atlherline, ne csináld 

operáit belő le. Ti ,hárman ,meg a gye-
rek három •szűk szolboáiban éltek. Te 
v'é,n satrafa vagy, n~k!i pedig oilasz a 
termiészetie. Jó lány,, de te az őrületbe 
kergeted. Hagyd őket magukra., Hadd 
éli ék a maguk бletдétt. 

Catherine lassan féiгefQгdítj,a a fejét  
és o'ldalróil rásanaiít. Azitán nnél'táság-
tel jesen felkel. 
Néni (f ag lоsaят ): Eridij innen. Ez a 

fiam háza. Én itt élek. Neim Ihagyom, 
hogy az utc ,ra dobjanak, mint egy 
régi újságot. 
Az anya is feláll. Szamltől szembe  

néznek egynnásscul. 
A n y a: Catherine, ,én nagyon szeret-

lek. Nagyon sokszor sírtunk együtt. 
Amikor iférliem meghait, megбrültiem 
volna a fáidalom'tól, ha te nem let-
tél vonna. Akkor is kértelek. kölltözz 
hozzám: a há,zamlba, ott (boldog le-
szel. K Іérlelk. 'költözz hozzám. 

A itestviéreik vizs гgálódva ézјk egy-
mást. Caatherim,e visszaül székébe és az 
anya is Ue'ül. Cetheni'ne arca imleeny-
hül. 
Né n i : Veled is megtörtenzk rruég. J61 

jegyezd meg. Ezek a szörnyű  évek. 
Félek a tükörbe niézni. Félek, hagy 
бsz+hal öregasszzanyt lá гbak, mint azok 

50  



az öregдs.szomyak а  parkban, akik  
лnüst mimt kis .i1e'kete ibiatywk már 
csalk is koipansóna vámnak. ,Az öt- 
venhatadikban vagyak. Mit kezdjek 
,та•,gammia'1. Karo,m, még er ős, főzni 
akarok, taa•ríbani, ebédet f4zni а  

~gyemn,eke•ierr.meik. Hasznoss akarom 
tenni maga Іm. Hát kivénült kutya va- 
gyak, hagy a kandia111ó mellett fektid-
jek, amíg Ii mem húnyom a szemem? 
Sziиnnyű  évek ezek, Theresa! ѕzör- 
nyű  ептек !  

A n y a : Catherine . . . 
CaíherFine riz,giwtabtктm, néz rá..  

N е  n i: Ve1e1d; is meigtörténik! Veled is 
mвgtör,ténik! 'Mit asinálsz majd, ha 
Mar!ty етlegnősгivl? Mi tör`t"en~t azzal a 
sok-sok gyerёkkel, akiknek 1árm,ája  
гbetölbö ~tte а  szclbáfkat? Hol a Qár Іmia?  
Atkozatt dolog öziv.egynek lenni! At-  
kazott! ,Mit csan.á'_sz„ ha majd Mar ,ty  
:megnősül? Mit cs?nálsz?  
Vad•гиl ,és f  ájdalUms>s,an az anydra  me-

reszti  ,mély, beesett szemuét. A néni te-  
llbe talláUt: ,az а7LІJa e,g pцlaruat.ig rá-  

mered., rrUa,jd 1eЕіhúnyja szemét. A néni  
mereven, a szék vastag ka гrjl ЈУа  tett  
kézzel ,háutradöl. Az any ~a ki,ssé є lőre-  
hajdhvia iLl és Ыegességében kezét tör-  
deDi  az dliében.  
N é n I (imlegnyugоdva): Becsomagoiom  

а  holmimat és hollnap ábmegyek  
+hazzáкi.  
A  felvero őgép lasѕг~ n elatávaladik.  

Kö. elbf elvételi. Mcurty és a i lán arcdal  
egУmáshoz siiгmulva táncolnak. A többi  
táncoló pár feje 01У11сar eltakarja  a 
vásznait.  
L á n y: ... .amikor utodj ára itt j,árbam, 

ugyanez történt. 
M a r t y; Igen? 
L á a :y: Nem egészen wgyanez. Köriúl-

belül négy hónapfia lelhet, hagy utol-
jára itt jártam. Látja-e ott •azt  a 
1~áinyt, azt a szürkeruhásat, aki ott ül?  

M a r t y: Látom.  
L .á n y : Еppen ott iilterm, akkor. Már  

másfél órája ülbeirni mozdulatlanul.  
Néiha-néha elitiklult felém egy-egy  
fiatalember, de aztán meg!gondolta.  
Csaik ültem ölbetett kézzdl. Akkor.  
úgy tíz óva tájban egy csoport fiatal-
emfber ji ё'tt. Nem voltak idősebbek  
tize,mhét-tizennydlcévesnél. Elsétáltuk  
a fal mеlletг Ρt és sorban végigmérték  
,a lányaktit. Azt Yhitbem, helyes fiatal-
emberek... és 'amikor elhaladtak  

miellettern, elinosolyadbam. Az gyi.k  
fiú végigimért és • odavetette: „Kár  a 
benzinért, te cs» ~fságy  semmi esélyed".  
Sírva fakadtam. Tudja, nagyari, köny-
vye:n elbőgöm magam.  

Marty: Én is.  
L á n y: Egy unás a гbkalammial, amikor 

a ,callegeban voltam... 
Ma r t y: Én folyton sírok. Minden cse-

kélységért. A fájdállmat nъérfötldnyi 
távalságból megiérzem. Testvéreim, 
sógoraim mind azt mondják, hogy 
lágy szívű  legény vagyok. De ok nél-
kül nem desz lágyszívű  az ember. 
Sok-sok csapást kell elviseilni, hagy  a 
fdlalom igazi mestere légy. Ponto-
san tudom, hogy mit érez. 'De tudja  
még azt is, hogy magával nagyon jó1 
érzem magam. Lgazán j ,ál szórakozom. 
Látja, maga mégsem oly ~an, amilyёn-
•nek hiszi magát. 

Lány: Én is nagyon jöl szórakozom.  
Már t y: No .lám. Azt hiszem, akkor 

'én seim, vagyok olyan szörnyeteg, mint 
ahogy hiszem. 

Lány: Maga nagyon helyes fiú, .i,giazán 
nem tudom, hogy lehet, hogy még 
nem fogta +meg vailamelyik lány . 

M a r t y: Magam sem tudom. Azt hi-
szem !maagamrál., hogy ,szórakoztató  
vagyok. Azt hiszem, hogy a magam  
mádján okos is vа gуоk.  

L á n •y : Én is azt hiszem, hogy úgy van. 
M a r t y: Elmondom magiánaik egyik 

bölasességemet, amit akkor  szoktam 
kigandoln•i, aun!ikar éjszaka nem tu-
dok aludni és olyan 'éjszak ,ákon, mint 
amilyen a mai, amikor az ember 
huzatér és ;meglkérd,ezi magától: „Mi 
van velem? Nem leehet, hogy olyan 
csunya vagyok". Szóval arra gondo-
1ak, hogy ketten elveszik egymást és 
együtt élnek negyven-ötven évig. 
Ehhez több kell mint az, hagy szépek-e 
vagy sem. Apám igazán asunya volt, 
anyám mégis imádta. Elmesélte, hagy 
gyakran olyan nyomorúságosnak 
érezte :magát, mint ahоgyan mindenki 
érzi magát egyszer, ugye? És azt 
mondja, hagy apám mindig igyekezett 
őst (mсglérteni. Gyerekkoromban sok-
szor elnéztem őket, ahogy a nappali 
szabóban ülnek és besmélgetnek, és 
imádtam az öregeпniet, hogy olyan jó 
volt. Ez .az egyik legszebb dolog az 
áleytemeben, az, hogy milyen volt apam 
és anyám. Apám pedig igazán csunya  
ember volt. Ezért nem fontos, ha az 
emlber olyan is, mint a gorilla. Látj•a, 

51  



еzsrt  az  alyan сsunyk ds, amíly+en .ek  
тгг  vagyunk, azok sem odyan asunyálk,  
ппппн  alhagy miagwkról hisrcilk.  
Arc гulaka~l össz 	lrtлa h,alll,gшtv ~a tán-  

coAnalk. Köze'l fie2véibel.  
L а  n :y: Ёn uszarvkiilenc vagyok. Hát  

maga.  
Mar   t у : Harцnindha+t.  
SzáírUdrnutl +taлъcoътda+k. Idёrakent  а  többi 
tánкospár  feje vantiul el a feUvev$ дéр  
előtt és  Utiak ~arjгa Maпtyt és а  kiit.  A 
iaép iVassnn szertefoszlik.  

Marrtyék гkonyhájia. Ugyana.z  esti,  va-  
barmrlvel késќњ b. ,Sörpét  van.  S ~e гnki sincs  
а  Kám7љUilk а  'bejámat ataíuz s  

• f~Utűnik M~artty nei a Uány árnyké,pe.  
M a r t у : Vánjюn. Vvll~anyt gyцíj+tak. 

MєgbaUáUja а  kapasdló,t. A kony{ha 
kivr'ulгúgosodљk. M2hudlkettbehг  oislagna7c,  
tum,ig m eg.szo ~kjá,k ia f  én#t.  
M a r  t у : ÍTgy ,1áts~ik, any mёg nem  

jöгtt haza. UnokMaöc~ém, Thounas ;bizo-  
nyára mazilba  ment  Virginvánnal ёs  
anyб~m legalálbb  egy óráig nem jёn 
vissгa.  
A  lány b~Uépett а  гkanyháъa éв  +krLSSé  

zav+a,~rúmn nézelődik. Ma. гrty -becsuJcja а  
b éj~árnatt i rz jгtбlt.  
M a r t у : Ez a konyha. 
L á n y: тgen. 

Mktпty .ellőrierind7ul  az  ebédllá f  elé.  
Ma  rt у : Jёjljёn az eb ~ádldbe (az  aj;tó 

nие 'UUeгbt vrxUUamyt ,gyúj,t. A +Uány iköverti).  

~'ж n 11 ,  vese te  а  feltöl!itđti,jiét.  Enne  
vaQarrLit? Tegпvapród ma гrak1lt egy Elél  
esirkénk.  - 

L á n y (óпжutas7am .a szélk sz ёlére eresz-  
keidќtk):  Nem,  ,köszёnЈ i✓m. Azt hiszem,  
hamarosan mennem IketLl.  

M  a tr t у : Rendben van, di egY pi11a- 
natra vesse  le a kalb ~átját. 
Lesegiti rбUa ia, ktabtot, s е~ду  prilUa-  

Iиа(tilg ;~цö,götte duUl és nézi. A ,Uány érzi,  
hogy v гiztsgкúl6dva. néz é4s izg гatoфban lé-  
legezve, zarvartlarn Uen.Ul. M,mrty dtvtiszi a  
kaááto ~t а  •söté,t Іа  у~clrilba. A Uány ,tü-  
res,лnesem, ii1l. ,Mкurity v гisszuujön és  leül 
а  másálk széUcme. Z+avartкcn hal'lgatnak. 

M a гг  t у : Alho ~gy már mondtam,  Niokde  
öcsém а  mut Rлasa гnnap megnбyült . . . 
Nagyon szp eserniény votlt. A lako-  
даlтЕоп  egy nбi  szoboralak is volt és  
.а  szá á1bp1 wthisky folyt. M:ég sáha-  
s+em;  láttam ,dlyat! ,(Csend) Es micsoda  
ébeQek! +zárols vagyok, hált tudom, 

mi a ј о  h;ús. Ott csak  иálо!gatotit szi-
letek  Voltak, a comb  +1 tetejérőQ. 
Egq dolllár nуоloиan а  fontja.  Per-
sze, 'ha o+lcsóbbat akar, csontos  'húst 
vásárol. E1lég sok ugyan a hulladék, 
di ha ki+csontotzza,  fontja  körütilbelül 
egy ddl!Lár negyven cenitlj ёlbe keri.id. 
C1ara kl&em, helyezlkedjen ill ,kényel- 
mielsen'. Olyan - merev.  

L á  n  у :  0, j nekem ígY is. 
Ma r t  у : Ha alkai7ja, ihaza іkísérem.  
L. á n у : Ta+1án jó volna.  

A Uálny f eiUál'l. Mкurty is fe'Uál ~l timogor-  
ván, kissé haragosan — komoran meg-  
f  oridlu,l, túbmegy а rruaptpaцlba a  klniл  kкu-  
bátjaérí. A hány ott  áll baUdogibcUUanгuíl. 
Marty vissxajön és szó nélkül a lányra  
segíti a Jcкuibáito гt. Mög+öbte dli, keze а  
lány váúllán. Hirtelen гrnagó,hoz öl,elli és  
o  nyaktót csбikolgatja. A felvev őgép  
hirbeUern ikö ггtelledtik е  Jdйze],f elvétёlb en  
mwbatjia а  két fejet. оп,tars suttogó pár-  
beszéd. 
L á n у : Kérem Marty,  ne...  
M a  r гн  у : Tetszik néчkelm,  tetszik  nékim, 

egész este mondom,  hagy teitszik n!е- 
+kem  . . . 

Lá n y: Mar ~ty . . 
M a r t у : Csak .egy сsókat .. 
- Megгpњb ~álÚja m'uagta. fielUé fordítani  ,а  
Uány amcát. A lány ellenkezik.  
Lány:  Ne... 
М  а  r t у : . Kérem+  .. 
L й  n y :  Nem...  
M a r t y : Kére+rn, . .. 
L á n у : MaгntY . 

Mar;ty hir,telUen eUen,gedi és harago-
san  e.lf ordul táUe. 
Ma r t у  (sírás+haaz közal):  361 Van!  Ha- 

zaikísérem,!  361 van! (Haragosan, iz-  
gatata)n néhárn Uépést tesz, majd  
megfardrul.)  Csak  egyetlenegy vacak 
csákoгt  akartam!  Ігá ~t mi  vagyok  én?  
В+е+]pзoklos vagy mi? 
Megfordu,l és uótm г egy а  nta.ppa+li szo- 

bába, hogy еUrejtae feUtódulló könny,eit.  
A  Uány is sírшsr~a íullб  szájjal áUl. 

L  а  n у  (inikább csak m~aga. e+lé .mor-  
7ruag гja): Csak nem +vОlta+m+ od,yan  han- 
gulatban. Ez az egész. 
A  lйny Uassaun +a naphali szoba  cojгtta- 

jálhoz indnul. Mamty öUbetebt lkézzel a 
heve ~rőn iЧl és maga elé teldrnt. A szobeu  
sötét, csak az ebédlábёl szűrбdi+k &e  
némi vilcigossdg. A lány oldlamnњgy, leлiJl 
M.amty melllé ,a heverrő  széllére. Marrty  
nem néz rrd.  
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Ma  r t у : Hánt гех  az •én életer.  Kicsi, 
alla ~csony, +kёv гér, сsunya fiatalember  
vagydk. Jön a Szri;lveszter, mindenki  
késül а  mulatslágra, srL "amamma pedig  
m,á&aknak xel'1 rbársasá+glat s гz•erezni.  
Elég öreg иagyok aihlhorг, 'hogy tud-  
јат , mvit rjelent ez. Vár јon, magam-  
&Z.oz veszik egy ddboz ciga ~reгttáat és  
elkísérem.  
FdUetmelUked гik, дге  ne~m a+Ul f öil . . . visz- 

szaü,l újra, és m+a;ga i1 ё  te0uinut. A Lány  
zaл arrtan, sxelíden, részvéitUell néxi.  
L á т  у : Nagyon ,szere+tnёk  újra ta1á1- 

кгагтгг  rniaglával. Nem engedtem, meg, 
hagy megicsókoa(jon, mert nem tud- 
tam, hagy szdkбs viselkeldni asókdló- 
?јб5 k+özьen. Maga +а  eglydkonszen+ve-  
se(bb emlber, aki ґvel va~lalha is на l+агl-  
kofюtram. Ezt azémt mondom, mert na-  
gyan szeQretnérn г  nцjrra látni. Annyira  
szeп•eltniék szere2ml+es lenni, lhoigiy  talán  
tulságiosan is igyeksrгrem. De tudom,  
ha majd 'hazakísért, delhe,veredek az  
áгgyra és csak mag7ára gon(dblbk. Na-  
gyоn szeretu&n újra látni.  
Mkurty az öUéb.e.wv  tartott  Juez "ére süti  

а°-sZennét.  
Mar t у  (anéökül ,  гhogy .a zlKímrgra, néz-  

ne): Mit csinál holnap esete?  
L +а  n у  : Sremnimdt. 
Ma r+t у : Holnap reggel fellhívam. Е2-  

гmehetménk moziba.  
L á n у  : Az gocnpás lemne.  
Ma r t у : Nem, ágérhetem ibiz гtosma, mert 

viaóósгzinwleg holnap idelkоltbzik Ga- 
therine nlén.im és talán segá'tenem 
kell.  

L á n у : Várni fogom, hogy felhívjon.  
M a r t у : Mast jdbb lesz, ha indulunk,  

mea-nt az autólbusrzok ntiбg csak egy  
órát j áxm:ak.  « • 
FeLáUlwcuk. 

M a r гн  у : Csuk cigarettá+t veszek ma- 
gamhoг . 

L á n у : Јó.  

A1уrrueсiy а  гháLószabába. Az ајгнот . Јае -  
resztiúl lcúttisxtilk, .ho 	az ebécĐlő  felié for-  
dru,'luta kxLгhúz egi fiákat. Az 	tóhan  
mгeaá ~ll és а  І&ъу  f elé f ordull.  
Ma т  t у : Mit cs•ináll Szilveszter-estén?  
L á n y : ѕerrvmlit.  

+Еаутгав  nkaarlba arпallaІuak és ,mеgcsó- 
OcaLjrálk egyma~st. Féjü,k +lassan szétгrdliik,  
Mar,ty feje a фá•rvy vdildra Ihalпk. Sír.  
Válrla kussan me,g гrem,eg. A 1amy Marrty 
nyia,kálhaz zarí+tја  az arсát. ALlnгiak  . . . 
A  bejrámat felől +a zйurban fargó Эс'wiсз  

zaja .h~u&Uat>,szdгk .  Kпtépátk muag•uJоat egy-  
m+x,s Juarjгar8bб1. Egy pф1JUarплmt mиr.lara az  
aru~a haмugja ,halъattszлik ra kоwyüuáebál.  
A n у  : Ha1le, 41аац1а! Marty? (Ве(Ge1'р  az  

сbécUL(dbie és +а  lány 1á~ttbán тгеаа ~l'l.)  
На11о  M,arty, mikфr jió!tt>е1?  

Ma r t y: ТаФап  ne гgyed ó х áја  lelhet,  
hogy r.negj+dt,tünk, mama. Mama, ez  
Gliara Davis kisa ~.~гszоny. El гvéaeQte  a 
newyoпlki f'Яskalát. T&t&Le'lmet rt эanít  
а  ,Bewjam'.n Frankóin iškálálban.  
Ez Uá>thcutáUa,g hat  'az +cunyára.  

A n у  a: FoglalJ ~on h+гlyоt, wlljiön Ii. Hoz-  
hratok egy kis osirkelhúst? Féil asirke  
van a híútaszekrényben.  

L 6  ,n  у  : Nem, kёazönöm, élppan indwl-  
‚twnk. ;Kёszёnöim szépen.  

A  n y a: Nas, 4јll;jön le пnlégl egy pi14a-  
natra. Hiszen elb гben a perdben jö±t-  

' bem. Csak devetem a kab бtог  U1J,ón  
le ergy  pillan, аtra. 
Leveti a •kalbátját.  

Mar   ,t у  : Hagy j~ttlél 'haza mama? Tiho-  
mas hozott haza a k>arslján?  
Ах  amІ#i гbбlint.  

A n у  á: 0, !егг  szamlar•и  tölrténet, igen  
szomоrú történet.  

Lei11l, kezélben amtja a гk~aUarpját.  Ak-
kor a  +Uámy féUé fo;r-duR,  akt szimrGén  Ue јйt. 
A n у  а : Tudb a, a ‚testvёгem, Catherine...  

+nem egyezik a rmenylével és idejön,  
hazzánk költözik.  

М  а  rr t у,: 0, sizóval ellj кin?  
A  n .у  a: Igen, giészen biztosan. (A L(цп.у -  

hoz) Nagyon szarnar+ú tö п ;téne гt ez.  
öltvenéavгs и'+sszony, иilagtéletélben. meg 
volt az otthona. Ma.st mtiár örregasz- 
szony, aki гтету ~апél a heverőn al-- 
szik. Atkoz+att ddlog anyának denni, 
mondihatoniL Ti gyerekek felnattök, 
és mi kell akkor már muбktek? Mit 
jelent egy anyának gyemrynlekeinek 
ёlІte? Nagy kegуetltenség, ha a fiú 
nem balál а  hházábarг  helyit •az ату -  
jának.  

L á n у.: Nem tudott vallaПтiilyen foglal- 
kozást ibatáilni, hogy e'1 ►tödltse az  iVdlát? 

A n у  a: Fog.lalkoz.ást? Mit do Іgozzan?  
Fözni tud meg ta•kar јtani. Az ember-
nek otthon kell,. holgy rendben taa+tsa,  
gyerek kell, hagy legyen kire ,fđzná.  
Szöгmyй  évek ezek egy asszony szá-  
rmára, iszörnyű  érvek.  

L+а  n y: Nem kellene eli гtélni a гmеnyéгt.  
O is azt akarja, hogy уtthona legyren, 
amit rendben tart és csalládij а , akire 
fv ~.zmön. 
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Az anyra éles piiUUamtást vet a lányra  
— ma.jd lesütv;e szemét, tördelni kezdi  

u j jait.  
A  n y а : Szóval maga szerirLt latherine  

nénémnek nem 1КеQlene együtt ,e1ni  
а  menyével? 

L á n у  : Én іtermёszetesen nem ismerem  
azokat az embereket, di áltah,ban  
nem tartom ihe4yes тek, hogy az anyós 
együtt élljen а  fiatal párral . 

A  n у  a: Akkor maga szerint hova kel-
lene ;mennie?  

L á n y: Аг~н  hiszem az anya éleitének  
és јо'1еlbenek nem szabadna annyira a 
gyerekektő ~l  figgni. 

A n у  a: Ez áti1 а  newyorki fődskola 
k Іyveiben. V "arjan csak, míg anya 
lesz. Nem úgy van. 

L á n y: Igazán ostábaság, hogy era- о1 
beszélek. Nem ismerem az embereket, 
akikrql szó van. 

Ma r t у : Marna, éп  most eikísérem 
Clarát. Késő  van ml m és az autóibuszak 

:már 'csak egy óráig já'rn'ak. 
A n у  а (f eláll): TermészІtes ~en.  

A Lány is f eláUl.  
L n у : Nagyon örü'lbk, hogy megis- 

merihettbenl. Remélem, taiá Іl+kazunk 
újra.  

A n y a: Igen, igen. 

Marty és а  Uárny elindwlnak а  konyha  
f elé. 
Ma r t у : Isten veled, mama. Fgy óra 

~múlvá vis ~szaёrek. 
A n уе  : I!gen, igen. 
L á n у : Јó -éjsza'kát.  
A n y a; Јó éjszakát.  

Mкirty е  .а ~Uánг~ eUmennek а  kanyha  
f elé. Az ат,уа  szélge muelUett Ik гGf ejexés-  
teUen arccál néz utamxwk. Mereven dUlva  
тгагад  a,klkar is, rnkar 1hмzllUja, hagy  
becs гakád'суbt az ccjtó. A feLvevёgép kö-  
zelképben mг latatja  az anyáit. Sz'е ,те  Іtй9-  
ranyiUt, mъag,a elé rnerelј. Rérm,iiwlet t7úk-  

röződi ~k ,а  szemében.  

HARMADIK  FELVO гNAS  

K ondwló Јvarrar~gоk Lábszaanak,  Az  
utсáin jellв,gzєtes vasárnap reg- 

g~el. Szép wruáj'wsi nap. 
Marty hчílószabája. A f йg4gönуќ►n. át 

er&sen betör a ncцpf ény. Marity в  szelk- 
rény áІátt áll é,s f eihér ¢~n,get vesz • а1ő .  Je~Len,etek a NLarty f,Жmv~Ltazatábб1  
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Frissen varn borotválva és 'kicsípve.  A 
nyiatatt pajtán át az anya Látszik az  
ebédlаb,en, .k аЈbátban, ,kalapban, .a, temp-
lamaba indu-tálsra készem. Leszedi az asz-
tcrlrál a regrgelri maradván а  t és a  
konгуhába viszi. A konylhából papirszal-
vétát hoz és lеt:örölgeti ,az 'asztaliról a  
morzsákat.  

Kopogtatnak a Іье dгаtоn. Az anya  
atthagyj~a a morzsákat és ,a konyhába  
megy. A feibvevőgép ikíséri. Aztán ajtót  
nyűt és bebocsátja Catherinet. A néni  
ócska, kopott, vessz őb ől fo,%t európai  
kof fent (hoz, be ~bép a konyhába. Az anya  
megáJl>Lítj a. 
A n y a: Figyelj csak ide, kéx+lek. Teg- 

nap este, amikor tőled hamabértem,  
itt taláiltaаn Maгtyt egy lánnyal.  

Néni: Kit?  
Anya : Martyt.  
N é n i: A fiadat, Ma ~гtyt?  
Anya: Mit gondolsz, miérit vollt itt az-

zal a lánn у  аa ?  
N é n i : Еgаtt a fиi ~lLany?  
A n y a: Ferszie, hagy égett. (Egyszerre  

rámwrdul testvérérc) A lány f őisko-
цát végzett.  
Néni: Azok a legirasszabibak. Alig 

jobbak az utcalányaknád. Füstölnek 
a káиélháziban, akár a férfiak. 
-A néni lerakja ,kofferjét és leül az 

egy ►iák f aszel kre, gaz ,anya ,a másikra.  
Anya: Ez volt a leg гlső  eset, hogy 

Marty lányt hozdtit a házba. Úgy lát- 
szik, helyes lány. Azt hiszem, tetszik 
Martyna.k. 
Marty ,hálófülkéjéb ő l vidám fiityöré-

szés hаa hсttszik. 
Marty hálófülkéje. Marty a tükör  

előtt áll, begambdlja ingét, majd nyak-
kendőt 'köt. Vd Іam 4а/1Јamnat fütyörész.  

A fielvevőgép visszatér a konyhába.  
A két testvér csendben ül, arccal arra 
fordulva, ahonnan .a fütyörészés  hallat 
szik. A fütyörészés :hirtelen megszakad. 
A testvérek eg,/másrа  néznek, ,а  méni  
válTiat von.  
A n,y a: Már egész reggel ágy fütyöré-

szik.  
A wuérvi sötét arccal bátint.  

N é Ti i: Megfogta, az ujja körré csavar-
ta. Majd mzegláatod. Ma, halnap ,  egy  
lhiét mr'liva azt fogja •mondani: „EJ,  
mama, nem jb egyedül. Flég volt  a 
lólfirálásbáL" кésőiblb majd azt mond-
ja: „Ei1nYe, mama, un ~inek neküm,k ez  
az бсѕkа  ház? Méгit nem adjuk el  és 

költözünk  szebb . városréiszibe? Eigy 
szép kis lalkásiba". 

A n у .а  : Ez a ház nem eladd, hallod-e.  
Ez a ház az uramlé, hat gyereket hoz-
tar hinni a világra. 

N é n i: Várj, csak várj. Néhány hónap 
múlva málr te is öregasszopy  leszel, 
aki a heverőm alszik a menye házá-  

1ban. 
А  n у  a: Cattherine, te mindig ilyen  ha-  

lálibagaly valtál. Ahavá elmégy, ott  
megerd3l az eső . Ha egyszer elneve-
ted rmlagad, iцnnepnek nyilvání ~ tijwk  
majd a napot.  
Íljra v;idám fütyörészés lalllatszik,  

egyre közelёbbrál. VégtiLl belép Ma.rty  
f ütїjörészve, nagyszer ű  ha►vgu ~Uaљan,  
a~min {t kabátjált magára  ölti. 
Ma r t у  (vidámгianг): Isten hoz.at гt, Са -  

therine néni! Hagy vagy? Velünk 
jiёssz a m,i~sére? 

N é n 1: Már voltam miisén, ikét árával 
ezelđгht.  

M a r t y: Úgy? Akkor ihedyezd magad  
szépen kényelemibe. A hűtőszekrénу  
tele van. Menj föl és vválraszd ki ma-
gadnak azt a szobást, am ~ellyiket aka-
rod. Gyönyörű  időnk van, vegye?  

N é ni:  Fagy volt. V igy  дΡ7ri,  mert meig-
hűlisz é,s tüdőgyulladást szerzel.  

A n.у  a: Lám, ilyen az lén Catherina  
néném. Még azt som hajlandó elis-
merni, hagy szép napunk van.  

Marty megtöltött egy pahariat a víz-
vezeték csapjánál, ,és mosta muennye-
zetről a pohárba hullott vako,LaUdаra-
b ot vizsgálgatja.  
M a r t y (tenyerére tettet a vaJkolatda-

rabot és nézi): Istenemrre mondom,  
ez a ház már onnladozik. (AnlJji fel  
fordul) Tudod, árr>wama, azt hiszem egy  
naip el kell majd adnunk ezt a há-
zat. A csövek mind elrozsdásodtak.  
Most át keld majd  vakolnom az egész  
~menny еzеtet. Azt hiszem !egy kis la-
kást kellene Ihérelnünik valahol a  
ros szerbtik részében ... Elkészültél,  
mama?  

A n y a: Készen -vaigy&.  

Az ajtó felé indul. Lassan vissza-
fordul, Martyra néz, majld Catherina  
nénire, .aki lentős~en viszonozza a 
DanbгΡust. Az anya és Mаrty eiUrrvervnek. 

Az utcán gaz anya viszonozza az is-
merősök üdvözlését. 
A n y a: Jánapot, jónarpot ... (Martyhoz)  

Helyes lány az a beggnap esti, Marty.  
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M arty:  Vhüm~ . 
А. n у  а : Ne гml valami sъa гgy szЈ pség, di  

úgy 1átszdk,  rokonszenves.  Szaval,  
neym,  valami szép, nem, neim vadam+i  
sz~ép.  

Mar  t у : IHaцloltttam, mama. 
A n y a: Úgy ,látszik, kicsit öreg hoz- 

zád. Нату  eves, (hartnincöt? Negyven ? 
M a +r t  у  : Huszonki +len,  mama.  ~  
A n y а : Több mint huszonkilenc,  Mar-  

ty. Ezt csak úgy  mondta.  Harlmincöt-  
negyvene гvesnеk +látszik . . .  1g  láгt-  
s+zik, Heim+ olasz  lány.  Azt kérdem, 
allasz lány?  

М  +а  r  rt ,y: Nem  tudonx. Azt <hi'szem, nem 
aцa+sz. 

A  n  y  a: Nekem úду  tűniik, hagy nem 
oQasz. NDi ~féle osa гladbбl valíó? Nekem 
valahogy nem  tetszett ra;jta  valami.  
'Talán nevets гéges, di m:végis, e(ібsaтrör 
tlalyálkaz гtál vele ás +mtá+ris е!1;jlGtt a .цa- 
kásodra, amikor senki settn; volt гоtt-  
haт1. Ezek az  egyetemIsta tlányok, 
csak  egy lépés vánasmtja el đгket az 
utcátб l. 
Martу  visszafordul és an г~j+áMa bárnrtcl.  

Ma r +t у : MirőQ !b+es;aélsz?  Hiszen olyan 
rak+onszenves 

А  ;n: у  a:  Nelkem  nem,  tetszik. 
Ma r  t у : Nem tetszik nelkeld?  Hiszen  

csak  kyéyt  pemci láttad. 
А  n  у  а : Ne hozd töьbё  a háaba.  
Mart   y: Mi nem üetazett rajta?  
A n y a :  Nem  tuldbkn, ÍJgy láitom, nem 

olasz.  Ёlррет  elég;  ilasz 1~ату  v+г ~..n  a 
köxmyé+ken. 

Ma r t у : Јó11 van hát, nini veszünk 
össrгe, ezen, mama. Csak  megisme+r- 
+kedtem  vele.  Va2ótszínűlг,g nem lá- 
tom soha ;bö+bbé. 
Mart1 e+l óre тгеду .  

A n y a (wn.agábаm.): 5erri'mivel sem va-  
gyok jobb, mint Gatlherine.  

Körülh ~e+lürl еау  óráva2 1később, B&.  
Vá ►rnapri vendé;geyk, nvélhám,ц  fiérfi húsx  
és negyven közö+í~t. A páhdlyolldbam iu'е -  
+hánг, nő. Az  eigijik iköziGliiik soroispoha-
rat txuryt  az  egyik kezébenг , а  mиásiklkal  
gy.errпae+klkocsгiat  rгiwe,gat. 

Ugy~ an.yalь b+пm а  .pкUho'lyb Іan, mint  +az 
ellső  if.e'lvonásbyam, Arugrue i'uti három f ia-  
üaUlemlbєrreil. Az egyik,  mintegy  гfucurmairruc 
éves lehet, bíráuUó ;m+eдjедлzése+kеt fűz  
Mic+kгey SpiUUшrue Uegújialb+b mгűvélhez.  
Kritikus: . . .  akkor  ígу  +v+(эgződik az  

egész: Mike Hammer együtt van а  
lánny~al ,а  szгdbában. Akkor azt ymo.nd- 
ja: „Ti m►acska, +te vagy a gyilkos".  

-Akkor a Qán,y Ifőzni  kezdi. Azt mond-
ja, hogy ,csak űt szereti ,éѕ  más ha- 
soпrló  dolgokat, 6 :pedi+g . . . bum! go- 
,lyót ereszt a lhasátba. Akkor a lány  
élvág;ádik, 4eveg(5 után kapkod és  
azt mondja: „Hogy  te ~hettél тlуен ?"  
O  pedig azt mondja:  „ Еќglész kö+ny-  
nyen."  

I  ní s z é v  es  f i ú: Bizisten ez a Mickey  
S,pillane tuidja, lhagy  kell í+rni !  

A n  g  i e  (kі vаоІ  а  páhályból,  a  bejárat  
fe1Ué néz és ki<ssé iln+gerüUten. muona):  
Hol marad az a Mamty?  

K r i  t i k u s: Ami nekem Mickey Spi+l-  
1anelban tetszik,  az az, hagy tudja,  
-hagy ;kell  a nőkkel +bánnri. Egyik  
'kёny~nében fölszed egy tyúkot, be-  
vágja az awtába ás а  1iny ;be цészeret. 
Aztán gytiчnyбrűs~é,p ikrekkel talral- 
kюzi+k s  mindketten  bellészeretлek, 
aztán egy +gy!dny'ö+rű  höl гggyed tadál-  
kozik éys az is beгlászeret, aztán  . . , 

H úszáv!еа  >fiú:  Ej, az ra Midkey  
Spi'Ilane b гi2tist>ет  tudja,  hagy kell ,ír-  
nd . . 

A n g+i  1  (йkѓа  kithájdl a pá;halyböl és  
а  bejáh+aat fe1Ué néz. Ti.irёlhniсtleniiR):  
Nelrn, élrítem„ mi van  lVDartyмal. 

N гegyvenéves ember: Ejnye Ат -  
дде, mi  lesz  ие1(ед, ha 1Vlamty egy szép  
nlapbm. nie+glhlal? Te is kinyújtázn.ál  
rč'vgtö гn. V(émkisiasszonyok, úgy %gtak  
egytnrásain,  mint a  bagános . .. No; itt  
a Martyld.  
Angnie lkirha'jal a pкtholуbó2.  

A  n g i е  (ddk~kiá+l(t): На 1!1Đ  Мапну , hol  
~ла]tá!1?  

А +b#јépđ  M+aUrtj iicUvözrUetül Angie f ед,ё  
stget, viszom,azza a b!áJrzм.uUt mгe+lbett  
egy miásri,k +emlber lkösxönuését és а  puUt-  
hо  ІТёр . 
Ma r t  у  (1а  e+sapo;shоz): Ка11о , Lou. 

Vѓ ltsd fel ;ezt  az ггitve;n,eslt é&  ad j egy  
ezii+stö гt,  hogy  telefan(ál іhassyak. 

A  c+slapos elvesz а  f éUdall+árost és kö-  
гbéгуе  zse(6ében кrapmólp+énzt ikeres. 
C s a p o s : Ha1Q+ojm, tegnlap este Waver -  

lylbem, vdltál?  
Ma r  t у :  Hm...  Aаigгie+tđtl  hallottad?  
C s a pos: Ülhпíym, Hallyorn„ ја1 szómakoz- 

tá>1 ;valaim4i vén szatyorral.  
Mar•ty hirtelehг  mánéz.  

Mart y : Nelm ;is v,d1t alya;n,  rossz.  
Csapos  (aл'бё zt nyújt Mкurtyn+alk):  
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Angie . razt miondG a, h,ogy igiazán гоп -  
кllaság volt. lHárt ыzonY, nincs rninкiig  
зziге¢vLSé1Лi +az emlbern вelk.  

la,пty ,ј1(nsaan á.tІ eszi а  aprópénгt, és  
а  csla.~po~rпa m,e~ned. Aklkoгr a tыefmг- 
f üiІІk.e f ellé in&ul ,  de Ane ustdna szól  
а  :páihdlфbál. 
А  n g d e: Kit +hívsz föl, Marty? 
Ma п' t у : Azt ,а  tegniap e5t ny ~t akar-  

taim, fe&fsvni ,  hogy este moziba men-  
j ek wele.  

A n g i e: цvcag.wls¢,?  
M a r t у : HelyІes 1ány. Moaydkгatnálm, tet-

szik ne'kiean~  
A n g д  e (az йІ es he Іyre rrиuta,t  

hыybaЛa): tTlij ill Kesќ5►bb is ellhívh'a-  
tad.  

Л?amt 	bоzii;k. Egy pillanatig m+a;ga  

elé ib и rnrul, rrиcujd a pálhaly{lгoz rrnegy,  
ahal ArЧgгie üll hárrruшsbam, mert ах  а  
• legtidásebb rnulr е!lrmen5t. A ikritiJcu,s fél-
пени .ходг'к, hag he•ljpet adjon Marty- 
nlalk. li'dvёziliJk egyrrruáds,t.  
Húszéves f Й : Volt egy ѕpiném,  
ЙlYandúlan юstromált, hagy vegye el.  
Aklkdr ј  ál imegnézte ~m a рдра •ј  át és  
azt kérldezte+rni mia,gamtól: „Kúlbí гam-e, 
hagy eglész iéletemыn ezt 'а  pofát  
nézmeim ~? "  

K r i t д  ik m-is:  Ha'lfLad-е  M•arlty, olvastad  
Mickеy Sipillam.e-tö1 azt a kör г.yvet:  Én 
'иagydk а  bíró?  

М  а  ~r t у : Niem. 
A n g i е : Figyel+j osak Miarty, tudok es- 

tére egy bo ~mlba helyet. Ez itt azt, 
mandja, hagy az este flenn j árt egY 
л rullatohelyen és . . 

Ma r t у : Nincs kedvem m,u! ІјatóhеІyІґe,  
Angie. Azt hi гszeim, mrozibia megyek 
azzal a liánnyal.  

Angi  е : Bizisten úg`y 1'atsziik, j а1 szó-  
rakaztál az ieste. >1gy .Látszik, jól jlár  

а  szája. Lehet vag;y ёt!ven esztendlős.  
К  r i ti k ,u s: ,Azt hiszern, miinEden vala-  

rrvireиafló pucáknak húsz é гvivel fiata-
labb lányt 'ke4i1 ёlvenni, hogy ha  
negyrvenéves lesz, feleségre mlég ја-  
képű  tyúlk Legyen.  

Húszéves fi d: Ez azt jelenti, hogy  
akkor е11 elviemmaii, amiikor még csak  
egy eszten сW5s.  

Kriitikus: Lám, ez  
'tott az eszembe.  

M a r t у : Nekim tienm- volt csunya.  
A n g i е : $i гјtőгs egész éjszaka á'iéll!ho-  

+гnáilys bian trart>att.  

K r i t i ik m-i s: Csak nem akarsz 11yen  
'иén tyúkdkkafl s~lká]ni? E1vel.szted  
а  јо  4zdredet.  

A n g i е : Gyer;e Miarty, men ј ünk 1e.  a 
mгwlatába.  

M a r t y: Megígiёrtem annak a v+énsé,gr-  
ne1k, hogy ra lfelCrm-í гvam.  

A n gi е : Hagy  a fenléhe. 
Mamty ibizanytialan te~kinteCgtef Атфеге  

néz. 
M a  t.y: Neked eg,y esö гpрet дет  tet-

szett?  
A  n g д  e: Egy сsöPpet sem. iFgyЙlta+Lám  

nem tetszett.  

Mar,ty leisшtti zemue1t ев  52 ёtaentest  
nézгi, amuit oddiiag ~д',elgesen forrlg ~aгćoút uj-  
- között, iniaJd hrimtdlen ,kabá гtzseibélb~  
dwgja. L.ehкuj~tja f ejéгt еs gtondaUatari Іуa  
meriLlrve s  pod,lót nézegetii. KörгüLötte  
moraj.  
К  т  i t i km-t  s : Mit adnak 	For,dham  

Raadlban? Azt szem, hogy a Par гa-  
dic~amban. j ó fiillm megy.  

A ng i е : Gyerü:n,k а  Nsegy ive'n!ketbadik  
utеába. Мајd csak ki гpecálwn зk иа1а-  
mit.  

K r  i t i km-is:  Sdhasem b оcs ~átom meg  
La Guaxldiának, hagy Nlew Yогikból  
kifüsltülte а  burleszket.  

H ú s z é v es f i ú: оdaát Union City-  
.ben van burleszk. Gyerünk Unioln  
Citybe.  

A n g i e: Nem.. Vasánn ~aponkélrгt ott 
mrinden zsúfolt.  

k г  i t dkm-is: Akkor h гát hava mlegyünik  
este, Angie?  

A n g li е : Nem tudom. Te mit :gomidolsz?  
~  К  r i t i km-is:  Magiám sem tudom. (A 

híuszé глes fiú fellé fordul): Hát te mit  
gс~л,dоІsy?  

A  húszéves Ў iíc vállwt :varг . 
Мпну  váгstlaniu~l ólklével az auszЉalra  

csap. A rtdb+biek тиеqlер&дгле  f оrdwlnak  
feléje. M кirty  félálUl. 
Ma r t у : „Akkor mit csnn!álunik este?"  

„Én ne,m tudom, te mit gondolsz?  
Buгfleisz'k! Paradicsom! Nyam ~arúság:os  
dolog. Nybm,oirúságas és o+stoba! Ни1уе  
vagybk éп  vagy mi? Та1á1!tam. valami  
ј .óгн ! Mit Is ló:gok r гvé+g itt veletek?!  

Szr'tru•ре  krúabtid, rrn.indelrUkine ~k fцgyelnnét  
т✓а:уапа  iуоm.ja. Kvssé muegszégylenülten  

cL tetiefoii¢iblke felé iinlduJl. muég кúUl az  05-
toSa eliitt, ,hagy meigkerresse гsebéЫem 
az aprápén,zt. Ang ~ve hirtёlewc Ўe'láall s  
Mamty ustám bármuIl. 

még sohasekn ju- 
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A n   i e(Marty JcпгGöré4sёtóZ kissé tmaeg-  
rém,ülve); Mi van veled?  

Ma r t у  (Uk, határazorlt haarиgoa): Ne-  
kled 6 ivem +tetszlik. A.aуámaak sem  
tetszik. Ő  ґén, ёn ki ~csi vagyok, k'ö-  
viér, csúnya. Ёn csak annyit tiwdók,  
,hagy az este jóQ ёreztem miagam és  
mra este ás јо <1. ёrz.em raaijd magam.  
Ha továbbr.a is ј ó1 érezziik mragun-  
kat együtt, aIkjkOT elebe téridеlek és  
mгeg,kёrem, hagy Zegyien а  feleség зem.  
Ha nvuvat.s ~ágort rendezünk SziLveszt гer  

estSén, ezuttal aek>ет  is lesz tá.rsasá-  
gam. Neked ő  uem tets¢rik. Ez baj  
(Велтегуу+ a tel'efiуnцfüllkébe, leül  és .m,o-  
salyogv ~a Angie f ellié f orrdwl) Kát te 
mnkar nősülisz, Amgiie? Л/fáir harminc- 
négy is elrmnzl!táll. Minden öcséd raeg- 
házasadott m1ár. Szégyellheted ina-
gad. 

Jóit  nevet а  tпéfкún, b'ІdolbLІa га  p~énzt  
а  íelef orrkészül'ékbe és tarozott moz-  
dlwAatbal tIá!resázni  kezd.  

Kollin J б zsef fordítása  

A  fY1sn laét fđs7rere~l6je: Firnest BongniaLe (e szeтepéért 0sсam-cLldiat Жapatt) és Bвtsy BLa ~-  
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A Tassi1i fennsiik e ћаtааmаs zi ~kláinak Lábában szerteágazб  barlangokban taњltá:k а  
miLvésze,ttdrténeti1eg annydra i ёгdІkІѕ  faRfeatаnényeket. 

Tizenhat hónap  
a Szaharában  

Henri Lhote  

A maga nemében páratlan kalandos 
elményben volt részem baráti 

társaságban a Szaharában. Tizenhat 
hónapon át ősemberek módján éltünk, 
ugyanabban a környezetben, amelyben 
a letűnt évezredek folyamán a történe-
lemelőtti ember számos nemzedéke fej-
lődött, aminek nyomait érintetlen ál-
lapotban megtaláltuk. 

A Szaharában több hegység emelke-
dik, legismertebb közülük a Hoggar. 
Ettől északra van a Tassili széles ho-
mokkővonulata, amely karéjformában 
mintegy 600 km hosszúságra terjed. A 
földkerekségnek talán nincs még egy 
olyan fantasztikus tája, mint ez. A 
homoktömböt évezredeken át vizek 
mosták, szelek vágták és vájták. A kü-
lönféle eróziós hatások a legszeszélye-
sebb alakzatokat hozták létre. Egyes  

hegytömbök lerombolt városokhoz ha-
sonlítanak. Az összerepedezett és ki-
vájt sziklafalak hol katedrálisokra, hol  
középkori vártornyokra emlékeztetnek.  
Az idegent, amikor ebben a megkövese-
dett, hallgatag világban járkál, vala-
mi különös halotti, nyomasztó érzés  
fogja el, torka összeszorul, és leveri ez  
a bizarr, nem is emberi aránytii deko-
ráció. 

Az állatvilág szegényes. 	A csöndet 
csak ritkán töri meg valami hollóféle 
madár rikoltása, amely dögöt kémlel_ 
Leginkábba szarvasvipera birodalma 
ez, az omladékok igazi királyáé, hol 
szaporodásáe~aik .semmi szem vet gátat, 
legföljebb egy-egy muflonvadász, ha 
arra téved. Mert a magányosság másik 
nagyura a mwflom (vadj wh). 

A völgyek igen mélyek, valóságos ka- 
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nyonok, meredek szakadékokkal, mint 
p1. a 600 m magas Tamrit, amit még 
soha senki se mászott meg és vailószln ű -
leg nem is fog soha. Növényzet úgy-
szólván semmi. Néhány csenevész fa 
akaszkodik kihívóan a tevék lábába,  
ha véletlenül erre az istenverte hely-
re tévednek. Itt-ott néhány száraz f ű-
csomó hajt ki a homokból, az ember 
szinte nem is érti hogyan. Kivétel mé-
gis van: a hegylánctól keletre százá-
val állnak remek ciprusok, hírmondói 
az egykori nedvesebb és mérsékeltebb 
éghajlatnak. Vizet az ú. n. gueltákban  
találni. Ezek sziklamedencék, melyeket 
a kivételképpen hulló es ők megtölte-
nek. Sehol egy forrás. Csupán e vidék-
től nyugatra, egy kialudt tűzhányó 
szomszédságában vannak tavak, ame-
lyek oly módon keletkeznek, hogy a 
vulkán szétrepesztette a homokk őtöme-
get és гfeltört .ek a mélyvizek. Ezek a 
Szahara legnagyobb kiterjedés ű  tavai, 
bžívelkednek halakban és mintegy 30 
évvel ezelőtt ölték meg itt az utolsó 
krokodilust, a dicső  mult kései hír-
mondóját. 

Az emberi élet ezen a területen igen 
korlátolt. Körülbelül 2000 taurég teng ő-
dilk és vivja kiizdehnét a femmrnara-
dásért. Egyetlen életforrásuk girhes  
kecskéik sovány termékei.  

1933-ban egy B ~nenans nevű  rend-
őrtiszt egy körútja alkalmával fedezte  
fel elsőízben, hogy a sziklafalak vé-
dett helyein különös ősrégi vésetek és  
falfestmények vannak. Néhány hónap  
míulva már é+n ma+gairn is+ a helyszínen  
voltam a párisi Földrajzi Társaság 
egyik professzorával együtt. 1933-34  
folyamán a hegytömbök körül járva  
megállapítottam, hogy ezernyi bámula-
tos dolog van itt, a földgolyó legna-
gyobb sivatagának a kell ős közepén.  
Sarynps +kövbejütt a  háború, :s meglhiúsí-
tott minden tervet. Csak tíz év múlva  
került sor egy expedició tervezésére és  
előkészítésére.  

Tervem abban állott, hogy elkészít-
jük a falfestmények h ű  másolatait, ere-
deti nagyságban, ugyanazzal a színezés-
sel, ahogyan a sziklafalon voltak, s  a 
rajzpapirosra másolt egész anyagot Pó-
risba szállítjuk. Egy egész sereg m ű-
vészt belevontam ebbe a vállalkozásba.  
A nehézségek nem voltak lekicsinylen-
dők: a nagy távolságok, a vízhiány, az  
élelmiszer utánpótlás nehézségei, a ne-
'héz mumkafеltétele+k az 1600-2000 mé-
teres magasságban. A technikai el őké-
születek igen sok gondot okoztak, de  
nem részletezem.  

Fiatalabb tanítványaim közül ösz- 

szesen 11 fest őművész vett részt az  
expedlс iábaM, ,hosszabb-röv5i+debib ideig  
tartó váltósakban. E,zenkív'ül egy 
fényképész is.  

1956  ]  aryuá'r, aban é+rkeztüknk Al+ge+r- 
-ba, omtnan  a sivatag irányálba 

eső  wtolsó katonai támaszpontr•а  m,en- 
+tiiavk, s itt 3000 kilбmy+i+ pog!gyászunkat 
ka+tonal teher.au.tákra rakták és egy 
személyszállíttó re ~pkgté{pet b+acsá!tat- 

~tak rєndelkezés гülre. Ezemk'vvül ha+r- 
+tninc te>vébőll álilb karsaván indult el  .a 
Tassili oázi5tб1. 'A tevék гendeltetés•e  a 
rnu.nka Helyszínén а  m.im,clemna~i köz- 
7 е!ked,és é1s гteiherszállítás vo1,t az agyes 
s.z,ikl.atö+rrvbök közö+tt. A telherautók 
nyo гLc nap alatt •t:ették meg , а  2000 krn- 
es utat. AmiQiorr vég►re meg!énkezt+ün!k, 
va+lásáгgos  kosz  кöгерéIІ  taláШbu!k +та - 
g+unkat: тё1у  ћоmo ~k+Кő•-szakadÉ£~о'k kö- 
zött, атеlуе>ktnek egу  ré+szii4i. +széles  
nyílás_+а1 tárult a !szalb+ad!b+a, +rnásrésze 
rpedig lhosszú, eresszel védett •fo2yasó- 
+hoz +volt ha гsonló. Minden jt1 +szerint  a 
+történeQem előtti ember вzeiket váilasz- 
'totta ki ibúvбhe+lyül +és 1etelepedéisre. lJs 
aezeklben а  termésrze+tes+ гbúváhelyelkben 
tal'áltuk а  :fa.l І tméwLyekst. 
Ёlettfeltételeim,k +sivatagi szinten  vol-

tak,  igen  .sz~vg+o+rúan  megszabott  él егlтi- 
s'zer ,ad,agolkkal, тn+intthagy a .foly+amattos  
után+pátlá'st nem le!hetett +biztosdtani. 
Néhámy heti »hozzá szaQĐtatás+« után si- 
kkeriшlt ig+ényeim>ket а  twarégek élet- 
гsziin•tjére ileszá+l+lítani. Mindinna гpos 
+küzdelem ć+s rvÉн1'kül+özé.sek vártak reánk  
ezen a szörny űlsé+ges vi+dékem,: k+üzde- 
1 т  a téli hideg еу  a ту  "ari гh+őség és 
а  szél ellen. A •szél, a :szél watt 1eg 

4ádázabb eller.цsé+gпimk_ ѕz'úntel,enüd 
fwj t. Telehordta homákkal f őzőeclé- 
nyeirvket, etivaikí+ott bennüsцket, , úgy- 
Qhag.y fétlbe +kellett szakítanum'k m,um- 
kánkat, .szétha+sogtatta r+adzpapírjaim- 
'kat, felfordította aszta+lunkat, széitté;p- 
~te sátr,ain!kat, íug;ylhagy  sokszor futva 
нkeresbünk meme+délk+et a barlangok üre- 
gében. Vízszer гésrs valóságb,s ехред 2- 

~ciбka.t kellett +szervezn гürnk, Hogy meg- 
töltгhessшk ,töirnlő+in!ket а  gluelták+bбd,, lha 

+ugyan nem voltak telljesen kis+zár ,adva.  
'A  sáros 'iiledétklbe+n bő+séges ará++nylban  
+volt keaskeьagyó és teivegan+é is. Töгbb 
kn,iázt egy hónapan át teljesen le kel+l+ett 
+mondanunk a tis+ztálkodásróil,  mert  :а  
'víz éр+pencsak, hagy  konyhai  szü4ĐséglІ- 
+teinket .fedezte. Csakhamar .etivesztet- 
'tiik civilizált kü гlsőnket, гszalkálilunk tele 
'volt Ihoгakkál, csim+bákos hajunkat 
5siák akkar гvágtawk le nagy о1'lócsгapá-
~akikal, ha már túlsá+gos+ain h+o.ss~zúr,a 
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Egy szaharai falfes ~bés hü másоáаta а  pámí ~si Diszц :tóanüvés ггeti NLuzeurnba,n. А  
ké,p külđnös гkerekfej ~ü táncolб  néig,er alkok ~at áb гrázol s köztük егуу  fih~r nőt  

г  

nőtt. Mindezt 
bölcs filozófiá-
val viseltük el, 
mintha barlan-
gi művészkol-
légáink társa-
ságában éltünk 
volna. Estén-
ként a barlang 
mélyében ' tá-
bortűz körül ül-
dögélve, pipáz-
gatva elbeszél-
gettünk, s kép- 
zeletben fel-
idéztük a pre-
hisztorikus é-
let jeleit a fel-
fedezett Íalfest-
mények alap-
ján. Éjszakáin-
kat csupán a 
táborhelyünk 

körül ólálkodó 
sakálok ugatá-
sa zavarta meg. 

	

Mi.nde~n 	saщтarúsrág ~ért 	kárpótc't 
'azoanban be ~и ~üniket az a ,valábain, nagy-
szerű  látvány, amely szemeink ,elé tá-
Тult. 

A Tassili rnűvészet гi emléikei cs:ak-
ugyan egyedül állnák a vilgon. Mm-di

n eddig ismert ba гІangfes ~tntiény .le-
R&helynél ,gazdagabb ez. Nincs egyetlen  
lfalmé+lyed~1s, melyre ne volna valami  
festve, egyes falakon pedi. .g atszáz áb-
r+ázolásn.ál többet is: megszámlálturnk.  

Hogyan ,került ide, a +lakatlannak és  
Iax!hatatlavnák tartott Száhara köze-
pébe ilyen gazdag tárlata a prehiiszto-
pniцkus emllélkeiknek? A föltárt téRák és  
tárgyak száma tízezren felül terjed, és  
'rnűvésze ~t,i.szempantbál rengeteg íwj don-
ságot tamtalmazvaik. Töanérdek szers:zá-
mot, e&zjközt, edénymaradiványt is ,ta-
'láltгunk, melyek ,az akkori életről . ta-
tnЈuiákodrnak. A falak tövében rnlég a  
'földfestélket éy a festékes сsöbröket is  
megtaláltuk, amelyeket a prehisztórik цs  
'művészek hasmáltak. Minden alyаn ál-
Rapotbav volt, mintha tegnap mentik  
,volna el icnrІ;en. A ,festmn гmуеk il á1 ~ta-
lában jól konzervált állapotban voltak, 
bár egyik-másik kárt szenvedett a ned-
vességtől. 

Már első  látásra szembetűnt, hogy 
a festményeken helyenként világosabb 
és élénkebb színű  foltok vannak. Egy 
napon az az ötletem támadt, hogy ned-
ves szivaccsal végigtöröljem a falfelület 
egy mezejét. Csoda tárulta szemünk 
elé a nedves szivacs nyomán: az év- 

ezredes agyagporréteg alatt 2-3 mm- 
n.yire olyan gyönyörű  három méter ma- 
gas s1zenrnél,yis+égat ábrázоІó kép re гjtб- 
zött, amilyet még so гhas+e гrn láttun+k. A  
szivacsos lemosást — nyomoríLS'ágosan  

~kev-éiiў  víz'késizletüm+k fcláldozásával — 
rendszeresem folytattuk, és ezzel a  
tnád.szerrel 1'eletein.k szánnát meglkétsze- 
reztük. 1Vlinél ré:glibbek, aalnál érdeke.- 

гsebbek voltak a feltárt fres+kбk. Cs гüg- 
gedő  és elkedvetalenede ~tt társ гaiг.nikat 
ezek az újabb sikereik áij bóll me,ggyőz- 

~ték., hagy az ere;limény meg'éri а  f й- -  
radságot és tehetségiet igéazylb m,un-  

~kánk ti.zenihat hónаpon +át tartott, lá- 
tástál-vakulási:g. Eredmévye nyers sгá- 
vnokban: 80 10 гfre+skó +lemгásalása papi-
rosra. Egyimáshoz illesatve 1500 m 2  fi-
Kietet fednEnek be. 

М rt látni  ezeken  a fal гfestménye-
ken? Еlefántakat, orrszarvúakat, 

wízi.lavakat, гѕн  ráfakat, vadrnacsikáka ~t, 
'k+ü.löv~féle aantilápo ~kat, űköresardáka+t 
pásztarok~kal, !halakat, fatёrz.sb$1 vájt 
'csónakiban evező  embereket, izmo гs va-  
+dászo'kat meglf eis ~zátett í,j ја1, kпilönböző  
emberalakoкat három centиnéater na гgy-  
ságúakгtál kezdve termésгetes nagy-  
'ságig, s vé:gü e,g,y egészen rend г dиüli  
~á гbrázolást, amilyem,t még :sdhasem lát-  
tunk: egy hat méter magas alakot, 
пninden valáэzínűség szerint valami is-  
~ten.ség ké,pmássát.  
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Egy пnáгsik ba4ssíld másalat:. áld ,atok és emberi аШakok  
töbib kiilb2цf.>'S2б  idбszak~bбl  

A föllfeelezett festmények nem mind 
u~gyanabb оi ra  kor.szakibбl szármez аk, 
eІrendezés гük többezer éiv.es idői özn ~ek 
felel meg, .a neolitih kar elejét ől addig 
az ú:j ~ablb korszakig, amelyet a teve 
megjelenése jelez. Tölbb mint tizenhat 
féle rétegeződést, .azaz ellhelyez(kedési 
Trendszert lehetett un еgkпilönbözte,tni a 
reslkdkon. Ez azt jelenti, éhagy TassLli 

megy népvánidarbások és ,né~veredé-
tsеk ;színhelye volt egykor, Igen fontos 
'mеgállapitásunCсy  hogy a legrégibb ré-
tegekben negroid jelleg it аІнъа t5. Ez-
J.deig teljesen isaneretLen el őttünk, hagy 

,а  fekete faj mikor diffferenciáládott, 
féí~ mikor jelent anegl Afrikában. A ipa-
leolith fekete ember űőlffedezése még  
hátra van, mert csupán a neoli,th korhol  
'van bizomyság arra, hagy voltak más  
feketék ezen a kontimenseai,. A Szahará-
'bam. Aaselarnál talál ,ták meg naptjai зik.-
thаn a. 1egrégdlbb esontvázaft. Tassi.lit đ l  
500 kin-redélebiben, egy korábbi expe-
'díciónk ,alka'lmáwal halgerinceiket és ví-
'zilócsоntokat találtam egy egylkori fa-
Іyámeder pa-rtj án. Ezek egY l ха1 sztanya  
•nyoinan lehettek, mivel a leletek egY  
!halorrLban heverték„ csonts ~zigbnyak és 
kovakő-nyilhegyek között. Lehet-e  en-
nél meglgyőziőbb bizomyјtéka annak,  
hogy a Szahara egylkor nedves teт7јllеt  
volt? A b,arlаnglfes:tmények ij árésze szin-
tén ugyanebb l a karból való. Van-e  

szefüggés a kettő  lközött?  
A tass ~ili falfestmények s egyéb le-

letek nem derítettek világasságat er-
re a kérdésre, arra ,sem, hogy a fe-
kete faj mióta él Afrilkában. De ar -
ra a megáll.aipításra feil јс  glosűtanalk,  

hogy a 1egх, ,gibb néger maszk lelő-
helye a ISzahara. Мegle dolog ,ez. 
Legérdekesebb fölfedezésünk az, ,hogy 
a már említett óriásalak ing ег  maszkot 
vioel, wgyanoаyaг Ρt amilyet Új -Guineában 
és ay Еlefántcsan,tpartcr ma is visel-
nek, s amelyeknek eredetér ől semmit 
som tudunk, ,a legrégibb közülük is 
csupán pár száz éves. Az .áriás 6 ni ma-
gas, é:s testéb ől 4г,övÉatiyek alőnek  ki, 
ami arra enged következtetni, hogy 
fiöld.istenséget ábrázol. Мüfv, zi kvalita-
sakat ,nem mutat, irvkább szörnyeteg-
ezerű . 

A tassili negroid jellegű  festmények 
.јaj átságos naturalista néiger műrvés,zet 
ki-alakult kcniveruciбiit mutatják, s lé-
nyegében eltérnek minden másutt lelt 
sziikfLafaillfestrrLénytől, m,ég a délafri-
kaiakktól is. Az európai barlangmüfvé-
szettel nem mutatnak ,szorosabb ö бs+sze-
fiüggésit, árnibár (találtunk apró íjástzacs о-
por.tolkat, melyek teljesen hasonlóak a 
spanyol-leventei leleteiklhez. Ha viltak 
is kapcsolataik idegen művészekkel, 
minden jel arra mutat, hagy ,a tassili 
n,eеgroid. művészet bölcsője ott helyiben 
volt, é1 ott fejlődőtt minősé ~gileg ma-
gasabb fokra. A részletek ga.zdagságia, 
a kivitel finomsága i;gaziszépség é1-
m-ényét keltik a nézőben. Úgy ,látszik, 
hogy gutára ó-egyiipttom!i hatás követke-
zett, s a negroid stílus nyomtalanul el-
tűnt több évezreden át tartó uralom 
uitán. ÚIj jöivevény pásztornép ánasе-
totta e1, s vette birtokba Tas+sili egiész 
területét, .s az előbbi ne ~pessé.get eiцül-
.dözte vagy leigázta, talán beolvasztatta. 
Nem tudhatjuk, mi törltért. Ez az ;ökбr-
teryésztő  pásztornép új a  erősebben 
naturalista stílust hozott, s ,a сivilizácib 
magasabb fokára mutat. Ábrázolásaik 
tárgya fáképp ikönc;sordák és k а:sérő  
pásztorok, ,s  festményeiket a formák 
választékossága jéllerrLzi. Hasonló ökör-
ábrázolásakat a Szahara más részéin is 
találtak már, Hoggarban, 1Vlawritariá-
ban is. Ez arraenged következtetni, 
hogy a jövevény ei+ép a 'Szahara más 
vidékéről jöitt oda. Honnan? Erre a 
kérdésre febvilágosítást nytiцΡjt öt lele-
tünk, melyek pontos képmásái a Nílu-
son járó egyiptomi lbárikáknаk. Ez arra  
mutat, hagy ,az új leteleped ők Egyiptom  
.földjéről valók voltak. Volt egy  idő-
szak., amikor az egész Szahaтát úgyszál-
ván ellepték az ökrök. Háziállatként 
azonban eredetileg nem a Szaharában, 
hanem .a Nílus felse folyásáazál horw-
sítatták meg, az '.abesszín fennsíkon. 

Az ёknr ásztorok mwvészete határo-
zottan magasalblbrerdű , nemcsak еso-
dálatra késztető  esztétikai érz'ése Кről,, 
hanem komp.ozíю iás behetsé,gről is ta-
nuslkodik. Az áibrázolásolkban az ökör 



dominál a pásztor4let ,kii]önbözb jele- 
neteiben. Ezerszárrura 'borílbj ák a falakat. 

E rajzoknak kiöszönhet ő, hogy fel twd-
juk sоralni a korszak állatvilágának 
tagjait: elefánt, orrszarvú, víziló, zsiráf, 
strucc, antilopfélék  rés vadszaanáir. Az 
ökre kívül háziállat volta juh ée a 
kecske. 

Mindezeket az alakdkalt többnyire 
alokerrel festették, ide alkalmaztak több 
szintjei való festést is (polyddhrom fes-
tést), sáriga é ~s fehér okkerrel komlbinál-
va. Olyan színpomipás freskót .is talál -unk, amelyen sizázötven álak illetve 
téma ,szerepelt egyetlem Јkamtpozíсióban. 
A jelenetek közti látható ekét pásztor-
csopart harca a csorda blrtoiklásáért. 
đsszessglükberl égi;, apró részlelteikkel 
képet gyújtanak az ökrészlzép életéről 
abban a korszakban. Ezek :azemberek 
nem ne voltak sem feketék, szem fehérek. 
Arcélük leglinkább a rézb&íífajra emlé -
ikeztet, amely (közel álla mai etió лy faj- 
hoz, ha nem azonos vele. 

Egy idiő  múlva ez az ökrésznép is el-
hagyta a Szaharát, mert szembekerült  

az új hódítókkal. A tacsi.li kő-ardhivurn  
feleletet ad arra is, hogy kik voltak  
ezeґк. E,gy harcos szép, melynek lova és 
harci szekere is volt; e szokatlan harci-
eszlközökkel szemben a pásztoroknak át 
kellett ,adniuk a 'helyet és eltűnniök 
on,nam. 

A művйésrzet fél uralistá ~v vált, a lб-
és emberalakok ábrázolássá szokványossá. 
Ez az ú. n. »röpülő  vágta« stílus, aho -
gyan a lovakat örökítették meg; az em ,  
bereket pedig az ú. n. » kettas háromг  
szög« körvonalakkal. Leny оgében a 
mediterrán ábrázalásxnódna ~k felel meg 
és Kréta meg Myikeмe művészetét idézi  

emlékezet јiikbe. A fehér ember megpe-
lenéss a Szaharában kétségteleniil nagy 
felfordulást idézetb el ő. 

A fвstmny levonatok  é levonat m гunkáj án kí -

vül  több ásatást .is végeцtetterr;  
Tassiliiben a falak tövében, ezek is  
sikerrel Іjártak•  Ot kгülösvbözб  helyen 
hamur aikásokat találtuclk,, ,s öikör, ga-
zella és j ulhicsan.tok kerültek e+lđ  belő- 
1ük. E,gy finomabb porszerű  le+ra~kódást  
vegyІlernzésre kiildYtiiink annak eldiönté-  
s+ére, hogy vajon a hcиerő  tehenek trá-  
gYája volt-e? Bđséges szerszámКészletet  
is találtwnk: őr1ő, zúzó és .cei Јszoló ikö-  
veiket, bárdakat, vakarókat, оsom,tvésё-  
keí, kö-nyílhegyeke ~t, stb. Találbunk  
ezenkiviil füg,gбket és karpereceket is 
palakбbбl, meg stru кчctojáské јból ké-
s+ziiilt ~gY ~ön,gYöiket és rengeteg .ag.yag-
e~.ény törmeléket,  

Hagy Tassiliben ilyen, sokféle és iz-
galmas leletre ib~zkkantunk, az e1..~ősor-
ban annak köszönhe ►tő, hagy a homok-  
kő  kedvez az üregképzüdésnek és búиó-  
helyeknek, s szép fa ,l гfelületekeb kínált  
а  festők ecsetjém.ek. Másrészt ibiztosá-
tották  a  művek konzerválását is. A  
Szahara mёs helyeid, mint pl. a Hoglgar  
kemény ,gránittömbjében, a Tadmaib  
mészkбsтлkrláin nincsenek festmédyek.. 
Itt viszont vésett mwvészeti emlékek 
vannak, amily.ene+k Tasisiliben  alig  ta-
lálhatók.  

Munkatársaimtёl а  munka egész fo-  
lyamata alatt az вrőfeszítés maxikrи.lanát  
követeltem meg. Kemény voltam hozzá-  
juk, beiscnnerem. Tiszteletem fejezem ki  
zárásorairnпnal. A küzdelem nagyszerű  
volt, s  eredménye minden rem,ényün-  
ket búlhaladta.  

G. Cimmer Anna fordítása 

1956  
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FIGYELŐ  

A modern művészetelmélet  
és műbírálat  

néhány problémája  

Mindrag Proti ć  

A modern esztétika és a korszer ű  
műbírálat egyik legf őbb — s két- 

ségtelenül helyes — elve az, hogy a 
műalkotásokat a maguk bens đ , minden 
mástól független értékeik alapján kell 
elbírálni. Ehhez az értékeléshez azon-
ban mindenekelőtt arra van szükség, 
hogy teljes mértékben fölfogjuk, meg-
ismerjük a műalkotást. Már pedig ez 
nyilvánvalóan lehetetlen anélkül, hogy 
a művet vonatkozásba ne hozzuk a vi-
l4ggal, a társadalommal, a korral - 
annál is inkább, mert az a bírálat, a-
mely pusztán a műalkotás anyagi és 
szellemi tulajdonságaival foglalkozik, 
nem küszöböli ki, sőt, továbbélteti a 
forma és tartalom klasszikus kett őssé-
gét. Bármennyire különbözzenek is egy-
mástól más szempontokból ezek a bí-
rálatok, igen gyakran mégis egy eml ő-
ből táplálkoznak: a műalkotást minden-
tбl független ténynek tekintik, s figyel-
men kívül hagyják az okokat, ame-
lyek ezt a tényt — a műalkotást — mi-
nőségileg megszabták. Il уenkor olyan 
általánosságból indul ki a bfrálat. a-
mely — a művel, az alkotás vizsgálátá-
val és értékelésével kapcsolatban —  

igen gyakran aprioriként hat. A m ű-
alkotások elmélуülđ  elemzése azonban 
visszafelé is hathat — és valójában hat 
is — oly értelemben, hogy a kiinduló-
pontul vett általánosságot helyreiga-
zítjuk , megállapításainkat összhar gba 
hozzuk az elemzés eredményeivel és a 
tapasztalatokat megel őző  értékelést ta-
pasztalatokon alapuló megállapításokká 
változtatjuk, s ilymódon eljutunk a reá-
lis értékelésig. Ez a mód is egy bens ő  

művelet folyománya, s az elemzéssel e-
gyütt a műalkotás keretein belül ma-
rad. A teljes elemzés ugyanis nemcsak 
a külső , rögzített tényez őket és a belső , 
mozgékony elemeket vizsgálja, hanem 
a kor, a környezet és a társadalom ha-
tásait is figyelembe veszi, s — mint 
már hangsúlyoztuk — csak ilyen vizs-
gálat után és alapján juthat el a bíráló  
a mű  helyes értelmezéséig és reális ér -
tékeléséig. 

Teljesértékű  bírálati módszer kidol-
gozásához, s ahhoz, hogy megállapít-
hassuk valamely műalkotás valódi jel-
lemvonásait, előbb igen sok kérdéssel 
tisztába kell jönnünk, amelyek a for-
mának tér- és idбbeli, továbbá az a-
nyaggal kapcsolatos létezésére, nemkü-
lönben a műalkotás teljes megismeré-. 
sének és helyes értékelésének lehet бsé-
geire vonatkoznak. Ez alkalommal nem 
foglalkozhatunk minden idevágó prob-
lémával, csupán néhány kérdésre té-
rünk ki. 

A  КЁ ~Р  Ё5 A VILÁG  

Milyen kapcsolatban áll a modern 
kép és a modern világ, mennyiben tük-
re a kép a világnak, milyen mérték-
ben tekinthető  a világa kép kiinduló-
pontjának — ezek a kérdések merül-
nek föl elsősorban a korszer ű  művé-
szettel kapcsolatban. 

Az európai művészet, a reneszánsztól 
az elmúlt század végéig, alapjában vé- 
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ve realista volt, céltudatos, leggyakrab-
ban hangoztatott elvi pedig a termé-
szethez való hűség. Ezzel az európai 
fölfogással szemben Azsia m űvészete a 
gondolatnak, az eszmének adta az el-
sőbbséget és a szellemi kifejez őerőre 
helyezte a hangsúlyt. Néhány kínai ér-
tekezés az V. századból származó »A 
festészet hat alapelve« és XI. század-
beli » Еrtekezés a tájképr ől« a szellemet 
helyezi előtérbe, s a természethez való 
hűség a második, sőt a harmadik hely-
re szorul. Már az elmondottak alapján 
is megállapíthatjuk, hogy a m űvészet 
régtől fogva ismeri mindkét lehet őséget: 
azt is, amelyik a küls ő , való világot, és 
azt is, amely a belső, megfoghatatlan vi-
lágot helyezi előbbre. 

A realista művészet európai forrásai 
azonban századunk folyamán elapad-
tak. Ez a művészet az ember és a világ 
egyensúlyát jelentette és föltételezte, 
viszont a világ — és vele együtt az em-
ber is — hatalmasan megváltozott, kép-
letesen szólva: új csillagokat és új föld-
részeket fedeztek föl, a hajdan meg-
ingathatatlannak vélt szintézis a bo-
rotvaéles kriticizmus és a modern szel-
lem fürkész ő , szenvedélyes elemzésvá-
gya előtt porráomlott. A klasszikus e-
gyensúlyt utólérte elkerülhetetlen sor-
sa: megingott. 

A törés nyilvánvaló, a változás szem-
mellátlható. Coubet azt mondta, hogy 
azért nem festett angyalokat, mert so-
hasem látott egyet sem, Goya Capri-
chos-ai az ellenkez őt vallják: az a m ű-
vész• érdemel figyelmet és elismerést, 
aki ki tudja fejezni a csupán képzeleté-
ben élő  formákat és dolgokat. Ez a 
megállapítás —amely Goyának »az u-
tolsó régi és az éls ő  modern mester« 
címét adta — a modern művészet nyi-
tányának tekinthet ő. A művészi egyé-
niség és velejáróinak dics őítése a tár-
gyilagos, a , valószerű  felől az egyéni, 
az eszmei felé billenti a mérleg nyel-
vét. A modern művészetet már sokkal 
jobban érdekli az, hogy milyen az em-
berben élő  világ, mint az, hogy mi-
lyen ez a világ — az embert ől függet-
lenül. Ez azonban nem föltétlenül az 
élet, a küls ő  világ tagadása — annál 
kevésbé, mert hiszen a szubjektív és 
az objektív valóság nem függetlenek 
egymástól, hanem egymást föltételezik: 
az első  a másodiknak a kisugárzása. 

A művész tehát — számos és bonyo-
lult, az itt adott szűk keretek között 
kivizsgálhatatlan okok miatt — többé 
nincs abban a lelkiállapotban, hogy 
vászna felszínén a külvilág felszínes 
képét reprodukálja, s elunta már, hogy 
az önmagában hordozott harmoniát,  

gondolatait és érzéseit továbbra is lep-
lezgesse, valahogy megalázónak érzi, 
hogy szüntelenül a színfalak mögött 
rejtőzködjék és a maga egyéniségét a 
megfestett motívum egyéniségével ál-
cázza. Еs amikor — idővel tudomásul 
vette, hogy a mű  értékét nem a téma 
értéke adja meg, hanem saját alkotó-
ereje, rádöbbent arra is, hogy nem kell 
magát feltétlenül alávetnie a termé-
szetnek: az utánzás elveszítette minden 
vonzóerejét. Az alkotó »bels ő  szükség-
lete« kilépett a színfalak mögül és mint 
az alkotás színjátékának f őszereplője, 
az előtérbe lépett. 

Hogyan tört ki ez a forradalom? Mi-
lyen részük volt benne a küls ő, társa-
dalmi és gazdasági tényez đknek, s 
mennyiben járultak hozzá a művészet 
terén szerzett — el őbb mennyiségileg 
halmozódó, később dialektikus ugrás-
ként minősséggé változó — tapasztala-
tok? Ha válaszolunk ezekre a kérdé-
sekre, mindjárt világo lesz el őttünk, 
hogy .a modern művés nem a világ 
tagadását jelenti. Ellenkez őleg: teljes 
igenlése a világnak, teljes igenlése a 
világ méreteinek. Világos lesz el őttünk, 
hogy az élet sokkal bonyolultabbá, sok-
kal gazdagabbá vált, az új tapasztala-
tok pedig sokkal meglepőbbek és több-
rétűek, semhogy a régi szabályok, for-
mulák fennmaradhatnának. 

Igen, így van. De — mert a m űvész 
személye ilyen nagy súllyal esik latba, 
nagyjelentőségűnek kell lennie annak 
is, amiben és amivel ez az egyéniség 
kifejezésre jut: a külvilágnak is. Ezt a 
tételt bizonyítják korunk legnagyobb 
művészei: Picasso, Rouault, Klee, Cha-
gall, Matisse és $raque. 

Ma már elmondhatjuk, hogy a m űal-
kotás egyénivé és ezáltal tárgyilagossá 
válása történelmi tény. A nagy stílusok 
ideje lejárt, helyükbe az egyéni stílus 
lépett. Az egyéni stílus, amelynek azon-
ban mégis vannak közös jellemvonásai: 
lázadása szürke akadémiai normák és 
a kollektív meggyőződések ellen. A for-
radalom jellegzetes sokrétűsége és e-
gyetemes jellege bizonyítja, .hogy a m ű-
vészet fejlődésének történelmében a fo-
kozatosságot, az egymásutánt a koeg-
zisztencia váltotta föl. Úgy is mondhat-
juk, hogy a modern művészet a korok 
sokféle rétegeit egy síkba vetítette, s eb-
ben az értelmben úgy vehetjük, hogy a 
korszerű  művészet a múlt utószava és 
előszava a jövőnek. Az Altamira-bar-
langtól da Vinci-ig és da Vincitől Ma-
levicsig szerzett tapasztalatok szinte 
egyszerre, egy történelmi pillanat alatt 
elkoptak, úgy hogy ma már minden 

65  



föltjartn ~ak, megállapítottnak látszik,  
elsősorban az, ami remek és nagy.  

Amint a belső  imperativuszok külön-
böznek egymástól, úgy térnek el egy-
mástól a külső  megnyilvánulások is. A 
modern művészet kaleidoszkopjában  
száz, színben, formában törik meg a vi-
lág képe. Á modern festménynek, — a-
kár kifejezésformának, közlésmódnak,  
akár hedonista önkielégülésnek tekint-
jük is, s noha egy belső  dialektikus fo-
lyamat erejével teljes mértékben igény-
be veszi a művész egész egyéniségét — 
mégis van határozott uralkodó jellem-
vonása. Az alkotóművész lényének sok-
féle periszkopjával: tudatával vagy  
tudatalatti lényével, értelmével vagy ér-
zéseivel, képzel őerejével és intelligen-
ciájával fogja föl az élet leghitelesebb,  
tömör képét. igy áramlik az élet sza-
kadatlan változatokban és mozgásban,  
s nyilvánul meg a legkülönfélébb al-
katban és lehetőségekben. Hol líra volt  
(Utrillo), hol . ama (Rouault) ,  életmá-
mor (Bonnardpompás költemény (Ma-
tisse), dúsképzeletű  mese (Chagall), sej-
telmes költészet (Klee), hol mindez e-
gyűt (Picasso).  

A ma alkotóművésze mindezt vagy  
realitás eszközeivel, transzponálásával  
fejezte ki, vagy nélküle a realitás meg-
kerülésével, pusztán vonalakkal és szí-
nekkel. A két kifejezésmód két ideoló-
giát képvisel, a modern művészet két  
forrását jelenti: az ábrázolót és az  
absztraktot. Mindkett őnek megvannak  
a maga — gyakran szögesen ellentétes  
— áramlatai. Mindkét eszmeiségnek  
vannak romantikusai és vannak klasz- . 
szikusai, rajongói és entellektüeljei.  
Míg azonban a valóság és a külvilág  
jelentőségének kérdését, pontosabban  a 
tárgyak funkciójának problémáját —  
ha más és más szemszögből is — vala-
mennyien fölvetik, az absztrahálás vég-
ső  következtetésének, a képnek ősi for-
mává, jelképpé, jellé való egyszer űsíté-
sének kérdését már csak az absztrak-
tok teszik föl. Ez a két kérdés vezet el  
bennünket — keresztülhaladva a mo-
dern művészet mikrokozmoszán — a  
modern művészet és a mai világ viszo-
nyának megoldásához.  

Minthogy a természet utánzása már  
az ábrázoló művészet számára sem cél,  
már ez a művészet is teljesebb világ-
képre törekszik, új szintézis után ku-
tat, tárgy a vonallal és a színnel e-
gyütt csak eszközzé vált, a kép telje-
sebb kifejezőeszközévé, amelynek se-
gítségével a művész vallomást tesz  a 
világhoz való egyéni viszonyáról. A tár-
gyat már csak a művészi kifejezésmód  
funkciоján át nézi a művész és nem  
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ettől függetlenül. Nem a kifejezésmó-
dot alkalmazza a tárgyhoz, hanem  a 
tárgyat a kifejezésmódhoz.  

Másrészt: azzal a folyamattal párhu-
zamosan, amely a képet vonalak és szí-
nek elvont harmoniájává, majd csupán  
jelképpé alakítja át, ezzel a meglep ő ,  
gyökeres és a klasszikus fogalmától  
messzire eltér ő  változással kapcsolat-
ban szükségessé válta képz őművészet  
egyes ágainak új, világos meghatáro-
zása, majd nyomban utána: a m űvésze-
ti ágak új osztályozása. (Különösen id ő-
szerűvé teszi ezt a kérdést Brankusi  
»Repülő  madarai« körül lejátszódott  
pör, amelynek folyamán az Egyesült  
Allamok vámhivatala — az eddig érvé-
nyes meghatározások alapján — két-  
ségbe vonta, sőt tagadta az alkotás szo-
bor-voltát.)  

Mindennek folytán lassanként új föl-
tevés alakul ki: annyi sok kísérletezés  
és annyiféle tapasztalat után vajon le-
hetséges-e megteremteni a forma mo-
numentális, vadonatúj rendszerét, vagy  
csak monumentális egyéni szintézist  
lehet majd kialakítani, amelynek új  
volta nem annyira a módszerben és a  
'módozatokban, hanem az együttes  
hangszerelésben, egyéni érzésekben, a  
világ iránti különleges viszonyban fe-
jeződik ki? Vár-e ez a korszerű, alig  
megteremtett rendszer er ős egyénisé-
geket? Vajon más célok felé fordul-e 
ez az újkeresés?  

Ezekre a kérdésekre csak a jöv ő  ad-
hat választ. Nem lehetetlen, hogy ez  a 
folyamat, amely a megváltozott gazda-
sági és társadalmi körülmények követ-
keztében az »állványos« m űtermi fes-
tészet, s vele együtt a független m űvé-
szi egyéniség válságát jelenti, továbbá  
az a törekvés, amely a képzőművésze-
tet egyesíteni kívánja az épít őművé-
szettel, az- acéllal, a betonnal, a gépek-
kel — megfelel ezekre a kérdésekre.  
Csak ennek az irányzatnak a teljes  
győzelme jelentené a művészet — ide-
értve, természetesen a modern m űvé-
szetet is — nagyszer ű , fauszti korsza-
kának á végét és egy új, ismeretlen,  
csak sejtésekben él ő ,  de annál gazda-  
gabb lehetđségű  művészeti korszak  
kezdetét.  

11. 

A КÉрЕ ІК  ÉS AZ IDŐ  

A művész egyéniségének, érzelmei-
nek kifejezése: a m űalkotás az idő  tük-
röződése és terméke. Keletkezése egy- 



beeshet a történelmi pillanattal, de jár-
hat előtte és mögötte is. Ha egybeesik 
vele a szakadatlan változások végtelen 
sorának egyetlen mozzanatát látszik 
megörökíteni. Ha nem így van, lehet a 
múlt visszhangja, a jövő  hírnöke: foly-
tatás, vég vagy kezdet. Az idő  fogalma 
a történelem fogalmához kapcsolódik, a 
történelem fogalma pedig a fejl ődés és 
az időrendi sorrend fogalmát idézi. 

Az idő  rétegei közötti határokat a-
zonban — ha a műalkotásokkal kapcso-
latban vesszük szemügyre őket — csak 
egy elvont rendszerezés er őszakolhatja 
határozottakká. A valóságban homályo-
sak, elmosódottak. Mert a m űalkotás —
születésének dátuma ellenére is — ma-
gán hordja a múlt jeleit és fénysuga-
rakat villogtat a jöv őbe: létének tere 
az egyetemes, három dimenzióban érzé-
kelt idő. Nem mond ellent ennek a 
megállapításnak Fosijoko véleménye, 
hogy a történelem nem csupán egy 
irányban haladó, szakadatlan folyamat, 
hanem úgy tekinthető, mint a jelen 
lassú leülepedése, a művészet pedig »a 
mély időszerűségek egész skálájának 
transzponálása«. 

A más és más történelmi korszakban 
keletkezett m űalkotások párhuzamo-
san, egyidej űleg élnek. S habár egy idő  
által körülmezsgyézett, meghatározott 
környezet kifejezései, az ember kife-
jezései is lévén — egyetemes jelleg űek. 

De ez csak egyik oldala a problémá-
nak. A másik oldal magának a művé- 
szetnek fejlődése, egy-egy stílusnak ke-
letkezése és kialakulása felé fordul. 
Föltétlenül meg kell kérdeznünk, mi a2 
oka, értelme és következménye annak 
a viharos, meghökkent ő  fejlődésnek, a-
melyet a festmény a mai napig átélt. 
Zeuxis szőlőfürtje volt, majd Male-
vics négyzete, naturalista majd abszt-
rakt jelkép. Еs az élet ez esetben is hi-
telesítette a régi igazságot: létezni any-
nyit jelent, mint változni. 

Az idő  és a művészet kérdését két-
féleképpen lehet fölvetni és összesíteni, 
kétféle kérdéscsoportban, ha a műalko-
tás tartalmaból, jelent őségéből, sorsá-
ból és általában a művészet ritmusá-
ból és mozgásából indulunk ki. Meg-
kérdhetjük: melyek egy műalkotás ál-
landó és változó összetevđi? Miben 
nyilvánul meg időszerűsége és miben 
az időtlensége? Milyen kapcsolatban van 
a műalkotása társadalom fejl ődésének 
egy adott pilanatával, a stílusformák-
kal? — Aztán elővehetjük a második 
kérdéscsoportot. Van fejl ődés, van-e 
haladása művészetben? Mi az az »új « 
és mik az új ismérvei? Hogyan találko- 

zik az »újban« az egyéniség, a környe-
zet és az idő? Hogyan válik benne 
mindez külön? 

Nem lehet pontos és teljes választ  
adni ezekre a kérdésekre, ha nem tart-
juk szorosan szemünk el őtt azt, hogy  a 
műalkotás éppen úgy tükre a környe-
zetnek és az id őnek, minta művészi e-
gyéniségnek. Bármilyen világos is ez az 
állítás, mint közhely mindaddig meg-
határozatlan marad, amíg ki nem vizs-
gáljuk és nem taglaljuk a műalkotás 
keletkezésének körülményeit. 

Ha az egyéniség és az id ő  viszonyát 
tisztázni akarjuk, a m űalkotás keletke-
zésében három mozzanatot kell meg-
különböztetnünk: a megfogalmazást, 
megvalósítást és magának a m űnek 
meglétét. Az első  mozzanat jellegzetes-
sége: mielőtt a mű  anyaggá — s ezzel 
egyidej űleg térré-és id ővé is — változ-
nék, már 'a művész lelkében különféle 
és gyakran homályos formában, mint 
energiamennyiség, megérzés, dinamikus 
vázlata, eszme. Az alkotás a m űvész 
csendes szemlélődésének, elmélkedésé-
nek vagy izzó lelki forrongásainak ter-
méke. Az idő  és a környezet mint tér 
és kvalitás hatnak, bennük alakul ki az 
alkotó egyéni szemlélete, s elképzelései, 
gondolatai, érzékelésének tulajdonsá-
gai nem függetlenek tőlük. (Ezekben a 
pillanatokban még látszólag nincs kü-
lönbség az alkotóművész és a »közön-
séges ember« között, vagy ha van is, 
lényegtelen, annál is inkább, mert le-
hetetlen pontosan meghatározni.) — A 
második mozzanat az élmény és a gon-
dolat anyaggá, térré, formává, id ővé 
válása. Mindez, ami eddig dinamikus 
mozgás, változékony látomás volt, most 
mindennek az egyesülése, közös neve-
zője lett — rögzítve, megállítva, sta-
tikussá válva. Közben a művész ér-
zékenysége, érző  képessége és tapaszta-
latai, harcot folytatnak az anyaggal, 
mert az anyagnak megvannak a maga 
követelményei, lelki alkata van, ellen-
áll, átformálja a kezdeti elgondoláso-
kat és újakat sugalmaz, s mi els ősor-
ban is ennek a küzdelemnek a kimene-
tele alapjára, ebiből kindulva állapítjuk 
meg, hogy alkotóművész-e valaki vagy 
sem, mert a művészi egyéniség éppen 
ebben a harcban nyavánul meg, válik 
valósággá. Az idő  is közreműködik a 
szerzett tapasztalatok, az aktualitás és 
az általános atmoszféra útján. — A har-
madik mozzanat az alkotó folyamat be-
fejezése: az, ami anyaggá alakulva sta-
tikussá vált és rögzítődött, kisugárzás 
formájában fólezаbadul és ismét'tevé-
keny, dinamikus lesz. S így, ezzel meg- 
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kezdđdnek a múalkotás szeszélyes ka-
landjai az időben.  

Azonban: bármih уenek is ezek a ka-
landok, bármennyire kétségtelen is az  
idő  és a környezet hatása, valami nyil-
vánvaló: a műalkotás viseli az alkotó-
művész egyéniségének bélyegét, a m ű-
vész — tudatosan vagy tudattalanul —
bizonyos emberi közléseket, üzeneteket  
bíz a ,műre. Az a megállapítás, hogy  
Van Gaglh és Cézanne művei koruk és  
környezetük kifejez ője, csak kepletes  
értelemben, közvetve igaz, mert ezek  a 
műalkotások mindenekel őtt magának  
Van Goghnak ,és Cézanne-nak a kife-
jezései, amelyek magukba szívták ko-
ruk és környezetük színét, zamatát.  És 
ezért mint tükröz ődések hasonlók,  
mint egyéni kifejezések viszont teljesen  
különbözők.  

Erről a tényről sohase feledkezzünk  
meg: Mert mihelyt ellhanyagoljuk, föl-
merül annak veszélye, ,hogy — közvet-
len kapcsolatba hozva egymással a m ű-
vet és a környezetét, a m űalkotást és ,  
az időt, s megkerülve a művészt — ku-
tatásunk, elmélkedésünk megbocsátha-
tatlan determinizmusba ragad bennün-
ket, mindent túlzottan leegyszer űsítünk,  
vulgarizálunk, semmit sem oldunk  
meg. Ha azonban az alkotás amúgy  is 
bonyolult egyenletébe a művész egyé  
niségét is beillesztjük, lehetetlenné vá-
lLk minden vulgarizálás, mert ezáltal a  
művet magasabbrendű  és számosabb  
kapcsolatok közé emeljük, amelyek ép-
pen ,számos voltuk és szakadatlan vál-
tozékonyságuk folytán teljesen kizárják  
a durva, fatalista determinizmus lehe-
tőségét. E kapcsolatok tanulmányozása  
megkönnyíti számunkra, hogy egyszer=  
re fölfogjuk és megismerjük a m űalko-
tás lényegét, magvát, jellegét, nem ke-
vésbé mindazokat a külső  körülménye-
ket, amelyekben megfogant, kialakult  
és amelyeknek hatása alatt szüntelenül  
változva — folytatta létezését. Röviden:  
ilymódon fölfoghatjuk a műalkotás út-
ját a »szükségszerűségtől a szabadsá-
gig«•  

111. 

A КЕР  ÉS AZ ÉRTELEM  

Leonardo da Vinci híres értekezésé-
ben megírta, h оgу  a kép »néma költe-
mény«, amely az értelem fűszeres, ti-
tokzatos páráiba burkolva hallgat. 
Hogy miképpen értik meg, fogják föl 
a képet, nem pusztán értékeit ől függ,  

hanem attól is, hogy mflyen értékeket 
hordoz magában a szemlél ő, a bíráló. 
A művészet terén szerzett tapasztala-
tok nem egyszer igazolták Kant elgon-
dolását, amellyel »A szépr ől és a fen-
ségesről ,  szóló tanulmánya kezd ődik, s 
amely szerint az ember visszahatásai 
nem annyira a külső  dolgok jellegzetes-
ségeiből, hanem inkább saját bens ő  tu-
lajdenságaiból erednek. És éppen ezért 
— annak lehetősége folytán, hogy az 
abszolút viszonylagos kfegyenlftődhet a 
viszonylag abszolúttal — a legbonyo-
lultabb esztétikai kérdések közé sorol-
hatjuk valamely kép valódi lényegé-
nek igazi jelentőségének meghatározá-
sát. A relativitás nemcsak fflozóffai 
vágyakat kelt, hanem megteremti a 
szilárd és megbízható mértékek iránti 
reális szükségletet is. 

Sokféle iszemszöge van ennek a prob-
lémának, s hogy közülük fölismerhes-
sük az igazit, nem ártana a tiszta elmé-
let nagy síkjaira lépni. Itt azonban, eb-
ben az esetben nincs erre föltétlen 
szükség, mert e kérdést a m űbírálat 
minden nap fölveti, megoldja, éspedig 
igen reálisan, tömören, egyszer űen.. A 
kritika végcélja az értékelés. Hogy el-
jusson odáig, a .bírálatnak a legkülön-
félébb tünemények és jelenségek egy-
másközötti viszonyán kell keresztül-
vágnia magát, be kell 'hatolnia a m ű-
alkotás minden rétegébe, anyagi, érzel-
mi, eszmei mélységeibe. Az élet éis ,  az 
elmélet keresztútján állva, megteremti 
e kettőnek termékeny viszonyát. Ter-
mészete és küldetése alapján klasszikus 
filozófiai problémákat érint: az igazság 
problémáját, a tudat és a lény viszo-
nyát, а  иІбg abszolút megismerésének 
lehetőségeit stb. — általában véve el-
mondlhatjúk, hogy a műbírálat törté-
nete sok tekintetben az esztétikai el-
méletek, története, bölcseleti rendsze-
rek visszhangja. Módszerei és távlatai 
változtak az id ők folyamán, a műalko-
tásnak hol ezt, hol azt az oldalát része-
sítette előnyben, hol a szellemi, hol Pe-
dig az anyagi elemekre helyezte a 
hangsúlyt. Néha azonban nemcsak a 
műalkotást vizsgálta, nemcsak a m ű  ér-
tékét vette tekintetbe, hanem kapcsola-
tait is a társadalomhoz és az id őhöz. 
Sokszor egyoldalú volt, bizonyos jelen-
ségeket elszigetelt és abszolútižált. A-
lapos tanulmányozása meggyőző  bizo-
nvítékokhoz vezet: módszereinek sok-
félesége és ellentétessége, a vizsgálat 
változatos szemszögei bizonyftják, hogy 
mennyire bonyolult valami a kritérium 
és az értékelés, s milyen gazdag és kü-
lönös a művészi alkotás lényege. 
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A bírálat tehát kétszeresen érdekes 
és jelentđs: önmagában is meg az ál-
tala fölfedezett kérdések révén is. 
Tárgylencséjében megtörik, benne re-
zeg az alkotás nagy drámája. Az érté-
kelés, amit ad, éppen ezért nemcsak az 
érzőképesség és érzékenység eredmé-
nye. Sokkal elmélyültebb kutatómunka 
hozza fölszínre az értékelést, amely an-
nál reálisabb, minél szélesebb körre 
terjed ki a vizsgálódás. A veleszületett 
és kifejlesztett fogékonyság a vonalak 
és színek szeszélyes játéka iránt, a m ű-
vészi forma kisugárzásai iránt, csak el-
ső  és nélkülözhetetlen — de nem elég-
séges feltétel, mert a kép lélektana 
annyira bonyolult valami, hogy megér-
téséhez nem elég az érzelmi fogékony-
ság, meglehetős elméleti fölépítmény is 
kell hozzá. Több oldalról is szemügyre 
kell venni a műalkotást. Látni kell, 
meg kell látni mint szubjektív kifeje-
zésmódot, és e kifejezésmód útján a kor 
kikristályosodásaként, a környezet, a 
társadalmi adottságok üledékeként, s 
tudatosítanunk kell az érzelmi fogé-
konyságot. Csak így, csak ha minden 
oldalról »megostromoljuk«, lehet — e-
rős, benső  átélések, élmények alapján 
— megközelíteni igazi jelentését. 

A bírálati módszerek mindennem ű  
vizsgálata megköveteli azonban — ki-
egészítés céljából — azt a megjegyzést, 
hogy a módszer értékének fogalmába 
beletartozik a módszert alkalmazó sze-
mély értéke is — a bíráló ízlése, érzel-
mei, erkölcsi állásfoglalásai éppen any-
nyira jelentősek, mint tudása. Az igazi 
műbíráló lovagja az igazságnak, zászló-
hordozója az eszméknek, megtestesít ő-
] e a becsületnek, elmélyült gondolko-
dásnak és érzésnek: ízlés és erkölcs hi-
ján a legtökéletesebb módszernek sem 
lehet sikere, s ahelyett, hogy csökken-
tené a viszonylagosságokat, még in-
kább növeli őket. A tapasztalat azt bi-
boznyítj a, hogy pusztán az egyesített és 
megbízható bírálati módszerek allal-
mazása egyéni erkölcs, igazi érzelmi fo-
gékonyság és tudományos elmélet —
segíti hozzá a kritikát, hogy eszmeileg 
és érzelmileg újrateremtve a képet —
fölfedezze az alkotás igazi emberi ér-
tékeit. S azáltal, hogy a m űalkotást. az 
emberi szellem legélénkebb tevékeny-
ségének közelébe hozza, a bírálat is-
mérveit is a világ megismerésének 
színvonalára emeli. Mindezek nélkül a 
bírálat elveszíti távlatát, szeme vilá-
gát, egyetemes szemléletét. A sz űkkeb-
lű  »specialisták« így mondja Ven- 

turio — teljesen tájékozatlanul állnak 
a kép előtt. 

Az elmondottakon kívül a bírálat e-
gyetemességét a modern m űvészet sok- 
rétűsége, különféle volta is megköve-
teli, s az a sok és sokféle egyéni világ, 
amely ennek a művészetnek tarka vi-
lágegyetemében kering, meg éppen nél-
külözhetetlenné teszi. Ez a sokféleség 
és sokszínűség — egyidej űleg — hatá-
rozottan megkívánja az értékelés, osz-
tályozás és kiválogatás nagyobb bizton-
ságát, alaposságát — ma sokkal inkább, 
mint bármikor. Mert a dogmák porba-
omlottak: a művész emberi lényegében 
magára maradt a iásznon el őtte, s 
mint Kafka mondta: ő  maga mindennek 
a kezdete és a vége. A m űvésznek az a 
szabadsága, hogy a kollektív fölfogáso-
kat megkerülve —amelyek egyébként 
manapság már nem is léteznek — egyé-
ni módon fejezze ki .egyéni életérzését, 
büszkeségében is kesernyés egy kissé: 
arra kötelezi a m űvészt, hogy valóban 
legyenek ilyen érzelmei, szemléletei, 
hogy pótolja azt, amit ledöntött, alko-
tó legyen és ne iparos, aki más tapasz-
talatait alkalmazza és hasznosítja. Ma 
már nem normák alapján értékelünk 
egy képet, a korszerű  bírálat alapja a 
tartalom, a lényeg jellege és min ősége, 
kisugárzásának ereje. S minél nagyobb 
a művész szabadsága és minél szubjek-
tívebb az alkotás, annál nagyobb köte-
lességeket ró a műbírálatra, hogy Pon-
tosan, helyesen magyarázza, értékelje: 
a relatívizmusnak erősítenie kell az ab-
szolút iránti szenvedélyt. 

Ennek a relativizmusnak különleges 
megjelenési formája és — ezzel együtt 
— e szükséglet különleges oka abban 
nyilvánul meg, hogy az egységesen és 
együttesen értelmezett esztétikai krité-
rium mind nyilvánvalóbban felbomlik 
erkölcsi és történelmi kritériumra. U-
gyanazon jelenségek különböző  szem-
pontból való értékelése és különféle 
jelenségeknek egy szempontból való bí-
rálata csak fokozta a modern m űalko-
tások körül támadt zűrzavart és bi-
zonytalanságot. Csak nyílt és bátor ki-
állás segíthet. Az alsóbbrendűség ér-
zése és a félénkség zsákutcába vezet. 
Mert ez a szabadság, amelynek határai 
egyre bővülnek, könnyen eltörölheti a 
jó és rossz közötti különbséget, meg-
szüntetheti a kritérium és a bírálat lé-
tét — s mindezzel, biztosra vehetjük, 
visszaesést idézhet el ő  a művészetben. 

Bodrit István fordítása 
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A  „Tєk.infas иi~ssza diihösen" eLs đ  jeQ~em,~ete  

Egy bбsг  
angol fró  

‚van  Ivánji 

Mihelyt a dicsőség pénzt is kezdett 
gyümölcsözni, a soványarcú fiatalem-
ber, akinek éles arcvonásai arról ta-
nuskodtak, hogy nemrég még gyak-
ran éhezett, egy elegáns gépkocsit vá-
sárolt. A gépkocsihoz sikerült megkap-
nia a kívánt rendszámot: AYM 1. Ez 
a rövidítés azt jelenti: »Angry young  
Man No 1«, vagyis »Elsőszámú bősz 
fiatalember«. Mert az újságírók is így 
nevezik a huszonnyolcéves John 
Osborne-t, a világ egyik legnépszerűbb 
mai színműíróját. Két színműve a 
múlt színházi évadban úgy hatott az 
angol kultúréletben, mint két villám- 

csapás. Az utóbbi időben senkivel sem 
történt meg, hogy ugyanazt a színm ű -
vét egyidőben játsszák а  Бгoаdwау-ІП ,  
filmesítik Hollywoodban és el őadják" 
Moszkvában is. Drámája, »Loock back 
in Anger« (szószerinti fordításban »Te-
kints vissza dühösen«) még többet is 
megért: ebben az évadban bemutatják 
Franciaországban, 	Csehszlovákiában, 
Hollandiában, Lengyelországban, 	a 
skandináv államokban és nálunk (a 
Beográdi Drámai Színházban). Ugyan-
ezek a színházak csaknem mind már a 
»The Entertainer« című  második szín-
művének előadási jogát is kérték a  
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szerzőtől. Osborne ezt a második da-
rabot sir Laurence Olivier kívánságára  

írta.  
John Osborne első  sikerült színmű-

véről megoszlanak a vélemények. ime  
néhány. A londoni Observer: »Az  
utóbbi évtized legjobb színműve«.  A 
New York Times: A legkellemetleneb-
bül önző  valami, amit az angol szín-
pad sziilt.« A hamburgi Die Welt: »Egy  
egész nemzedék tükre«. Friedrich Luft  
berlini kritikus: »Ezeknek az emberek-
nek elvből minden visszataszító  .. . 
Forradalmárok forradalom nélküi! < 
Јimmу  Portert azonban a darab h ősét  
Enft századunk Wertherének nevezi. Az  
Osborne-nal egyívású Kenneth Tynan  
angol kritikusa bemutatóról írt bírála-
tában ezt jósolta: »Ez a darab valószí-
nűleg csak egy kisebbséget vonz majd.  
Kérdés azonban, hogy mekkora lesz ez  
a kisebbség. Az én feltevésem szerint  
legalább 6,773.000 angol polgárból ál1  
majd. Ennyien vagyunk ugyanis — a  
statisztikai évkönyv szerint — húsz és  
harminc év között.  

Osbórne els ő  színművében vajmi ke-
vés történik. Ј immу  Porter, egy örök-
ké dühös fiatalember hasztalanul pró-
bált jó megélhetéshez jutni mint pro-
pagandista újságíró, porszívógép árusí-
tó ügynök, s most egy kis cukorkás-
bolt társtulajdonosa. Húszéves feleségé-
vel, Alisonnal egy manzárdlakásban él.  
A fiatalasszony gazdag polgári család-
ból menta nyomorba. A játékban részt  
vesz még Cliff Lewis, »egy darab sen-
kiföldje ebben a házassági háborúban«  
és Huma, Alison barátnđje, egy »val-
lásos intrikusnő«. Ezek a jellemzések  
Jimmytől erednek. Јimmу  a feleségé-
nek is talál megfelelő  jellemzést: a  
»közömbösség emlékművé«-nek nevezi.  
A színdarab azzal kezd ődik, hogy Ali-
son vasal a többiek pedig unat-
koznak. Unalmukban veszekedni kez-
denek. A veszekedés Helenát Jimmy  
karjaiba viszi — itt az els ő  függöny.  A 
második felvonás elején ismét vasal  
egy nő  -- de ez most Helena. Amikor  
a harmadik felvonásban Alison visz-
szatér abortusz után, átveszi régi szere-
pét, s miután minden visszakerül  a 
régi helyére, egy kis körforgás után —
folytatódnak a szürke hétköznapok.  
Ј immу  szótárának jellemzésére csak  

két mondatot idézek. Amikor arról  
van szó, hogy Alison édesanyja meg  
akarja őket látogatni, Jimmy ezt mond-
ja: »A vén boszorkának már meg kel-
lene döglenie ... Sok sóra lesz szük-
ségük a szegény férgeknek, hogy meg-
emésszék a vén banyát. Szegény fér-
gecskék, hogy megfájul majd a hasa- 

tok!« Azt a hír-t, hogy felesége áldott  
állapotban van, ezekkel a szavakkal fo-
gadja: »Nem érdekel! Nem érdekel,  
hogy lesz-e gyereke! Akkor se érde-
kelne, ha kétfej ű  gyereket szülne.«  

Nyilvánvaló, hogy ilyen anyagból  
csak kiváló tehetségű  író alkothat igazi  
drámát. De alkothat. Ha párhuzamot  
vonunk egy sokkal hírnevesebb mai  
szerző, Tennesee Williams két drámája,  
az »Üvegmenazséria« és a »Macska  a 
forró bádogtetőn« között, meglátjuk,  
milyen lehetőségek rejtőznek éppen  a 
látszólag »közönséges« témákban.  A 
Macskának ezek a motívumai: rák,  
nemzedékek ellentéte, szerelem, csalás,  
örökség, homoszexualitás, amerikai Dél  
— s a színdarab mégse nagyon jó. Az  
Üvegmenazsériában van egy nyomorék  
lány, aki szeretne megszeretni valakit és  
férjhezmenni, s van egy kis keresked ő-
segéd ,aki utazásokról álmodozik. S mé-
gis, vagy talán éppen ezért ennek á drá-
mának roppant költ ői ereje van. Űgy  
látszik, hogy Osborne azon írók közé  

Alisan a „Tekdhvts vássza đi1hösen" юian.ü szin- 
mülben, NLa чy  Un  smimёszná, Osbarл e máso- 

dik fe`1esёge. 
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tartozik, aki a közönséges dolgokat is  
meg tudja csillogtatni, s fel tudja fed-
ni a csunya dolgok szépségét.  

Amikor sir Laurence Olivier végignéz-
te ezt a színdarabot az English Stage  
Company vendégjátékában á Royal  
Court Theatre színpadán, azon a szín-
padon, amelyen Bernard Shaw szín-  
műveinek nagyobb részét bemutatták,  
megkérte a fiatal szerz őt, hogy írjon  
egy olyan színdarabot, amelyben neki,  
korunk egyik legnagyobb színészének  
alkalmas szerepe van.  

Osborne elget tett kívánságának. Űj  
színdarabjának ezt a címet adta: The  
Entertainer. Ennek a szónak a lefordí-
tásába a németek is beleizzadtak, ha- 

bár nyelvük nagyon hasonlít az angol-
hoz. Előbb »komédiás«-nak fordították, 
aztán így: »Aki mindenkit szórakoztat«, 
majd »tréfamester«-nek mondták. Vé-
gül a hamburgi színház, amely els őnek 
mutatta be ezt az Osborne-m űvet, el-
határozta, hogy csupán a »the« nével őt 
fordítja németre. A színház falragasza-
in ez a darab tehát a Der Entertainer 
címet kapta. Hamburgban a darab f ő-
szerepét a legnagyobb él ő  német szí-
nész, Gustav Gründgens játssza. 

Az entartainer valami konferanszié-
féle a legalacsonyabbrendű  zenés ka-
barékban. A darab h őse Archie Rice, 
minden tudásával a közönség megne-
vettetésén fáradozik, de sikertelenül, 
hazafias szólamokkal traktálja, de ma-
ga se hisz bennük, kínozza családját: 
feleségét, leányát, Jeant — »a dühös 
fiatal lányt« (Jimmy Porter n ői válto-
zatát) —, szenilis édesapját; az öreg 
színészt, aki megjátssza az utolsó gent-
lemant és dézsmálja az éléskamrát. A 
történet Angliában játszódik 1956 ok-
tóberében. Szó van a legid őszerűbb 
problémákról, a többi között a szuezi 
támadásról is. Osborne itt kifejti az 
átlag-angol bíráló véleményét a táma-
dásról, a kormányelnökr ől, a király-
nőről és általában az angol életr ől. 

Ohel:sea-ben született. Amikor els ő  si-
került művét írta, olyan id ős volt, mint 
Jimmy Porter. Еletének elsб  két évtize-
dét úgy töltötte el; mint h őse, amiből 
arra következtethetünk., hogy ez a ni ű-
ve némileg önéletrajz. Ő  is alig volt 
több húszévesnél, amikor egy vele egy-
idős színésznőt elvett feleségül. Mert 
azokon a foglalkozásokon kívül, ame-
lyekben Porter szerencsét próbáit,  
Osborne még vándorszínházakban is 
dolgozott kezdetben mint színész, ké-
sőbb pedig mint segédrendez ő .  

Ez idő  alatt három színdarabot írt: az  
elsőt (The devil Inside) csak egyszer  
adták elő, a másodikat (Personal  
Enemy) szintén csak egyszer, a harma-
dikat pedig (Epitaph for George  
Dillon) csak akkor mutatták be, ami-
kor Osborne mára fent leírt drámák-
kal hírnevet szerzett.  

Osborne, aki az úgynevezett »alsóbb«  
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rétegből származik, sokban hasonlít 
azokhoz a fiatal angol írókhoz, akiket 
»bőszeknek« neveznek. Ezek között ki-
emelkedő  helyet foglal el a harminc-
ötéves Kingsley Amis, a szintén har-
mincöt éves John Braine és a harminc-
két éves John Waine: Amis a Lucky 
Jim című  regényében leírta azt a vidé-
ki fiatal értelmiségit, akinek csak 
egyetlen ambíciója van, hogy valami jó 
zsíros bürokrataállást kapjon és ab-
ból éldegéljen. Waine »Bor in 
Captivity« című  regényében egy fiatal-
emberről ír, aki hasonlóan él, de leg-
alább káromkodik és méltatlankodik 
»a modern állam z űrzavara és az egész-
séges hagyományok kiveszése miatt«. 
Braine »Room at the Top« cím ű  
regényének h őse viszont erélyesebb ér-
telmiségi, aki tudatosan és alattomosan 
biztos pozíciót harcoljon ki magának a 
mai társadalomban. Van ezekben az 
írókban valami közös vonás, mert h ő-
seiknek is sok közös tulajdonságuk 
van: ugyanannak a kornak a gyerme-
kei, ugyanolyan társadalmi körülmé-
nyek között élnek, egyformán szidják 
a monarchiát és Anglia politikai hely-
zetét, s valamennyien elmondhatnák 
azt, amit Jimmy Porter mond Helená 
nak: »Téved, ha egy pillanatig is azt 
hiszi, hogy gentleman vagyok.« Ha 
azonban fölvetődik a kérdés, hógy 
miért olyan elkeseredettek ezek a fia-
talemberek, a választ szintén Porter 
egyik replikájában találjuk meg: »Ílgy 
szeretnék lelkesedni, egészen egyszer ű-
en, emberien lelkesedni! Csak egyszer 
halljak egy meleg, lelkes hangot, 
amely alleluját kiált a világnak«. 

A hamburgi »Der Spiegel« folyóirat 
szerint: »Ez a nemzedék nem az apák 
ellen lázadt fel, hanem az ellen a vi-
lág ellen, amely megölte az apákat«. 

Egyébként »a bősz fiatal szerz ők« 
nem ismerik el, hogy egy közös 
csoporthoz tartoznak. Osborne kij elev-
tette, hogy ez az elnevezés »kiagyalt  

címke, amely semmit se moha. rsL 
újságírók találták ki, hogy otvasóiKá. 
megkíméljék a gondolkodástól«. Osbor-
ne azonban némileg rácáfolt erre az 
állításra, amikor jelzést választott gép-
kocsijára. Amikor pedig a Daily 
Express szerkeszt ősége közös találkozó-
ra hívta a »b őszeket«, Kingsley Amis 
azzal a megoldással utasította vissza a 
meghívást, hogy » ő  úgyszólván soha-
sem dühös, kivéve, amikor véletlenül 
kalapáccsal az ujjára üt ...« 

A Schaffende Jugerid, a nyugatnémet 
szocialista ifjúság lapja Osborne szín-
darabjait »korunk röntgen-felvételei«-
nek nevezi, politikai vonatkozásban is. 
Mindenesetre, Osborne kijelentette, 
hogy ellenzi a monarchikus állambe-
rendezést Angliában — ami nem cse-
kFlység egy brit polgártól —, s részt 
vett a moszkvai világifjúsági találko-
zón. Igaz, hogy Moszkvából hamarabb 
tért vissza, mint ahogy tervezte, s — 
mint kijelentette —csalódott is »az 
önreklámozó oroszokban.« 

Arra a kérdésre, hogy: »Mirevaló a 
dicsőség?«, Osborne azt válaszolta: 
Hogy kifizessük a villanyszámlát«, A 
fiatal szerz őnek alighanem sikerült 
élete végéig ellátnia magát »villany- 
számlára valóval,« 	Színdarabjának 
filmfelvételi jogát' százezer 	dollárért 
adta el Hollywoodnak, az angliai el ő-
adásokból hetenként mintegy hatszáz 
fontot kap, ezenkívül a világ minden 
tájáról szerz ői díjakat. Villát vásárolt 
London legelőkelőbb negyedében és 
másodszor is megn ősült. Elvette a szép 
Mart' Un e színészn őt, aki Alisont játsz-
sza »Tekints vissza dühösen« cím ű  
színdarabjában. Véleménye szerint az 
írás kín, a színészet élvezet. Van már 
egy új színmű , is a fiókjában: Lovi in 
a Myth. Erről a darabról kijelentette, 
hogy egy kissé szomorú vígjáték,, igazi 
cukorka, sütemény — csak egy kicsit 
rothadt«. 

1956  
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Csak jöjjön  
a reform!  

Olajos Mihály  

A jövő  kilátásai, a távlat kecsegtet ő  
ígéretei, a gyors fejl ődés reményképei  
töltötték el képzeletünket legtöbbször,  
amikor a noviszádi filozófiai fakultásra  
gondoltunk, vagy róla beszéltünk. Köz-
ben elszaladt három év. A hallgatók el-
ső  nemzedékét lázas izgalom ragadja el  
annak láttán, hogy milyen vészes se-
bességgel közeledik mára negyedik is-
kolaév vége is. Számítgatva mérlegéti  
minden negyedéves mennyire van még  
a céltól — a diplomától.  

Azt is jelenti ez a negyedik év, hogy  
most már nem csak jöv ője, hanem  
múltja is van .  a bölcsészeti karnak, van  
máг  mit látni, ha visszatekintünk eddi-
gi munkájára. A jövő  év júniusában  
elérkezik a legidősebb korosztály diplo-
mavizsgája. Akkor kezd számot adni ez  
az intézet közösségünknek, akkor kezdi  
képzett szakemberekben visszaadni  
mindazt, amit társadalmunk . befekte-
tett és évr ől-évre rákölt. De máris —
kb. félévvel ez esemény el őtt — meg-
ejthetünk egy el őzetes számvetést.  

A dékanátus nyilvnátartása elmond-
ja, hogy 1954-ben 570 hallgató iratko-
zott a kar hat szakcsoportjára. A jelen-
legi iskolaév kezdetén 220 iratkozott be  
a hetedik félévre. Tehát az elindultak-
nak több mint fele, 350, abbahagyta e-
gyetemi tanulmányait. A jelék szerint  
még lesznek, akik elhullnak. A hallga-
tók kezdeti létszámának, úgy látszik,  
csak egyharmada fog eljutni a diplo- 

máig. De ezek sem az előirányzott ne-
gyedik év végén. A kimutatásokból az  
is megállapítható, hogy mindössze 32  
hallgató vizsgázott le minden tantárgy-
ból, amiből esedékes volta vizsga a ne-
gyedik év. kezdetéig. Ezt szem el őtt  
tartva legmerészebb reményekkel sem  

számíthatunk többre tizenöt sikeresen  

diplomálónál a júniusi élcsoportban.  
Talán ugyanannyit, vagy valamennyi-
vel többet hoz majd az őszi, szeptem-
beri érés. Az első  nemzedék többi fia  
csak 1J59-ben vagy 1960-ban fog dip-
lomálni, sőt lesznek, akik még többet  
késnek.  

Három megállapítást emelik ki ez  
ideiglenes mérleg alapján: az éls ő  évre  
beiratkozottaknak csak egyharmada  
fog lediplomálni, az átlagos hallgató-
nak négy év helyett hat évre lesz szük-
sége tanulmányainak elégvzéséhez és  

ebből adódik, hogy egy-egy diplomáit  
szakembér egyetemi kiképzése közössé-
günknek többmillió dinárjába kerül. U-
gyanaz a helyet van kialakulóban ná-
lunk is, mint általában a jugoszláv e-
gyetemeken: lassan halad a szakkáde-
rek kiképzése és rendkívül drága. En-
nélfogva a noviszádi fakultás esete' is  
bizonyítja, mennyire indokolt végre-
hajtani az egyetemi reformot. Lapjaink  
hírt adtak arról, hogy a Szövetségi  

Népszkupstina külön bizottságot alakí-
tott az egész kérdés tanulmányozására.  

Időszerű  tehát kivizsgálni fakultá- 
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sunkon is, miért hullik el a hallgatók-
nak több minta fele, és miért marad 
el annyira a megmaradtak nagy több-
sége tannulmányaiban. Szövevényes 
kérdések ezek, teljes kivizsgálásuk 
több embert és hosszabb id őt igényel. 
Jelen hozzászólásomban csak a dolgok 
egy-két okára szándékozom rámutatni, 
de ezt is csak a jugoszláv irodalom és 
szerbhorvát nyelv tanszékére, illet őleg 
hallgatóira korlátozom. 

A fakultás megnyitásakor 131 hallga-
tó iratkozott szerbhorvát nyelvre és 
irodalomra, s 60 jutott el közülük a he-
tedik félévig. Csak öten vannak, akik 
nem adósak egy vizsgával sem, de az 
sem valószínű , hogy júniusban mind az 
öten jelentkeznek diplomavizsgára. 

Miért estek ki olyan sokan a sorból, 
és miért vannak olyan kevesen az él-
csoportbán? 

Ha azokat az okokat keressük, ame-
lyeket egy gyökeres reform elháríthat, 
akkora tantervr ől, a tantárgyakról, az 
előadásokról kell beszélnünk és nem 
utolsó sorban arról, mennyire felelnek 
meg az említett tanszékeken végezhet ő  
tanulmányok, az itt szerezhet ő  tudás és 
képesítés mai társadalmunk szükségle-
teinek, mennyire készítik itt el ő  a hall-
gatót a diploma utáni munkára. 

A szerbhorvát nyelv és Jugoszlávia 
népeinek irodalma például minden kö-
zépiskolánkban egy tantárgy. A nyel-
vet és az irodalmat ugyanaz a tanár 
tanítja. A nyelv és irodalomtanítás e 
szoros egysége az irodalom és az iro-
dalmi nyelv szerves egybetartozásán a-
lapszik. 

A noviszádi filozófiai 	fakultáson 
nagy szakadék tátong a nyelv és az 
irodalom tanítása között. A beográdi 
bölcsészeti kar mintáiára nálunk is két 
különálló tanszéket létesítettek: nvel-
vészeti és irodalomtörténeti tanszéket. 
A nvelvészek tanítják a bevezetést a 
nvelvtudományba, az orosz nyelvet, a 
délszláv' nyelvek történetét, a szlovén 
és macedón nyelvet és az él ő  szerb-
horvát nyelvet (az irodalmi nyelvet, a 
köznyelvet és a nyelviárásokat). az iro-
dalom tanárai tanítiák az irodalomel-
méletet. a világirodalmat és ' a jugo-
száláv irodalom történetét. 

A két tanszéknek megfelel ően az e-
gyetemi. hallgatók is két csoportra osz-
lanak. külön tanterv szerint dolgoznak, 
egymástól eltérő  tanterv határozza meg 
tantárgyaik anyagát. A fakultás sza-
bályzata két szakmai csoportot hatá-
roz meg: az egyik a »Délszláv nyelvek 
és jugoszláv irodalom« csoportfa, a má-
sik »A jugoszláv irodalom és jugoszláv 
nyelvek« csoportja. 

A két tárgykör anyaga egyenrangú  
elemként vegyül egyetlen egységes tan-
tárggyá a másodfokú oktatás iskola-
hálózatában. Ezzel szemben fakultásun-
kon külön nyelvtanárokat és külön iro-
dalomtanárokat képeznek ki. Igaz u-
gyan, hogy a közoktatásra vonatkozó  
jogszabályok mindkét diplomát egyen-
értékű  képesítésnek fogadják el a 
szerbhorvát nyelv és jugoszláv iroda-
lom tanítására, de ebből még nem kö-
vetkezik, hogy a nyelvtanár is, az iro-
dalomtanár is egyforma mértékben 
meg tud felelni a követelményeknek az 
egységes tantárgy tanításában. Hogy is 
taníthatná egyformán jól a nyelvet is, 
az irodalmat is, ha az egyetemen •szer-
zett tudása n аgу  mértékben egyoldalú? 

Mindkét szakcsoport tantervében sze-
repelnek irodalmi és nyelvi tantárgyak. 
A nyelvészek a harmadik év végéig 
irodalmi órákra is járnak, az irodalom 
története hallgatói pedig — ugyancsak 
a hatodik szemeszterig — nyelvi tan-
tárgyakat is hallgatnak. Csak néhány 
számadatból kitűnik azonban, hogy 
nagy az eltolódás a főtantárgyak irá-
nyában. A nyelvészeti csoport órarend-
je a négy éven át összesen 962 órát ír 
elő  a nyelvi tantárgyakra és 728-.at az 
irodalmiakra. Ezzel szemben az irodal-
mi csoporton 1.378 irodalmi óra és 
mindössze 598 nyelvóra kapott helyet a 
tantervben. Különösen nagy tehát az 
eltolódás az irodalmi tanszéken, és ez 
a nyelv tanulmányozásának súlyos el-
hanyagolását eredményezi. Még kedve-
zőtlenebbek az arányok, ha csak a dip-
lomai tantárgyakra szánt órák számát 
hasonlítjuk össze. A nyelvészeti cso-
porton 442 órát fordítanak a diplomai 
tantárgyra és 312 órát az újabb jugo-
szláv irodalom és a népi irodalom fel-
dolgozására, az irodalmi csoporton 910 
órát a diplomai főtantárgyakra és csak 
kb. 300 órát az élđ  szerbhorvát nyelv 
(és nyelvjárások) el đadásaira és szemi-
náriumi gyakorlataira. Az óraszámot 
tekintve az élđ  nyelv lefokozott mel-
léktantárgy e csoport tantervében, mint 
ahogy az újabb irodalom is melléktan-
tárgy a nyelvhallgatók számára. 

Ezzel még hírül se mondtunk el min-
dent az irodalom- és nyelvtanítás ket-
téhasításáról az újvidéki fakultáson, de 
az órák számának aránya és a diffe-
renciált tantervek elég alapot nyújta-
nak annak megállapítására, hogy a kar 
alapszabályai azt az elvet és gyakor-
latot törvényesítik, hogy irodalom és 
nyelv két külön jelenség, tanulmányo-
zásuk két külön szakmába tartozik, te-
hát különálló szakcsoportokon egyrészt 
nyelvtanárokat, másrészt irodalomta- 

75  



nárokat kell kiképezni, és más-más 
szakképzettségről tanuskodó diplomát 
adni nekik. 

Ez a szempont nem teljesen alapta-
lan. Á tudományok általános fejl ődése 
ma már nemcsak addig jutott el, hogy 
külön tudományág foglalkozik a nyel-
vek vagy egy-egy nyelv tanulmányozá-
sával és önálló tudományággá különült 
áz irodalomtörténet, hanem- ezek ön-
magukban is szűkebb szakmai ágaza-
tokra oszlanak. Csak akkor lehet újabb 
eredményeket elérni a tudományos ku-
tatás terén, ha a tudomány m űvelője 
egy speciális tudományág szűkebb ke-
retei közöt igyekszik minél mélyebbre 
hatolni. De irodalom- és nyelvtanul-
mányozás ilyen szakmai elkülönülése 
és ágazatokra hasadása csak a maga-
sabb fokú tudományos munkában in-
dokolt, viszont nincs helye a középis-
kolai oktatásban. 

Az a kérdés vetődik föl tehát, kinek 
a számára képez szakembereket a fi-
lozófiai fakultás. Az-e a feladata, hogy 
középiskolai tanárokat adjon társadal-
munknak, vagy speciális munkákkál 
foglalkozó tudományos intézeteknek 
szakkáder-utánpótlást? A gyakorlat 
azt bizonyítja, hogy akik a bölcsészeti 
karon lediplomálnak, azoknak kilenc-
tized része a köz йpiskolába kerül, ta-
nárnak. Az erre vonatkozó közoktatás-
ügyi nyilvántartás szerint még sokáig 
így lesz ez a jövőben is. Ebből követ-
kezik, hogy a jugoszláv irodalom és 
szerbhorvát nyelv tanítása bölcsészeti 
karunkon nincs összhangban társadal-
munk, illetőleg középiskoláink szükség-
leteivel. Amennyiben hézagosak ma-
radnak az itt kiképzett nyelvtantaná-
rok irodalmi ismeretei és az irodalom-
tanárok nyelvi ismeretei — külön 
mindkét csoport módszertani képesítése 
a melléktantárgy tanítására — olyan 
mértékben nem tesz eleget a két szó-
banforgó tanszék az el őtte álló köve-
telményeknek. 

Többször elhangzott mára javaslat, 
házon kívül is, házon belül is, hogy 
egyesítsék a két szakcsoportot, vezes-
senek be egységes tantervet, amelyben 
egyenrangú helyet kap mind az iroda-
lom mind a nyelv tanulmányozása, és 
adjanak olyan tudást a hallgatóknak, 
amely egyaránt képesíti őket a nyelv 
és irodalom tanítására a középiskolá-
ban. Ezideig minden alkalommal el-
vetették ezt a javaslatot. Az indokolás: 
a két csoport egyesítésével »lesüllyesz-
tenénk az egyetemi tanulmányok tudo-
mányos színvonalát«. Más érvek is tár-
sultak ehhez. Az egyetemi tanterv nem 
indulhat ki abból, hogy mit foga hall-
gató tanítani a középiskolában, nem 
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alkalmazhatjuk munkánkat a középis-
kolai tantervekhez, magas színvonalú 
tudományos tanfolyamainkat nem vál-
toztathatjuk gyakorlati szaktanfolya-
mokká, nem fokozhatjuk le az egyetemet 
tanárképz ő  főiskolává, ki fogja kiké-
pezni a tudósok újabb nemzedékeit, ha 
nem az egyetem? ... stb. Hivatkoztak 
arra is, hogy ugyanígy két szakcsoport 
működik a beográdi bölcsészeti karon 
is és sok egyetemén a m űvelt világ-
nak. 

A tudományos színvonal süllyedésé-
nek érve teljesen tarthatatlan. A tu-
dományos színvonal ugyanis nem attól 
függ, hogy mit tanulmányozunk, ha-
nem attól, hogy miképp dolgozzuk fel 
a tantervbe vett anyagot, milyen mód-
szerekkel, milyen mélyre hatolunk a 
tanulmányozott jelenségek mozgást őr-
vényeinek ismeretében, stb. tehát els ő-
sorban minőségi tényezőről van itt szó. 
A két csoport és a két tanterv egye-
sítése viszont könnyen megvalósítható, 
csak a mennyiségi tényez ők, csak a 
tankeretbe fölvett anyag mennyiségi 
megváltoztatásával. S őt, a tananyag 
megfelelőbb összeválogatása lehet ővé 
tenné a tanulmányok színvonalának e-
melését is. 

Minkét szakcsoport tantervében sok 
az olyan anyag, amelynek ismerete 
egyáltalán nem fontosa középiskolai 
tanár, de sok esetben a még magasabb 
képzettségű  szakember számára sem. 

A nyelvészeti csoport hallgatói sok 
idejüket és erejüket kénytelenek olyan 
dolgok megismerésére fordítani, mint: 
az indoeurópai ősnyelv és az ősi szláv 
nyelv hangrendszere, alaktani jelensé-
gei, az ószláv nyelv teljes hangtana, a-
laktana és mondattana, nyelvemlékei, 
szövégeinek olvasása, fordítása, nyely-
tani elemzése, a ragozások vízfolyás-
szerű  begyakorlása, mintha él ő  nyely-
ről volna szó, a délszláv nyelvek rész-
letes külső  és belső  története, a nyely-
járásokra vonatkozó megszámlálhatat-
lan adat, apró jelenség, változat, stb. 
Ha mindebből kivetnénk a koloncost, 
sok óra és erő  felszabadulna, s ezt az 
újabb irodalom behatóbb tanulmányo-
zására fordíthatnánk. Hasonlóképpen le-
hetne nagyobb helyet adni az él ő  
szerbhorvát nyelv tanulmányozásának 
az irodalmi szakcsoporton a régi kor-
szakok, vagy akár a XVII. század iro-
dalmának rovására. Ilymódon egyfor-
ma színvonalra emelkedne mind az 
irodalom, mind a nyelv tanulmányo-
zása mindkét szakcsoporton, tantervük 
kiegyenlítése pedig egyesítésüket is 
lehetővé tenné. 

Amint látjuk, annak a téves szem- 



pontnak alapján nyilvánul meg fakul-
tásunkon a tudományos színvonal süly-
lyedésétđl való félelem, hogy egyetemi 
tanulmányaink tudományossága nem 
attól függ, hogyan dolgozunk fel vala-
mit, hanem attól, hogy mi az amit ta-
nulmányozunk, és annál tudományo-
sabb a munkánk, minél régebbi korok 
irodalmi és nyelvi anyagában kapará-
szunk, minél nagyobba tantervbe föl-
vett anyag mennyisége és minél hatal-
masabbra duzzad az emlékezetbe vés ő-
dő  adatok halmaza. Megtörténik az is, 
hogy a magas színvonal nevében múlt-
századbeli, régen túlhaladott munka-
módszereket védenek. Mindaddig amíg 
nem tisztázzuk, miben kell látnunk a 
tudományosság magas színvonalát, 
mindaddig amíg meg nem d őlnek a 
régmúltra támaszkodó szempontok, 
nem fog megvalósulnia jugoszláv iro-
dalom és szerbhorvát nyelv mai kö-
vetelményeknek megfelel ő  tanítása az 
egyetemen. 

Ugyancsak el kell vetni azt az ál-
láspontot is, hogy az •egyetemet nem 
érdekli a nyelv- és irodalomtanítás 
tantérve a köžépiskolában. Közössé-
günk nem mentheti fel az egyetemet 
kötelezettsége alól, hogy olyan szakká-
dert képezzen ki, amely jól el tudja 
végezni feladatát társadalmunkban. A 
bölcsészeti kar irodalmi és nyelvészeti 
tanszékeitől jó középiskolai tanárokat 
követel, akik egyformán jól tanítanak 
irodalmat is, nyelvet is. A középisko-
lai feladat, amely a hallgatót a diplo-
ma után várja éppen els őrendű  fontos-
cágú annak meghatározásfában, hogy 
milyen tudást és képességeket kell 
megszereznie az egyetemen. Csak egy 
esetben lehet nem tör ődni azzal, hogy 
mit fog csinálnia hallgató a diplomá-
Iás után: ha valaki az egyetemet ele-
fántcsónttoronynak tartja, a tudomány* 
önmagáértvalónak, a növendékekb ől 
nem társadalmunknak akar embert fa-
ragni, hanem a »tudománynak«, vala-
milyen társadalmon kívüli, társadalom-
fölötti »magas« tudománynak, amely 
nem »süllyed« odáig, hogy arra is gon-
dot fordítson, mi történik az egyetem 
falain kívül. Senki sem vall tudatosan 
ilyen álláspontot az egyetemen. De eb-
ből még nem következik, hogy nem 
történik itt sok minden éppen ilyen fel-
fogás jegyében. Ebb ől ered a fontosko-
dó figyelmeztetés is: ne csináljunk ta-
nárképzőt a fakultásból! Pedig társa-
dalmunknak éppen jó középiskolai ta-
nárok kiképzésére van szüksége, ez a 
hivatása fakultásunknak, csak nem f ő-
iskolai, hanem egyetemi színvonalon.  

Senki sem vitathatja el a tudóskép- 

zés fontosságát. Mind a nyelvkutatás, 
nyelvművelés, mind az irodalomtörté-
net, irodalomelmélet és irodalmi kriti-
ka terén sok tennivaló várja a tudo-
mány alapos felkészültség ű  művelőit. 
Csakhogy az rendes egyetemi tanme-
net négyéves időkeretében a legtehet-
ségesebb hallgatók sem képezhetik ki 
magukat tudósokká, tanáraik akármi-
lyen segítségével sem, a tantervek bár-
milyen bővítésével sem. Az egyetemek-
ről szóló törvény, számolva a valóság-
gal, a tudósképzést (tudományos és 
szakképzettség tökéletesítése, szakké-
pesítése, doktorátus megszerzése) a 
diploma utáni tanulmányok bevezeté-
sével igyekszik előmozdítani. Attól te-
hát, hogy egyoldalúan vagy egyenl ő  
mértékben tanulnak-e irodalmat és 
nyelvet a szóbanforgó szákcsoportok 
hallgatói, se több se kevesebb nyely-
tudósa vagy irodalomtörténésze nem 
lesz közösségünknek. 

Ami pedig a beográdi fakultás két 
csoportját illeti, azzal szembe lehet he-
lyezni sok olyan egyetemet, amelyen 
irodalmat is nyelvet is egy -szakcso-
portban tanítanak. A noviszádi bölcsé-
szeti kar nem köteles mindenben át-
venni a beográdi megoldásokat, még  
akkor sem, ha egyel őre a beográdi e-
gyetem keretébe tartozik. A Beográd-
ban kialakult hagyományok hatása a-
latt és annak szellemében alakították  

meg a noviszádi kart is, és e hagyo-
mánya egyelőre olyan súllyal nehe-
zedik erre az új intézményre, hogy 
nagy erőfeszítésre van szükség, ha bár-
mit is valami új módon akarnak itt 
megoldani. Mégis, nem egy esetben si-
került már a haladó törekvéseknek 
megtörniök a hagyományt. Miért ne 
történhetne ez meg ebben az esetben  
is?  

Annál is inkább, mert a gyakorlati  
munkában, a tanulmányok anyagának 
feldolgozási módjában, elđadásokban, а  
szemináriumi gyakorlatok vezetésében, 
stb. még nagyobb mértékben érvénye-
sülnek az anyaintézményb ől hozott 
szokások, közöttük a maradjak is. 

Tanerő-hiány, helyszűke, anyagi ne-
hézségek miatt nem lehet külön el б-
adásokat tartani a nyelvészok és kü-
lön előadásokat az irodalomhallgatók  
számára. fülönben is a nyelvészeti cso-
port negyedik évfolyamában mindösz-
sze 11 hallgató van (az els ő  évben 12  
volt), a fiatalabb korosztályokban még  
kevesebb. A közös tanfolyamok szabad  
utat nyitnak'a tanárok ismert törekvé-
sének, hogy minél nagyobbat kanyarít-
sanak a saját tantárgyuk anyagából a 
hallgatók mindkét csoportja számára.  
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Igy aztán az irodalomhallgatók is bif-
lázhatják az ószláv participiumokat, a 
nyelvhallgatók pedig ugyanarra a sok 
életrajzi és bibliográfiai adatot höm-
pölygető  tanfolyamra vannak ,utalva, 
amit az irodalomtörténészeknek tarta-
nak. A gyakorlatban az történik, hogy 
mindkét csoport hallgatói sok tantár-
gyat egyenlő  arányban, de mindig a 
terjedelmesebb főszakmai programm 
méretei szerint tanulmányoznak át. 
Még pozitívnak is tarthatnánk e jelen-
séget, ha nem a két tanterv mennyi-
ségi összeadása alapján történne. fgy 
azonban ez okozza legnagyobb mérték-
ben a tanulmányok idejének meghosz-
szabbulását. 

A másik ok a régi korszakok mé-
lyen fekvő  rétegeinek túl részletes fel-
dolgozása, amiből szükségszerűen kö-
vetkezik a XIX. és XX. század anya-
gának elhanyagolása. Az újabb jugo-
szláv irodalmat három részre osztot-
ták: újabb szerb, újabb horvát és ú-
jabb szlovén irodalomra. A nemzeti 
alapon elhatárolt tanfolyamokat más-
más tanár vezeti. A horvát irodalom 
előadója két párhuzamos el őadássoro-
zatot tart — az egyiket az ilir mnzga-
lommal kezdte, a másikat az els ő  vi-
lágháborús évek horvát irodalmával. 
Négy félév alatt fel is dolgozza az e-
gész anyagot, beleértve a ' mai horvát 
irodalmat is. Hasonló a helyzet a szlo-
vén irodalom tanfolyamán. Ezzel szem-
ben már ötödik féléve tart az újabb 
szerb irodalom tanfolyama. de a XVIII. 
század racionalista irodalmáról szóló 
elбadások még nem jutottak el Do-
sitej Obradoviéig, a romantizmus tan-
folyamán még nem fejezték be az els ő  
író, Vuk Karadžié munkásságának tár-
gyalását: Pedig a negyedéveseknek már 
csak egy félévük van hátra. Számukra 
tehát az újabb szerb irodalom a Đoszi-
tej elбtti XVIII. zadra és- Vak Kara-
džićra korlátozódott. Egyetlen el đadást 
sem hallottak és nem is fognak hal-
lani a realizmus, a századforduló, a két 
világháború közötti id őszak irodalmá-
ról, mert a tantervben külön tantárgy-
ként feltííntetett tanfolyam korszakunk 
jugoszláv irodalmáról el sem kezd đ-
dött, és valószfnüleg nem is kerül rá 
sor hamarosan, mert nincs hozzá e1 đ-
adó. Egy szó sem hangzott el az el đ-
adásokban a macedón irodalomról, még 
kevésbé a nemzeti kisebbségek irodal-
máról. Pedig mindez szorosan beletar-
tozik ajugoszláv irodalomba, a kisebb-
ségek irodalmát kivéve fel is vették a 
tantárgy programmjába. Az egyetemi 
hallgató tehát semmi segítséget sem 
kap ahhoz, hogy áttanulmányozza az  

újabb irodalom anyagának több mint 
felét. Ne csodálkozzunk, ha magára ha-
gyatva jóval hosszabb ideig kénytelen 
botorkálni, mint amennyit a tanulmá-
nyok időkerete előirányzott. 

A nyelvészeti tantárgyak tanfolya-
maiban nincsenek ekkora hézagok, de 
a tanszék a kelleténél sokkal jobban 
szorgalmazza az ószláv nyelv, a nyely-
történet és nyelvjárások részletes fel-
dolgozását, ezért gyakorlatilag nem 
marad idő  az élő  nyelv alapos tanul-
mányozására. Egyes tantárgyak feldol-
gozásában nem haladnak túl az új-
grammatikusok módszerén, amely a 
múlt század hetvenes éveiben volt új, 
de azóta a nyelvtudomány nagyot fej-
lődött és újabb módszereket teremtett. 

A harmadik ok a már említett ko-
lonc. Kulcskérdések, törvényszer űsé-
gek, fontosabb tények kiemelése mel-
lett korlátlanul halmozzák az apróbb 
adatokat is, és sok felesleges anyaggal 
terhelik a tantervet. Egyes tanárok ma 
is azt teszik meg a tudás alapállomá-
nyának, ami 40-50 évvel ezel őtt volt a 
legfontosabb. Megtörténik, hogy a fak-
tográfia adathalmaza annyira betemet 
egy-egy vizsgált jelenséget, hogy eleve 
meghiúsítja bármilyen törvényszer űség 
vagy elméleti igazság megállapítását. 

Az egyetemi hallgatók elhullásának 
és a tanulmányok lassúságának csak e 
három oka is szükségessé teszi a gyöke-
res reformot. Az is kitűnik, hogy első-
sorban a tantervek alapos reformjára 
van szükség. De sok más kérdés is or-
voslásra vár még itt. Például a tan-
erők sorainak feltöltése olyan szakel ő-
adókkal, akik a szocialista ideológia a-
lapján, a tudomány legújabb eredmé-
nyeit 'felhasználva tárgyalják az iro-
dalmat és nyelvet, beleértve nemcsak a 
XIX. és XX. század teljes anyagát, ha-
nem a második világháború utáni fej-
leményeket és napjaink irodalmát és 
nyelvét is, miközben megfelel ően rá-
mutatnak azokra a kölcsönhatásokra is, 
amelyek nemzetközi szigetek helyett 
egységbe fűzik Jugoszlávia népeinek 
irodalmát és egész kultúráját. Hasonló 
a tankönyvek, skripták és más tanesz-
közök problémája is. Nem utolsórendű  
kérdés a munkahelyiségek hiánya, a 
fakultás épületének zsufoltsága sem. 
Az egyetemi hallgatók anyagi helyzete, 
ösztöndíjazása, lakáskérdése, stb. szin-
tén könyörtelen érvénnyel hat a tanul-
mányok sikerére. Természetesen ennyi-
vel sem merült ki a tanulmányozandó 
kérdések listája. 

Lesz hát bőven dolguk az egyetem 
megreformálóinak a noviszádi filozó-
fiai fakultáson is. 
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SZEMLE  

A  televfг ió-dráma  

Радду  Chayefsky 

Sok. szakértő  hajlamos arra Hogy 
összehasonlítsa a szírvházat, a televíziót 
és a filmet. Hallottam már, hogy a tele-
vízió-drámát bővített egyfelvonásos-
nak, vagy kis drámának vagy rövid-
filmnek nevezték. Azt hiszem, hogy a 
televízió-dráma (az, amelyik egy óra 
hosszat tart), egyik sem ezek közül. 
Egészen sajátságosa formája. Külön-
leges írástechnika kell hozzá külön 
mesterség ez, ami abból is latszik, 
hogy gyakorlott színpadi szerzők s 
film-+forgatókönyv-sírók is kudarcot val-
lottak, amikor egyszerűen »át akartak 
térni« a televízióra. 

Ennek az irodalmi formának t еchni-
káját nem lehet máról-holnapra elsajá-
títani. A televíziós szerz őnek fel kell 
ismernie és 11 kell fogadnia a közvetí-
tés e módjának sokféle korlátjait. 

A televízió-vásznon például nem le-
het négy személynél tdbbet mozgatni 
egyszerre, tehát a tömegjeleneteket tel-
jesen mellőzni kell. Vajmi nyomorú-
ságos egyes rendezőknek az az igyeke-
zete, hogy tízegynéhány színésszel öt-
ezer főnyi tömeg hatósat keltsék. Az 
ilyen kísérlet, ugyanezeknél az okoknál 
fogva, a színpadon is nyomorúságos, ám 
ott már meghonosodott ez az impresz-
szionista engedmény. A színházi közön-
ség elfogadja, hogy tíz ember, egy ma-
roknyi csoport nagy sokaságot jelent. 
A televízió közönsége viszont nem fo-
gadja el, ha csak nem a legmagasabb 
értelemben vett impresszionista drámát  

mмata:tnak be, má ~ripedig azé .impresszlo-
nista vagy lírai dráma, mint kiderült, 
nem kelendő  a televízióban. Egy ideig 
a díszlet nélküli üres színpad is divat-
ban volt, de lassan eltűnt. A televízió 
felvevőgéppel dolgozik és a közönség 
elvárja, hogy a felvevőgép valóságot 
mutasson. 

A televíziós színpad mozgékonyabb 
ugyan mlint a szkiházi, mindaKn:ellett 
mégis kezdetleges. A színész a szó szo-
ros értelmében futni kénytelen az egyik 
díszlettől a máskig. Ez azt jelenti, 
hogy az író kénytelen jeleneteit úgy 
megírni, hogy a színész gyorsan felké-
szülhessen a következő  jelenetre és el-
juthasson a másik díszlethez. A színész 
természetesen nem sokat változtathat 
sem jelmezén, sem maszkján, amíg a 
stúdió egyik vegéből a másikba fut. 

A felvevőgép lehetőségeit számtalan 
korlát szabja meg. A film egyes jele-
neteit ötször, hatszor vagy akár több-
ször is felvételezik és összeállítása köz-
ben vágásra és a jelenetek megváloga-
tására is lehet őség nyílik. A televízió 
csak a felvételezési szögek csekély vá-
lasztékával élhet, a felvev őgép emelése 
nagyon költséges és hihetetlenül meg-
drágítja a műsort. 

A jelenetek hirtelen félbeszakítását 
csak a drámai feszültség fokozására 
ha, znáLják fel, egyébként a változás 
legalkalmasabb módja, ha a kkp lassan 
szertefoszlik, elmosódik a vetít ő  vász-
non. A vetítővászon mérete komoly 
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korlátokat szab az írónak és azoknak  

is, akik gondolatait megjelenítik. 
Ama legjelentősebb korlátozása te-

levízióban mégis csak az idő . Az egy-
órás dráma (a televízió-dráma leghosz-
szаbb formája) öbvenhárom percig tart. 
Ötvenhárom perc alatt nem valami so-
kat lehet elmondani. A színdarab való-
ságos játékideje például egy óra és 
húsz perc, ez a legkevesebb, de olykor 
ennek kétszerese is. A film körülbelül 
másifél óra hosszat tart. A televízió-
drámában tehát csak a f ő  és egy mel-
lékcselekményre futja, legfeljebb kett ő-
re, Nem használhat fel sűrű , keresztül-
kasul átszőtt drámai cselekményt. Cse-
lekménye csak egyszerű  fordulatokat és 
csak kisebb válságokat bír el. A sok-
rétű  mise sem alkalmas televízióra. 
Sokrétű  mesét csak film adhat jól, az 
olyan szcenárium, amelyben több, egy-
mástól független cselekmény forog egy 
központi esemény körül. A »Legény-
búcsúban« öt férfi élettörténetét kel-
lene elmondani, akik egy éjszaka vé-
gigdorbézolnak a városon,, és az éj-
szaka eredményeképpen mindegyikük 
— ki-ki a maga módján határoz jö-
vendő  életéről. A televíziós feldolgozás-
ban ezek a történetek nem szerepel-
hetnek önállóan, csak egyet lehet be-
mutatni, a többit pedig alárendelten át-
szőni rajta, ezek tehát múlhatatlanul 
másodrendű  jelentőségűek. Televízión 
ugyanis nem lehet úgy átugrani az 
egyik jelenethól a másikba, mint a 
filmen, viszont felvonásokra sincs oszt-
va acselekmény, minta színházban. 

A televízió-drámában csak azért hull 
le kétszer a fRiggöny, hogy felsorolhas-
sák a kereskedelmi hirdetéseket, mert 
a darabot a reklámok kedvéért mutat-
ják be, nem pedig fordítva. Itt a ke-
reskedelmi mozzanat a legnagyobb és 
legnehezebben elhárítható korlát. A te-
levízió (legalább is most és az Egyesült 
Allamokban) tulajdonképpen hírverő  és 
nem szórakoztató közvetítés. A hirdet ő  
vállalatoknak csak az a fontos, hogy el-
adják ügyfeleik termékeit, nem szeretik 
tehát az olyan drámát, amely rossz 
kedvre hangolja vagy elriasztja a vev ő-
ket. Ez döntő  módon befolyásolja a be-
mutatandó anyag megválogatasát. Sok-
sok dologról egyáltalán nem lehet írni. 
A televízió-adóállomások tulajdonosai-
ban és intézőiben még mindig az a tév-
hit él, hogy a közönség csak holmi el-
képzelt világiból való gyönyörű, fiatal 
szerelrnesi párokról szóló könmyű  drá-
mát és vigijátéiko,t akar látm ~i. 

A »Marty« éppen ellenkez ő  példával 

szolgál. Еz a darab a mindennapi vilá-
got dolgozza fel, fő  személyei inkább 
jellegzetesek, mint kivételesek. Párbe-
szédeit mintha a valóságban vették 
volna fel. A felvevőgép úgy hat, minta 
való élet egy pillanatának véletlen 
mefigyelése. 

Ilyen aprólékos szószerintvalóságot 
egyetlen más közvetítés sem nyújthat. 
A színházban, a színpadon a valóság 
erősen szintétikus. A valósághoz leg-
közelebb álló dolog, amit valaha is 
színpadon láttam, »A kereskedelmi uta-
zó halála« című  darab volt, ám még ez 
a rendkívüli darab is belesz ő  egy ön-
gyilkosságot és néhány drámai ese-
ményt, amelyek kitűnőek ugyan a ma-
guk nemében, de mégsem mindennapi 
jelenségek az átlagember-tömegek éle-
tében. Színdarabhoz izgalmas színpadi 
jeleneteket kell kiagyaln г. Gyakran ír-
nak ugyan az egyszer ű  emberről is, de 
a nézők az egyszerű  embert is rendkí-
vüli és nem jellegzetes körülmények 
között látják. 

Kisebb mértékben ugyanez érvényes 
a filmre, kivált az amerikaira. Az olasz 
film mesterműve, a »Kerékpártolvajok« 
olyin híven fölidézi a munkanélküli 
ember életének egy közönséges napját, 
amennyire a film egyáltalán képes, 
mégis ebben a filmben is kellett drá-
mai eseményt alkalmazni. Sok film, 
még a javából való is, rendkívüli ese-
ményen és kivételes emberi jellemen 
alapul. 

Ellenben a ,televízióban a legátlago-
sabb alakkal és a legmindennapibb 
helyzettel is be lehet villantani egy-egy  
jellembe vagy társadalmi környezetbe. 
A »Marty« szerelmi történetet dolgoz 
fel, de a világ legátlagosabb szerelmi 
történetét, olyan történetet, amely szó-
ról szóra megesik azokkal az emberek-
kel, akikkel naponta találkozunk utcán, 
villamosban, mindenütt. Az ilyen tör-
ténet foszlatja szét azt a ponyvaregé-
nyeket és silány filmekkel meg tele-
vízióval táplált sekélyes és romboló ha-
tású ábrándot, hogy a szerelem csakis 
testi vonzódás dolga.  

Ezt a mesét csak akkor lehetne szín-
padra vinni, ha a főhőst abnormálissá 
tennék. A Broadway-n jelenleg két 
drámát is adnak egyidőben, amely a 
hюmюszeхuќІі tбs valarrLilyen rnegFayil-
vánulásával foglalkozik. Ha a »Mar-
ty«-t színpadra szánták volna, cselek-
ményébe feltétlenül holmi »abnormá-
lis« alakot, valamilyen idegösszeroppa-
nást vagy gyilkosságot kellett volna 
beleszőni, hogy fokozni lehessen a drá-
mai feszültséget. A színházi közönség  
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túl messze van a színpadtól, nem lát-
hatja a szem- és arcjátékot, a színész  
belső  magatartását. A cselekmény bo-
nyolódását külső  történésekkel és drá-
mai hatásokkal kell jelezni. A televí-
ziónak az az előnye, hogy a cselekmény  
folyamatosan és összefügg đen bonyoló-
dik, feleslegesen a nagy küls ő  hatás; a  
kis drámai mozzanat, a kis válság ép-
pen elegendđ .  

A televízió-dráma írójára nehezed đ  
korlátozások annyira bonyolultak, hogy  
nehéz őket hibáztatni, ha holmi való-
színűtlen giccset írnak. Viszont miköz-
ben alkalmazkodni igyekeztek a szám-
talan korlátozáshoz, új lehet őséget ta-
láltak a televízió-dráma számára: mi-
vel nem terjeszkedhetett széltében,  
kénytelen volta mélybe hatolni. A te-
levíziós írök a legutóbbi években belát-
ták, hogy írhatnak intim drámát —
»intímet« az élet apró mozzanatainak  
részletes tanulmányozása értelmében.  
A »Marty<< ennek az új szemléletnek a  

példája. Á televízió-drámának min đin-
kább az a célja, hogy az élet felszíne  
alá merüljön, és új mozzanatokat fe-
dezzen fel az emberi viszonyokban.  
Minden más dráma is ezt az irányt kö-
veti. Ebben a furcsa és technizált kor-
ban, amikor a történelemben olyan  
nagyszabású váratlan fordulatok kö-
vetkeznek be, hogy az egyén élete el-
veszti jelentőségét, az emberek szemé-
lyes boldogságukat kutatva, önmaguk-
ba húzódnak. A befelé tekintés ma már  
mindennapos magatartássá vált. Az a-
m,erikаi beetse,11ехek ajz éd ~ethez való  
egyéni alkalmazkodás útjait dolgozzák  
fel. A színház és minden más közvetí-
tés csakis a maga korát tükrözheti  
vissza, és ma az emberek befelé tekint ő  
drámát kívánnak látni.  

Talán ma még nevetségesnek hang-
zik, de nem elképzelhetetlen, hogy a te-
levízió, a dráma e megvetett mostoha-
gyermeke egy napon a színi közvetítés  
legfđbb módja lesz.  

1938  
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KRÓNIKA  

J0ZSEF ATTILA APJA NEM VÁ ІNDO І ROLT KI AMERIKÁBA  

József Áronról, József Attila apjáról nem sokat tudtunk ed-
dig. 1871-ben született, 1904-bon Pestre ment, s elvitte P őcze  
Borbálát; szappanf őzőmunkás volt az egyik Soroksári úti gyár-
ban, majd miután megszülettek gyermekei, 1907 végén vagy 1908  
elején eltűnt a család életéből. Családja utoljára Craiovából ka-
pott hírt róla, amikor 1909 július 11-én kelt levelében végképp  
elbúcsúzott t őlük. Föltételezték, hogy Amerikába , vándorol't.  A 
költő  a Curriculum vitae-ben már »néhai«-nak mondta, vagyis  
azt hitte, hogy 1937 elején már nem élt.  

Eugen Jebeleanu román költő  és műfordító október közepén  
igen érdekes adatot tett közzé a Gazeta Literara cím ű  irodalmi  
lapban. Cikke szerint József Áron nem vándorolt ki Amerikába,  
hanem Craiavában élt 'egy időben, s ő  meg is találta azt a házat,  
ahol lakott.  

A cikk megjelenése után Szabolcsi Miklós budapesti irodalom-
történész a kolozsvári Abafy Gusztávval együtt elindult s el őször  
a bánsági falvakban, majd Temesváron kutatta Jázsef Aron éle-
tének nyomait. A temesvári .néptanácsiban Plopl k đzzség (magyar  
nevén Jegenyés, a harmincas években kisközség volt Temesvár  
mellett, ma a városhoz tartozó telep) 1937.evi halotti anyaköny-
vében ezt a bejegyzést találták:  

„$alá1оzds ideje: 1937. 'гюv е1гќљІ iг  20. este 10,30. — Áron Josif,  
szappianasnnumikaás, ,gőrö.glke ~lerti, iszületett Fémegyrháxa, 1871. mét јus 4,  
66 éves. iSzlúlei: Rásta Josif rés Рau;lirua Jos!if. Felesége: Jthlianvna  
Josif, szütеteitt Kiss." Szélj Іegyzt: „A ьІјІІегiЂtёѕ t a hйLе1.t felresé~ e  
teІtе". Alá ѓrás, egyszerű , nehézkes betítlkkel: Julianrua Josif.  

József Aron tehát alig két' "  héttel fia előtt halt meg, éspedig  
itt, tőlünk nem messzire, és nem Amerikában.  

A két kutató beszélt a temesvári Plopl-telepen a költ ő  édes-
apjának második feleségével, aki ma is  abban a házban lakik,  
ahol Aron meghalt. A beszélgetésből kiderült, hogy özv. József  
Ároné 1920-bon, Naviszádon ismerte meg férjét, aki akkor már  

hat éve dolgozott itta Szegedi-féle szappangyárban, a háború  

alatt is, mint felmentett szakmunkás. Ugyanabban a gyárban  

dolgozott az asszony is. A fiatal munkáslány és• a már őszülő  
mester megszerették egymást. 1922 májusában elköltöztek Novi-
szádról, először Temesvárra. József Aron, aki úgy látszik, mit  
sem tudott Pőcze Borbála halábáról, kérte a válás kimondását, de  

nem kapott választ Budapestr ől. A következő  évben Craiovába  
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költöztek, s ott esküdtek meg, 1924 szeptember 11-'én. Ott szüle-
tett fiúgyermekük is, Mircea, József Attila fiútestvére. Craiavá-
ból Kolozsvárra, onnan Désre, majd 1931,ben ismét Temesvárra 
költöztek. Közben a szappanfóz őmester néJhány hónapot Buka-
restben is dolgozott. Fia, Mircea ma is é1. ,A költ ő  atyja az utolsó 
években megbecsült, józanéletű , megállapodott jeцеmű  szakmun-
kás volt, s szorgalmasan olvasta a német szakkönyveiket. Еr-
élmeszesedésben halt meg.  

ERMihNDSZENTET ELNIEVEZTÉK ADYFALVANAK  

Ady Endre születésének 80. évfordulója alkalmából ármind-
szentet, a költő  szülőfaluját Adyfalvának nevezték el. Ady Endre 
restaurált, nádfedeles szül őházát emlékházzá nyilvánították, és a 
ház £alán emléktáblát lepleztek le. Az emlékházban az Ady-
család egykori bútoraiból, fényképeib ől, könyveiből és más tár-
gyakból múzeumot rendeztek be.  

KODALY ZOLTAN НETVENÖT Ё ' VES  

December végén és január elején ünnepeltéke Magyarországon  
Kodály Zoltán zeneszerz ő  hetvenötödik születése napját. Az év-
forduló alkalmából Kodály Zoltánt az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem díszdoktorává avatták.  

Kodály Zoltán még fiatal éveiben hozzáfogott a népdalgy űj-

téshez. Az általa föltárt óriási zenekincs arra késztette, hogy sza-
kítson a zenei konvenciókkal és a népi melódiák hagyományain  
sajátos ženét költsön. Tízezer dalt gyűjtött össze„ tízezer témát  
talált zenei földolgozásra. A hivatalos kritika jó ideig nem ér-
tette meg, s alkotásait barbárnak, parasztinak és kultúrálatlan-
nak bélyegezte. đ  azonban tántoríthatatlanul folytatta megkez-
dett munkáját, különösen a művei iránt külföldön tanusított ér-
deklődés hatására. 

Aimdkoгr aztáin. 1923-bon eb ő ~adják a РsalUmлus HuпΡ g ~ariсust és 
1926-bon Ibem tatfák a Háry Jámos юј rnű  ореráјát, gaz elismerést 
már nem tagadhatják meg t őle. • A zeneszerzők ifjabb nemzedé-
kének felfogása már az ő  munkásságának hatása alatt alakul ki. 

A fölszabadulás után végképp központi alakjává válik a ma-
gyar zenei életnek. 

életműve óriási értékű. Szerzeményeit sok világhírű  karunes-
ter és zeneművész adta és adja ma is elő . Zongóraszerzeményeit 
Bartók Béla is népszer űsítette. 

A nagy szeneszerzö ma, hetvenöt éves karában se pihen ba-
bércin. Fáradhatatlanul járja az országot, szervezi a zenei életet 
és gyarapftja a zenem űvészet kincsesházát.  
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AZ UTІLSб  SZAZ ÉV L 'EGKELEiNIDŐBB K~NWЕ  

Az utolsó száz év tiz legkelend őbb könyve között Margaret 
Mitahel »Ellfújta a szél« című  regénye áll az első  helyen. Ezt ál-
lapították meg ugyanis egy ,könyvkiadásról készült statisztika 
alapján.  

Mitchel regénye megjelenése után hat hét alatt 326.000 pél-
dányban kelt el. Csupán Annerikában mintegy ötmillió, Angliában 
pedig csaknem egymillió példányt adtak el belđle. 

LENGYEL VÉLEMÉNY LUKÁCS GYсЈRGYRÖL  

A varsói Politika című  hetilap egyik januári számában cik-
ket közölt a Lukáctis Györgyr ől folyó vitáról. Megállapítja, hogy a 
Lukár& Györggyel kapcsolatban felújult vita lényegében nem 
művéről, hanem személyéről folyik. A vita tárgya tulajdonkép-
pen nem a nagy kritikus és esztéta tudományos nézete, hanem a 
magyarországi októberi események idején tanusított politikai 
áll ászfoglalása. 

A hetilap élesen bírálja azt a vitamódszert, amelyben a tu-
dós tevékenységéről alkotott politikai ítéletit gépiesen átviszik 
tudományos munkáss "aga erвdményeinek megítélésére. 

A Politika megállapítja, hogy ennek a módszertani hibának 
a következtében már korábban sok olyan nevet töröltek a kul-
túra táblájáról, amelyek objektíven egyes tudományágak és m ű-
vészetek fejlődésének történetéhez tartoznak. »Ezek a nevek --
írja a Politika — nem törölhet ők az ember tudatából anélkül, 
hogy törlésükkel sajnálatosan ne ,szégyenítenék világképünket. Ez 
a régi veszély újra fölbukkant a Lukács körül meglehet ősen mes-
terségesen fölkavart vitában.« 

A lapelmondja továbbá, hogy a vitát Kurt Bartel német 
költő  indította meg, amikor megtámadta azokat .az írókat, akik 
Lukácsot éveken át »az új ir вΡdalamról szóló elmélet atyjának« 
tartották, s most — amikor Lukács »h űtlenné vált« — nem ta-
gadták meg. Ezt a 'kezdeményezést Magyarországon Szigeti József 
vette át, cikket írt, vitát követelve Lukács tudomány вΡs munkáe-
ságának »veszélyeir ől és tévedéseiről«. Cikkében megtámadta 
Lukácsot ismert nyilatkozata miatt is, amelyben a sztalinizmust 
a magyar történelem súlyos és barzalmafkkal telt id őszakának bé-
lyegezte. Lukács annakidején kiemelte, hogy az SzKP XX. kong-
resszusa döntő  csapást mért a sztalinizmusra, és érvényrejuttatta 
a leninizmust. Y7gyelni kell, mondta hogy a leninizmus ne váljék 
újra dogmatikus tudománnyá.. 

A varsói Poliutika megállapítja, hogy Lukácsot most újra revi-
zionizmussal vádolják, mint Révai tette még 1950-+ben. Ezt a vádat 
azzal támogatják, hogy Lukág más, új, koncepciókat 'keres a szo-
cializmus építésére. 

»Nehéz megjósolni, hogy milyen fo гΡidulatot vesz a Lukács 
körüli további vita« — mondja a varsói hetilap az idézett cikk 
végéi. 

A varsói Politika ugyanabban a számában egy teljes obdalon 
közli Lukács György egyik frászát. 
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A SZERZEK  

WOLFGANG BORCrHERT  

Tíz évvel ezelőtt, 1947-ben halt meg  
Walfgang Barehert, a nagy pacifista és  

SS katona, aki megjárta az orosz frdn-
tot, s közben kétízben halálra ítélték  
Hitler vészbírái. Végül Is a kancentrá-
ciás táborból sza ,bađították ki a szövet-
ségesek. Egészsége azonban tönkrement,  

életét nem tudták megmenteni. Párat-
lanul megrázó, lírai, töanör novellái a  
néhlet novellairodalom gyöngyszemei.  
Mindössze néhány évig írt, a háború  

után. Novellái nálunk is megjelentek  
szenti-+horvát nyelven.  

Halálos betegen írta itt közölt, eddig  
ismeretlen írását. Utolsó munkáinak  
egyike. Először a hanvburgi »Die Welt«  
kórölte, rhalálának 10. évfordulója al-
kalmából, múlt év novemberétben.  

JANEZ MEINART  

A fiatal szlovén költőnemzedékhez tar-
tozik. 1929-ben született, Mariborban.  

Három szlovén költlőtárááиal Pis7fli  štri~ 

ri'Jг  címmerl verses ~köкΡiyvet adott ki. 
(1953.) ÍTjabb, önálló verseskönyve a  
Prv,a jelen, JelenfUősek langdl ,és francia  
műfordításai. Az itt közölt verseket Fe-
hér Ferenc, a fordító válogatta a költ ő  
két verseskönyvéből.  

DEAK  FERENC  

1938- bon született, a bánáti Ittabén.  
Iskolába járt Zrenyanfnbam, Szaba đkán.  
Most Noviszádan, az iparművészeti kö-
zépiskolában keramikát tanul. A festé-
szetet is eredménnyel m űveli. Versei  
újságaktian jelentek meg.  

GULYAS JбZSEF  

1937-ben született, a Szabadka mel-
letti Ludason. Szegény sоkюsaládos föld-
munkán szülők gyermeke. Az elenni is-
kola négy osztályát végezte el. Tizen-
négy éves kora óta alkalmi munkás.  
1951 óta ismerkedik az irodalommal, az-
az: 'olvasgat, jobb irodalmi műveket.  

1952-ben rajzolni és festeni tanult, igen  

eredményesen. Versei újságokban je-
lentek meg.  

RADiDY CHAYEFSKY  

1955-ben a newуarki televízió bemu-
tatta Paddy Ghayefsky addig alig is-
mert fiatal aineitikai író Mаs ty oím ~ű  
egyórás drámáját. бriási sikert aratott. 
A közönség elárasztotta levelekkel a 
televíziós társаségot. Ezt írták: »Több 
ilyen darabot adjatok. Ez az igazi élet, 
önmagúnkra ismerü¢ik benne.« Még 
ugyanabban az eзztend&ben, maga a 
szerző  által végrehajtott jelentéktelen 
bővítéssel filmre vették a kis televíziós 
játékot. A Marty mint film is óriási  
sikert aratott. Elnyerte az Amerikai 
Filmakadémia hároQn đíját, három Os- 
cart: a forgatókönyvért, a rendezésért 
és a legjobb férfiszerepért, azonkívül 
ugyanabban az évben a cannesi film-
szemlén is első  díjjal tűntették ki. A 
Marty-val úgyszólván új műfaj tört be 
a televíziós játékba, az úgynevezett 
»kisem'ber drámája«. A Marty klasszi-
kus televíziós darab lett. 

Ugyanennek a szerz őnek egy másik 
televíziósa darabja, a Legénybúcsú szin-
tén nagy sikert aratott a televízión, de 
még nagyabbat $а  filmvásznon, jóllehet 
cselekYnénye nem olyan egyöntetű , 
mint a Marty-é. 

HENRI  trHOTE  

Ismert francia fest őművész, az 1955 
évi francia nemzeti képz őművészeti díj 
nyertese, nem egy képéért, hanem 
életművéért. Nagyrhírű  festőiskolábát 
számos külföldi művész, a jugoszlávok 
közül Sava Šumanavi č  és Milan Konjo-
vić  látogatta. Jelenleg is fest és tanít. 

A szaharai fran ćfa művészeti expe-
dfciót $ vezette. Az e хpedfciб  munkájá-
ról a »les Nouvelles littéraires« című  
irodalmi hetilap 1957 december 5-i 
számában cikkben számolt be. E cikket 
közöljük kivonatos fordításban mai 
számunkban. A cikkben emutett képz ő-
művészeti anyagot e hónapban állítot-
ták ki Páriг. baп .  
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