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Az emberinek a dokumentumai  

Sinkó Ervin  

N em vitás, hagy a komikum a kőzönséгgesbđl, a mindenmagiból, abból 
nő  vagy robban ki, amš a valóságban általános, s hаgy ez és csak 

ez a talaja, a hittere, ,az éltet ő  levegője. 
Nem vitás az se, hagy a komikum iránti érzék, a humor, az irónia, a 

nevetés, az emberpék az .a különleges szellemi 4tehets ~ge, mely •által, ha 
csak pillanatra is, fölébe kerekedik a tompa tényeik és hatalmuk brutális 
zsarnoksá,giánаk_ S a saját képzelete rémiképeinek is. 

A közéJpkori passziájátékak bizonyítják, hagy az ember, aki hitt az 
ördög hatаinmában, iszonyadott és félt t őle, képes volt .rá, hogy komikus 
figurának is lássa .és szívib ől nevessen rajta — és ezzel a maga iszonyán  
és félelmén, magamgán is. 

De nemcsak a nevetés. az ember megkülönmöztet ő  sajátsága, hanem 
ettől elválaszthatatlanul, a tragikum iránti érzéke, az a képessége is, 
hogy átélje a tragikumot. Egyik is, másik is az emberi öntudatnak azt a 
hatalmát tükrözi, mellyel az ember szemlélő i minőségben vagy szenvedé-
lyes állásfoglalással szembe tudja helyezni a maga emberi mértékét a 
tények, követelmények és kényszerek mechanikus világával. Ezért fér meg 
jól a komikuma tragikummal a valóság művészi ábrázolásában. Shakes-
peare és Brueghel a tanúja, hogy a komikum és tragikum szimbiózisának 
kidomborítása az emberinek és az ő  világának a teljes megjelenítésével 
azonos. A komikum és a tragikum nem tagadják egymást, hanem szervesen 
összetartoznak, mint aho ТУ  hоzz:átartoznak a golgotai kínszenved őhöz a 
kereszt tövében a köpenyéért kockázó legények. 

Az emberi életben a tragikum nem a rendkívüli, nem a szabályt meg-
bоntá ,kivételes tünemények !közül való. £ррi gy, minta félreertés, mely 
komikusan hat, a tragikum is a mindennapiból, a közönségesb ől, abból nő  
vagy robban ki, ami a valóságban általános, s ez és csak ez a talaja, a hát-
tere, elkerülhetetlen élet — illetve halál-eleme. 

Ha nem így volna, a tragikus sors nem lenne emberi. S ha nem volna 
emberi, nem lehetne más mint látvány, kuriózum, mellyel szemben a kívül-
allók megmaradnának személy szerint nem érintett, bámész idegeneknek. 
Nem lehetne kívülállókat is megrendít ő  élmény. Akkor csak valami 
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»istenit«, csak valami csak az ihetóre tartozó elképeszt ő  kivételt jelentene,  
amihez személyünkben nekünk többieknek nincs közünk, nekünk halan-
dóknak, akik a mi nem-kivételes, közönséges emberi életünket élve érünk  
meg nem-kivételes, közönséges halálos óránkra.  

Az igazság azonban az, hogy a tragikummal és tragikus fordulatokkal  
szemben eleve immúnis, átlagos, »közönséges« emberi élet puszta fikció.  
Annak az elkorcsosult, szegényképzeletű, a valóságtól elvonatkoztató szel-
lemi és lelki eunuchságnak a fikciója, mely kicirkalmazott elméletek -
(valtakgppen szavak, szavak és szavaik) -élettelen árnyai közt élve, nem jut  
el a valóság ízéhez, a húsból és vérb ől való valósághoz és a gondolathoz,  
mely a személyesen és a szenvedéllyel és szenvedéssel átélt életnek  a 
szóbafoglalása. •  

Ez a szellemi és lelki eunuchság állítja szembe a fiktív átlagos embert,  
»a tömegeket« a tragikus emberivel. S éppoly vak atkÁkar, mikor »a töme-
geket«, »az egészséges, józan s egyedül mérvadó tömegeket« magasztalja 
a- differenciált egyén s az egyéni szenzibilitás rovására, mint amikor a 
kivételes •egyént, a ,differ+enci+ált emlberš szenziъ ilitás:t s általában. az em-
berit helyezi külön piedesztálra » a tompa tömegek« rovására.  

»Tömeg«: nincs. Emlberek vannak. Kívülr ől »tömeg«, belül, magában 
a tömegben emberek. Ismeretlen emberek sokasága. A mennyiség a szem-
beötlőbb, s a sokaság úgy jelenik meg, mint valami • másik, különleges 
valóság; nem látszanak t őle az egyes emberek, a számtalan, annyira 
iényeges árnyalat, melyb ől — kívülről nézve — egyetlen alaktalan s 
megközelíthetetlen hatalmas folt alakul ki. Ez az alaktalan, különbségeket 
eltakaró hatalmas folt: fata morgana. A valóság az, ami »a tömegt ől« nem 
látszik: az árnyalatok, a külön színek, egy-egy külön világot jelent ő  arcok, 
körvonalak, egyéni sorsok, a magukban egész és önálló egységek. 

A »tömeg« s a tömeg fölött .álld »isteni« egyén ,éppúgy puszta fikció, 
mint az »isteni tömegek«, ,s mint aihogy puszta filkaió az átlagos., a köz,ön-
séges emberi élet, mely eleve immúnis volna a tragikubs Іelh'etöségekkel  
szemben.  

Ez természetesen nem jelenti azt, hagy az egyénineik ez a .realitás: з  
valami módon tagadása volna vagy lehetne az egyének közötti kapcsolat,  
az emberi közösség, realitásána ~k.  

Az .a felindulás, mellyel részt veszünk személy szerint sose 'látott, élö  
vagy régesrég, elporladt emberék drámáilban, ez a mi felindulásunk. önkén-
telen val!lomás. Vallomás arról, hogy bármily éles körvonalakkal van is  

elhatarolva az én a te-t őt, ,az ember a mas emberek személyét ől, nemcsak 
hogy nem vagyunk egymástól át+hatolhatatlan határokkal különválasz гt+va, 
hanem együtt vagyunk, együtt éppen azáltal, ho+gy mindegyikünknek egy-
formán .megvan a magunk külön élete. 

A magányosság élménye nélikül nem juthat ember az él ő  köaösséghez 
való tartozá,s felszabad гtó élményélh ~ez és e közösség megvalósításának a 
vágya nélkül nincs ' és nem lehetne szenvedés тΡn,agányosságunk miatt. 
Mindig :rólunk van szó, mindig emberi dráanában é!s ugyanígy minden leg- 
személyesebb drámankъan másról is smó van, mint rólunik. 

Nem ,érdekel, hogy »megismerjem 6nmagamat«. Ez a delfoszi te+rnlp•-
lom bejárata fölé írt tanács, parancs vagy +buzdítaás — ismerd meg tenma-
gad — éppoly kevéssé számol az emberi lehet őségekkel, mint a bibliai Pa-
rancs, mely szerint szere~tni kell a felebarátainkat. Elihatározásbbl lehet 
cselekedni, +de +nem lehet Llihatározás által érzelmekre szert tenni. B ősége-
sen sok .az alkalom arra, hogy tapasztaljam magamat, vágyaimat, szükség-
leteimet,. düheimet és +ellágyulása-irat, úntig eleget vagyok a magam tár-
sаságában, túl sokat ahhoz, hogy kedvem legyen firtatni a számomra csöp-
pet sem i.z,gató :kérdést, 4 ћ 'ogy vajon milyen vagyok. Viszont nincs iz,ga-
több kérdés, minta mások személye, nincs izgatóbb mint az a kérrdés, 
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hogy mii vagyunk, mi lehetünk egymás számára, hal és  оgyan válhatunk 
cgy+más számára isnieretlenlb őil ismerőssé, átélt realitássá. Van [egy közös-
s.eg, tudniilLik az életben és halálban való részesedés közössége, az élet és 
a halál, amely nekünk élőknek közös kalandunk, közös élményünk, közös 
dolgunk és nincs kérdés, mely annyira izgató volna, miint az, hagy mit 
tudunk magvunk és egymás számára kihozni ebb ől a közös médiumbál, az 
életből és a halálból, a +magunk. emberéleté+b ől. 

Bizonyon az, hogy nem. 'tudnám felindulással és megéxtéssel nyomon 
követni .egy :küzdelem vagy szenvedély kifejl ődését és katasztrófáját, nem 
tudnék rezonálni mai vaggy évszázadok el őtt elhangzott távoli emberi 
sikolyra, Iha nem hallanék ki bel őle valamit a magam élő  réanületéb ~ől is, 
valamit a magam sženvedélyéb ő'l, sejtett vagy tán nem is sejtett titkából 
vagу  igazságából. Valamit az [én legszemélyesebb dblgamból, ami nemcsak 
az enyém, hanem közösen emberi., +mert az enyém. 

Lázadva vagy alázatosan, ujjongva vagy kétsélgbeesetten, vagy azon 
igyekezve, hogy valamiképp elrejt őzzünk a sodró áradat el ől, melynek ré-
szei vagyunk szubjektív szándékain tól és kedvünkt ől függetlenül 
vagyunk mindnyájan örökösök, folytatás és folytatók. Vagyunk egyen-
ként mebgha.tároizott esemény a meghatározott események ritm.usában. A 
magunk legszubjektívebb felindulásaiban is objektiven meghatár оzatt és 
objektiven ható tényez ők az életnek eben az emberi közö+sséaében. S ez az 
emberi 'közösség, ez a mai maga is csakmozzanata az égtájakat és földré-
szeket és minden id őbeli távolságest tfogá és a mindenkori jelent túlél ő  
kölcsönhatások megbonthatatlan köz гösségének. 

A görög tragédia abból a rn ~egismerésből indul ki, hagy az ember áldo-
zat; a saját akaratából befolyásolhataltlan összefüggéseknek és hatalmaknak 
áldozata. Еbből a megismerésből kiindulva épp a g~уrög tragédia teremtette 
meg 'az emberi szépség partétiká ~jának, az emberi méltóság öntudatának m ű-
vészi kifejezését., A görög: tragéldia szerint az ember áldozat, de nem nyo-
morult áldozata a sorsnak. A gö+rög tragédia szerint .az ember a soisnak 
olyan 'áldozata, aki fölötte áll az ő  saját, .az ő  'hajilam.aitól és: vágyaitól füg-
getlenéletfeltételeinek, fölötte áll a sorsának akkor, ha szenvedélyesen 
tudatos ernbemként reagál. Krá, s ad az esztelennek [és imú ~lának, ami az élet 
emberi ertelmet és dacban fogant emberi szépséget. A görög .tragédia a 
megismerének adott m űvészi kifejezést, h оgу  nem »a szerencse« a dönt ő , 
legfőbbinstancia, s hogy egy nagy szenvedély tüzében elégni, csatát vesz-
teni és elpusztulni lehet beteljesülés és lehet diadalmas áttörés a sz űk 
határokon. 

A művészet, képzőművészet, zene, éppúgy minta költészet, minden 
művészet: kifejezés. Szubjektív kifejezés, mely közös emberi tapasztalatokra 
élményekre, 'képzettársítósakra ap ~pellálva szuggerálja [a m űvész élményét 
az élet valóság.árál. A m űvészi alkotás nem r»iheiyettes.ít« , nem reprodukál, 
hanem kifejez egy [objektív valóságot. S kifejezni mindenkor annyit jelent, 
mint értelmezni, interpetáilni, mert minden »kifejezés« eleve magában fog-
lal egy meghatározott viszonyt az objektív valásághaz, állásf о,glalást vele 
szemben, minősítést, értékelést. Krónikaszer űen se »repradukál'ható« vala-
mely esemény anélküil, hogy valami módon meg ne szólalj:an a krónikás 
személye vagyis a viszonya a >repradukált« eseményhez. 

Minden művészi alkatár ily ~kép гp emberi dokumentum, a művész le;g-
szeПІélyesebb vallomása az ő  viszonyáról az élethez ,és a (halálhoz. Erup-
tív őszinteségige) szegezi szembe az ő  kérdéseit ott, ahol a látszólagos, a 
konvencionális feleletek üressége és hazugsága hallgatást parancsol. Mer 
hangot adnia kétség ьeesésлek, s merészsége és kifejezésének intenzitása 
oly könyörtelenül haimrvasztja el 'az alkalmazkodó, langyos kis vigaszokat, 
hagy a közdésneki ez az ereje és ez az őszintesége, ez a feltéltlen kzenve- 
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déSy, ez .az így kifejezett kéitségbeesés üzenetként hat, amely felemel és báto-
rít s felszaibadít minden kicsinyes aggodalom a'1Q1. - Szin гte szomszédos' a 
nevetéssel, azzal a nevetéssel, rnely .atavisztikus kísérleteket riasztva el, 
világossá teszi az ember látóhatárát. 

Az ember .él és eltűnik, s a műrész a.z az .ember, .aki rnegterem гti az 
eltűnő  élet amaradandó emmberi dokumentumát. A an űvész, a szenvedéllyel, 
melynek elementáritásában mindig van valami irracionális, az elkerülhe-
tetlen halált is arra tudja kényszeríteni, hogy az emiberinek, az emberi 
harcnak, akaratnak, dacnak, szenvedélynek az apotih'eaznsá,t szolgálja. 

A homályba vesző  legtávolabbi évezredekt ől mind e mai nafpіg így 
teremt a művész kőben, hangban, színben és szóban egy egész sajátos,  
számtalan világból álló egyetlen emberi világot, ahol a megoszthatatlan 
szenvedés se marad meg némának, ahol minden vallomássá vácik, a sza-
baddá tett titok világát, mely tanúság az ember mellett, aki úgy tud élni, 
harcolni — é halni, .ininbha nem hinne a halállban. Vagy — ami a. gyakоr-
.latban, végső  fokon uigyanezt jelenti: tanúság az ember mellett, ajki tud 
úgy élni s úgy alkotni, mintha a. pillanat, minden pillanat amindig a Ih аlá: 
előtti pillanat volna, , az a végső  feszültség, melyben azembernek ki kell 
mondania, s először és utoljára tudja és akarja kimondani a legszemélye-
sebbjét magáról és a világról, melyben é1. Nemcsak lenni és tenni, hanem 
kifejezni magáért és mindenki m:ás helyatt és egészen és mindent és vég-
legesen. 

A világban, meelyet ennek a mi világunknak anyagából., ennek a mi 
életünknek témájából a maga egyéni törvényei szerint alkotott és alkot 
meg a művész, az ember a maga »közönséges« világára, önmagára ismer .rá.  

A :dologi világ valóságai és feltételei közepette élive tudjuk, hogy nem 
puszta ünnepi képvázat az az emberi valásá,g és az emberi dolgoknak az a 
valósága, melyet a művész re elál --• mert a m űvészi valóság nem ideali-
zálása s nem ellentéte a Iközörnségesnek és a hétközn гpinak. hanem felfe-
dezé>se, átvilágító értelmezése — és ameghódítása. A művészi val бs gban 
önmagára ismer rá azaddig ki nem mondott titok, az addig be nem val-
lott félelem .és kétség. A vágy is, amelynek nem volt önmagához való bá•tor-
sá.ga. S a magány is, melyet a .megszokás reménytelensége úgy betemetett,  
hogy még a megváltásnak .a remiényét is elfeledte.  

A .művész azt az emberi világot teremti eg, mely azel őtt is itt volt  
az emberben, és mégis csak akkor lett és Lesz valóság, mikor megsziiletik  
a szó, mely nevén nevezi, ,és mikor az alaktalan sejtés is látható alakot éU  
olyan hangot kap, melynek színedben és ritmusában haldfhatóvá válik a  
csend minden félelmes és édes mélysége.  

Ai művészi alkоtás mindig meglepetésiként hat, az ismer őssel lep  
meg,. mely nélküle ismeretlen maradt volna. Amint nekünk a m űvészi alko-
tás végső  fokon revelál, az voltaképp a mi tulajdon szenzibilitásunk.  

II. 

A tengernyi írott szó közül tehát a köl гtői +szó azzal válik. ki , hogy  
benne a kö'zvetleni нl emberi, a szubjektív élmény s ezzel az embe-

rinek az elevenül konkrét élménye áttör a dolgok, sémák és fantám о+k sze-
mélytelen rzárt világán. Ez történik még akkor is, ha egyébként maga  a 
költő  az 6 +taársadalmi létében, értékítéletemben, nézeteiben és el ő ítéleteiben  
teljesen a araaga karának vagy osztályának az eszével gondolkodik.  

A XI+I. és XIII. századbeli trubadúrok a maguk szamélyélben nem: kép-
viselnek más mentalitást, mint ami áltatába+n a közé+pkori lovagok rnenta-
litása. De költők. S amint 'költőként szó.lalna ~k meg, (költői szavukban fel-
hangzik valami, ami már nem egysDerűen .a köaépkari lovag, hanem egy  

362  



méghabározottt egyszeri ember — Arnaud Daniel, Bertrand de Bim vagy  

Bernard de Vemtadour — külön, saját hangja.. Felhangzik valami, ami köz-
vetlenül embberi, s amn az egész lovagi mentalitást, az egész középkori való-
ságot тiъédiumlmlá teszi, mely a költ ők szubjektív emberi vágyait, örömét és  

bánatát fejezi. ki. Az emberi szenvedély szálal meg. Ez az emberi szenve-
dély, mely az egyéni és a ,köz~netІ  nül emberi vadóság amanamciójává teszi  
rrnég azt a vallásos költészetet is, annelymek — ideológiáját és téanáját  

tekintve — a magát megtagadó embert, az emibeirfelettit, az istenit és. csak  

az istenit kellene dics őítenie.  
A köl+tői szó lényege az, hogy , benne az elemen гtárás , emberi emóció 

áttör a megmerevedett for гmákon, és Rh)ogy általa ajz emberink az élményé, 
a konkrét emberi izzik fel 'és világít át mindenen, amii az élebberi gépiesei 
szabályozott, személytelenül .álta],ános ,és automatikus. 

Az ember a maga legszemélyesebb, legintimebb élanényeir ől ál+talá,bam 
csak egy meghatározott viszonyboni, csak Іgész közeli, meghitt emberihez 
tud, ha tud, beszélni. A költői szóinaik, ennek a legszemélyesebb emberi szó-
nak azonban paradox. sajátsága, hoggy nem konkrét meghatározott szeanély-
hez, hanem mindenkihez alkar szólni. Ez a legszemélyesebb szó, s rnéjg is  
az jellemzi, hogy a személytelem »m'indenkihez« szól, az egyoldalú vzomy,  
épp a neme kölcsönös, épp a magányos, a viszonzatlan intenzitás az, ami jel-. 
lemzi. S azért, mert az ismeretlen és személytelen »mindenki« az, aki 
a legszemélyesebb élményét kinyilvánító ködt đvel szemben 11, a költ ői szó 
nem meztelenül, hanem mint Pallos Athene (páncéllal és sisakkal, a költ ő i 
szó a miegronthatatlan mnűvészi forma abjeiktívitásában jelenik meg. fgy  

és csók így tud a szubjéktívitás betörni és áttörni a dolgok, sémák éi ~ 

famtбmok személy ~telen zárt világába és világán.  
De nemcsak a !költői szó jelenti ezét a betömést és áttörést. Rokona a 

költői szómafk mјm+den olyam szó, melyet valami gyökerekig meggy еndítő  
élmény, a fáj ~daloаn, az öröm, a. vágy teljessége szakít fel az egyébként 
kornvencióknak adávetebt emberben. Az élet olyan pillanaita'iban, nvelyek-
ben egy adott helyzetnél fogva vаgу  valaanely végzetes benső  konfliiíktus 
következtében az ember az éle+t vadóságára fákazott, féket tép ő  intenzitás-
sal reagál, az ember nem lesz ugyan költ ővé, de ha dadogva is, ugyanazt 
teszi, amit a költő . Ugyannazt teszi minta költ ő, amikor ha csak pillanatra 
is, de taláцkоzva a saját ikiilön egyéniségével, szemifbentaládja magát egy 
kimondhatatlan magányossággal, melyet, noha kimondlhatatZan, , valami 
nnádon mégds .revelálnia kell. S mennél mélyebb megrendültséggel éli á+t a 
maga külön fájdalmánaik, a maga külön énjének megoszthatatlan valósá-
gát, .annál szenvedélyesebben fagjaatédni a süket távolságot, mely az én 
és 'az ő , az ember és a dolgok világa, az én és +a te aközt ugyan addig s 
megvolt, de nem mint átélt, hanem — addig — csak mint megszokott, nor-
mális, tehát észre se vett adottság. 

Varrnak Ihélyzetek, konfliktusok vagy pillanatok az ember életében, 
amikor filfedizi és átéli, hagy »a normális« valami más mannának felel 
meg, de neon .az emberinek. S akkor egyszerre kiderül, hagy az, •ami addig 
magától értetődőnek látszott és megszokott volt, elv!i,sellheteblen űl esztelen. 
Annyira az., hagy máx egyszerre érbhetetd ~enné válik, hagy miként le~nétett 
vagy lehetne hozzászokni. 

Ezek azok a helyzеte+k, konfliktusok: vagy pillanatok, nnelyekben az 
egyém~i norma s e+gy-egy emibesr annyira szembekeriil, anmyira összeütközik 
»a narmálisѕal«, vagy a аnny4ra ,kívül +kerül rajta, hogy a rnаgány+asságának 
a I оndhаtаtlаnisё.gа , épp a kimondhatatlanság kényszeríti arra, •hogy meg-
kísérelje kimondani a legegyénibbet — a közös szóba bele nem fér őt, a 
közös szбvul át nem faglhatót, magát a kiiniondhatatiant. 

Ezek azok a pillanatok, melyёkbeл  az ember szerr вtől szembe kerül 
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azzal a hatalommal, melyet. nem lehet megengesztelni, s mely nem ismer  
alkut, a rejtett összefüggéseknek azzal az egyszerre nyilvánvalóvá váló  

könyörtelen kanzekvenciájával, melynek ananké, fatum, magyarul sors .a 
neve. Mint Hamlet királyfi azon az éjszakán, »csíp ős, +kegyetlen éles leve-
gőben« egyszerre csak »sorsa kiáltását« hallja az ember. S ha egyszer 
m;aghallatta, nem érhet már úgy, mint azel őtt. Hallani »sorsa ki.áltását«, 
szemtől szembe kerülni a sorssal voltaképp nem más pint adott helyzet-
ben, külső  vagy belső  okok miatt egyszerre csak -megtudni s átélni, hogy 
a világ, melyben élünk, nem emberi világ, megtudni, s átélni, hagy mi magunk 
se vagуurik azok, akiknek eddig, véltük. magunkat. »A sors ikiáltása« nem 
más, mint -találkozás egy igazsá,gga' ,, amely el51 tölbbé nem lehet elfutni 
vagy elrejtőzni. S mindig ,megrendítő  megle~petés, hоgу  mennyire egyedül 
van az ember nemcsak a halála órájában, de akkor iiis, amikor egyszeirre 
valami az ő  minden egyéni erejét és értelmét •meg аliadá hatalom teszi 
kérdésessé élete eddigi formáját, élete minden eddigi eredrrLényét és tar-
talmát, s fenyegeti megsem ~misí ~téssel másokba és magába vetett hitét, 
magát az életét. 

Aktár kívülr ől, ellentséges materialista er ők, vak erőszak alakjában 
csap le az emberre, akár egy m аgálban az emberben tárnadó tszened.ély a 
démonikus hatalom, a vele való találkozás az emberbenmindent próbára 
tesz, mindent felkavar, minden er őt és minden g engeséget .megmozgat, min-
den titkot lemeztelenít. És a kiszolgáltatott védtelenségben magára és végs ő  
m,agányára eszmél ő  embert a fokozott 'életérzés addig nem sejtett megis-
merések és addig nem. sejtett 'kémdések elé; állítja. Már semmi se maga-
tál értet ődő  s legkevésbé az, ami eddig annak látszott. S !hogyan értesse 
meg magát г Ρmások+kal, mikor neki magnak is racionálisan felfoghatatlan 
a saját drámája, mely mint minden dramatikus fordulat, felkészületlenül 
érte? Sase kellett inkábba szó embert emberhez közelhozó varázsa, sose 
kellett jobban. a dialógus, miely több a tánsalgá.snál, mely valóban kölcsö-
nös, valóban felszabadító közlés, és épp ekkor az embernek véigis ő  fokon csak 
egyetlen ,egу  partnere marad a dialógushoz, оlyan partner,, akit nem lehet 
meggyőzni, nem lehet el гlágyítani, nem lehet sennmiféle leközléssel közlés 
kénnyé tenni, partner, aki mint maga .a szenvedély, hajthatatlanul csak 
követel és diktál — egyetlen .társa marad .a nagy párbeszédhez, a tragi-
kum, ami hаtalkrnába ejtette, ai tragikum, ami a sorsa. A sorsa. Ezt für-
készi, ezt kell megérténie, ennek próbál ellenátllni, ez ejti kétségbe, ezt 
faggatja, ez nyűgözi le,ezzel viaskodik. 

A ,görög tragédiák költői, épp gy mint Sh kespeare és mint minden 
nagy művész tudta, tudja é ~s művével és a művében mutatja meg: ahol 
bekövetkezik, s ahol tart ez a atétikusan egyenlőktlen dialógus. az ember 
és rázúdult sorsa között, patt minden kbeszéd egyetlen nagy ,monológ marad. 
Mégha ez a beszélő  .az ő  legEslegközele ~bbi emberéhez szól is, a legtöbb amit 
el tud érni, csak az, hogy benne odaadó, h ű , együttérz ő  tanúra talál. De 
semmiképp se talál valakire, akinek Dadaadása, h űsége, együttérzése változ-
tatna vagy változtatni tudna azon, hogy ez az ember szemt ől szembe 
került a sorsával, s hagy egy ebből következ ő  monológnak mindenki más 
csak tanúja lehet. 

Ha igaz is, hagy a művész azért művész, mert nincs az az élmény, 
mely e1 tudná némítani, a kiиáltságn.ak, melyről a goethei sorok. szólnak 

»Und wenn der Mensch in seiner Qual verst.ummt, 
Gab mir ein Gatt zu sagen, was ich Qeikde« 

még a leghatalmasabb allkotám űvészek esetében is megvannak a határai. 
Amint a művész kifejezi, hogy mit éltat, nem maga a. meztelen 

élmény az, mely hanggá vagy képpé válik, hanem a m űvész, aki átélte. 
Aki átélte, s nem aki átéli. Amíg átéli, •a km űvé5z is »elnémul«. Amit kife- 
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jez, az már múlt, s nem maga az élmény, hanem az élményhez va ~1á viszo-
nya. Minden művészi ailikatás• azáltal, hagy kifejezi az élményt, azt egy  
m~in,denki más szám,ára hazzáfémhetetlen, bens ő , egyéni tszubjektívitás hо  á-
Yyábál látható, hallható táragyi valóságba emeli ki. Méig a l еgllíraљb anűvészгi  
kifejezés is megfosztja .az eredeti ,élményt az eredeti kimneondhatatlan inbi-
mitasától azzal, hagy kiffejezi, vagyis — mert ezt jelenti a k+ fejezés —  

valami általánosba transzponálja. Minden 'm űvészi alkotás .a stilizálásnak  
egy fajtájával jár együtt.  

A művész igazmondása csak. megszámlálhatatlan kanikrét helyhez, hely-
zetdkhez, pillanatóki оz 'kötött » гrészlet« feláldozása révén válhat m űvészi  
igazsággá. Ez az ára az igazság művészi kifejezésének, ez a feltétele a  
kiváltságnak., melyr őеl a goethei sorok szóiln alk.  

Ebben az értelemben azonban a kiváltság valóban valóságos. A m ű-
vésznek köszönhet ő , Ihagy az egyéni élmény, az emotív `ember legdifferen-
ciáltabban egyéni szubjektivitása sem marad néma, hanem ematív élanény-
nyé válhat 'és válilk másak, miiLbiányi ember és nemzedékek hosszú sorsa  
számára. Ű j ІmlÓCiók forrásává vállik нz élmény a művészi alikotásоn, azon  
a művészi realizáción keresztül, mely az emiberin еk öiхni gátian anegálló,  
önmagát :maradéktalanul » xnegm аgyarázó« szuverén egészeként, önmagá-
ban teljes, külön és zárt uuniverzivankként jelenik meg.  

Amde ,é1I p itt van, épp eebben -rejlik a művészi alkotásnak, mint az em-
beri valóság teljes ddkumentációjána гk .a kérdésessége. A m űvészi a~lkоtás  
mindig más, mint a közvetlen emberi, mindig más, mint egy puszta ge гsz-
tus, spontán örömrivalgás vaegy jajkiáltás. Hasonlíthatatlanul többet — és  
ugyanakkor hasonlíthatatlanul ,keveseibbet foglal ,magában, mint az él ő  
emberi valóság, amely létre keltette.  

Többet, mert az átélt múló pillanat tartalmát id őtlen relieffel menti  
ki az idő  sodrából. Meg-megismé ~tehne a bibliai Józsua csodáját, ajki  meg-. 
állította az égboltozaton a nalpot, a m űvészi alkotása megrefогmált, a meg-
őrzött, a megállított pillanattal -di.ada'lmas.kadik az élés processzusának ele-
mentáris és vak folytonosságán. Töblbet foglal magában, minta közvetlenül  
élt élet, mert a közvetlen élménye artikulátlan, egymással ellentétes rész-
letekre széthulló vagy alaktalanul elfolyó kaotikus sokasága helyett, azok-
nak a szintézisét, a rbens ő  összefüggés{ülket, . a. lényegüket, tev ő  tartalmukat  
hozza intenzív napvilá;g хa. A művészi iküfejez'és koncentrált; konstruál, hogy  
rekonstruálihassan; mindig kiválaszt és mindig kiselejtez meghatározott  
momentumokat s mindig egy posztulált egyságneik, valami egésznek  a 
víziójából kiindulva.  

A művésznek tehát megvan az a különleges képessége, hagy a • pilla-
natot és a pillanatnyit oly intenzitással és úgy rögzítse meg, hogy az egy  
egész mögötte rejl ő  ,kozmosznak legyen ,a végleges sDUgggesztív jelképe.  

Amde magából a rnűvészneik eibb51 a különleges képességéb ől ikövet-
kezik a művészi produkciónak a benső  ellen~tmоndása is: ön ~magálaan, külön  
bármily befejezett is valamely m űvészi realizáció, mégse több, mint elért  
határ abban a határtalanban, mely maga a meg nem álló, kimeríthetetlen  
s - még művészi realizáciára várná élet. Mindig marad még a .m űvészben s  
mindig tovább terem, burjánzok élményeakne+k megszámlálhatatlan sokasága,  
árnyalatok és bens ő  hullámzásoknak megfoghatatlan sak гfélesége, amit  a 
művészi realizáció még nem foglalt maglábon.. A m űvész egy-egy alkotá-
sával közli és mélységben, tartalomban s a távlatban, melyet megnyit,  
messze túlszárnyalja a ,közvetlen élmémyét azzal, hagy megtalálta a kife-
jezési Іmódjá.t. De nem egy, Ihanemn valamennyi allkotása együttvéve, egész  
életműve csak egy kicsiny hányadot tud utólérni, s csak egy kicsiny hánya-
dot tud -megrögzíteni, magában foglalni s közölni mindabból, amit az 6  
közvetlen élete magába л  foglalt.  
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Mégha egy-egy nagy alkotónak sikerül is, hogy m űvével élete dönt ő  
kunszakainak végső  kanklúziáit szuggesztív mоnum~entalitással ,közölje, s  
hogy így élete nagy és kis é ényeinek, egy egész élet megszámllálhatat-
lan viharos, fájdalmas és boldog e+móciе  nak és' megilamerésének su.m+má-
ját teljesen, vizionárius intenzitással оbje'ktiválja, akkor is ez .az eredmény, 
a summa, »a végeredntiény« mégis mindig absztr аkю iókként viszоnylik azok-
hoz a :k+onkré+tan átélt napokhoz, órákhoz és ►perceklhez, an iikb ől a hónaроk, 
évek és 'egy é+let végösszege kerül ki. S ha egy a legnagyobbak, eigy a leg-
munkása ~bb nag оk közül — és ,é  pp az, ajki tudta és akarta, hagy költészete 
ne legyen m+ , mint гbranazponalt önéletrajz, »alkalmi költészet« — az 
életiben és munkában fáradhatatlanul Goethe nyolcvanéves korában visz-
szatekintve arra a megállapításra jut, hogy »az irodalom a t ёredéketk töre-
déke«, s hagy »abból., ami tömtént és ami elhangzott csak a leglkevese!bb 
lett .megírva« s hogy »az irodalom eredeténél fogva (von Haus aus) töre-
dékes« = ez több, mint tárgyilagas me,gismerés. Ez vallоmás. Arról, hogy 
aránytalanul több az, amit átélt, gondolt,  látott, sejtetit, mint az, amit 
megírt ,és arról, hagy még egy igen hosszú és igen dolgos írói egzisztencia 
is túlságosan :kevés ahhoz, hagy a :m űvészet sikj án töbibet megőrizzen, 
mint az átélt élet » töredél'kének töredékét«. 

Nem mintha a művészebbe nem férne bele minden, amit ember él át, 
de az élet, az 'egyéni élet az, .amib đl nem futja. Nem futja az időből, ha 
az idő  nemcsak ,az életre, de azonkívül annak az id őt enitö kifej еz sére is 
kell. Az eletet minden motívumaival, a motívumokat egész eredeti szub-
jektív hamvasságtUklban és ibőségiükben. tгanszponáln ~i az ,objelktiváló kife-
jezés, a ntiűvészet valóságába? De a (kifejezés és az élmény közt mindig 
ott az idő  és ott a perspektíva, }mely nincs, mikor azember csak ember, 
aki ,él ёs van, ..mikor az ember ,máпΡ' .a posteriori szemlélője és megformá-
lója annak, aki volt és amit átélt. 

A .legteljesebben adekvát kifejezé+stben is van valami h űblenség, azzal 
szemben, amit kifejez. És még inkább mindazzal szemben, amit emiatt ki 
nem fejez. A művészi egzisztenciának ez a sziszifuszi karaktere, az élésnek 
és a művészi prоdukciónak ez az antagonizmusa onnan ered, hogy a m ű-
vész közvetlen szubjektív élete elválaszthatatlan m űvészi produkciójától 
és hagy épp ezért a legnagyabb +művész titáni produkciója se gy őzelem., 
hanem csak egyetlen tartás és mindig el őlről kezdődő  küzdelem az élet-
nek a művészetnek, az emberinek és a !kifejezésnek ez ellen a kett őssége 
ellen. 

an-e valami olyan közösen emberi, ami mindennek ellenére mégis 
kapocs ember és ember között pusz гtán azért, mert emibemek? 

A fogalom: emberiség, nemi egyébe, mint elvont intellektu.álisfikcl.ó 
vagy valóban valami erkölcsi és szellemi kvalitásnak és követehménynek 
a mindennek ellenére létez ő  egységes hordozója? Lehet-e létező  egy egye-
temes emberi közö+sség annak ellenére, hogy mindeddig a tapasztalható 
objektív világiban .nem tapasztalható 's annak ellenére, hogy ennek a tapasz-
talllаtó objektív világxrak az állapota félelmes er ővel az emberi szolidari-
tást feltételer ő  emberiség léte ellen bizоnyít? 

Nem a Pangloss fogatlan és vak bölcsességiéhez méltó-e csak a hit, 
hogy van egy egyetemes emberi iközösség függetlenül attól, hagy mi, akik 
állítólag vaiamennyien tagjai vagyunk, tapasztalhatjuk-e a létét vagy 
sem? 

Nem tudom. A hit nem kevésbé é+rt}hiety, mint a kétségbeesés és »bizo- 
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nyftékokban« egyik se szűkölködik. A hit értékét, éppúgy minit a két9s gbe-
esését, az dönti el, hagy kicsoda az, aki hisz és ikicsoda az, aki kétségibe-
esett. Lehet némely ikétségbeesésben nagyabb, tet гimékenyelbb, tevékenyebb  
és felemelőbb igazság, mint némelyek ihitében. Embere vál оgatja. S úgy  
véleпn, hagy, Tábláknak és kiiхaibaltakna+k, .kínzóknak és íkínzattaikm гak, hóhé-
roknak. és áldozatoknak, atavisztikus gy ű löleteknelk é+s irrgal пΡnatlani faaltá-
ziátlan+sá,gdkn.atk ebben a permanensen és autamatilkusan л  emiberbelen vilá-
gában, ahol azonban közben mégse, pilllanatra. se  szünetelt és a о  n sziine-
tel a harc az emberјség ideájánalk anegfelelőbb életfeltébelek kialakítá-
sáért, ebben a világlbam a feltett ké тdésre adott feltétlen Ip юzitív válasz  
nem kevésbé ön гkényes, minta feltétlen tagadó és egyik épppúgy vitatható  
mint a másik.  

Az egyes ember az, akinek a maga száanára minden egyes esetben  
újrra el kell dönbenиe, lhlagy mit tud ő  ikilhozni mnagának egy-egy helyzietb ől,  
egy-egy ,gondolataból, az ,egyes ember az, aki által valamely gondolat csele-
kedetté és a vitatható és vitathatatlan ténnyé válhat. Varahányszor szub-
je~ktív egyéni élmény megtalálja a kifejezésnek azt a formáját, melyt ől az 
egyebként idegen. emberben, akit ől időben és térben óriál~i táivolságdk 
válaszbhatnak el, a más, az idegem élményébeni ráismerüЖnik ösvm ~agunkra, 
vagy megreansgünk tőle, mintha mii éltk volna át, minden ilyen szwbjek-
tív rezománoi,ánkban a vitath.a гtó, a csak patenciállisan_ létez ő emberi közös-
ség eleven és terméakenyít ő  realitássá válik. 

Végső  fokon a költ ő  se tesz az ő  munkájával egyebet, mint hlagy új és 
vitathatatlan abj ёktív fakturrvkémt az, ,objektív tényak sorrába vagy az objek- 
tív tényekkel s:zeтmbcіhelyezni az ő  egyéni földi jélenléténeik ezeket az ő  
múló jelenlétét túlél ő  szuggesztív dokumentumait. Mindmeganinyi érvet 
és tanúságtételt amellett, hagy a: bens ő  ellentmоndásdkmak az a feszültsége és  
gazdagsága, az a különleges esztétikai és erkölcsi szenzübilitáts, amit az em-
berrbem emberinek nevezünik, látl аtóvá., hatóvá, külön életéb фбl mások szá-
mára is élővé, akar é;s tud válni. 

S épp azért, mert csak .töredékek töredéke« az, amit az évezredek s 
egy-egy 'emberi élet folyamán a tudatos költ ői mrumka kiemelt a múló, 
nyоrnstal.an és néma szubjektivitásbál és tett szuggesztív ;közléssel közössé,  
épp e »töredékek töredéke« nyitatta fel a szemünket s tett benniinket ké-
pe+ssé, hagy felfedezzük költoői, téhát emberi érbékét minden olyam m ű-
vészi szándék nélkül, spюntámul termett emberi dokum,entumna+k, melynek 
é~pрúgy az átéléís intenzitása, éppúgy a m g.ány és az eruptív emóció adja 
meg autenticчΡitá.sukat, mint magának a 'költt ői m in k .és minden művészi 
alkotásnak. 

A művészen, a művészi alikоtásan kívül önkéntelenül ilyen egyedül-
állóan hiteles emberi dakuanentuanot hagyott és hagy maga után mindenki, 
aki valamely végzetes. helyzetben megfosztva a hozzá le ~közelebihálló lény 
testi jelenlété+tő.l, élőszó, tekintet, gesztusok és közös hallgatás helyebt csak 
írhat. Papk-ra vetett szavak, a levél az egyetlen, .amivel. mindent helyette-
sítenie, magát a kimondhatatlant is — a fájdalom mindi,.. közölhetetlen —
közölnie kell. Az ilуеn levélibeni éppúgy mint a 'költői alkotásboni, a legegyé-
nibb, ,a 1egmagámyosabb, a legintí'mebb felindulás, a maga fieljességében 
nlegremdült, közlése éhes ember töri ana ~gát sz ćbа ..S az l гv-éhben nemcsaik 
egy ember, nemcsak az, aki írja, hanem egy rneghatárоzatt viszonynak a  
lelke is jelen van. Ellentétben a rművéssтel, ajki menolágban él és művé-
ben a forma orbjektivitá:sában imagiaiйrmus címzettnek küldi üzenetét az  
isarneretlenbe, a levél íтójának .a hangját, gondolatait, szávai ritm їusat ket-
ten szabják meg, írója és az, akinek . ír, .az hájának a címzetthez való  

konkrét és tartalmaiban meghatárazatt viІszflnya; a levél csak egy hirtelen  
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dramatikussá vált folytatását vagy befejezését jelenti egy már edkezdódött  

vagy kialakult dialógusnak.  
Lévén egy már él ő  dialág+us része, imri+nden személyes jelleg ű  levélnek  

— éppúgy mint minden emberi viszonynak — megvan a maga íkülön nyelve  

s cgy-egy szбnak, csak a Ibeavatott, a cimz!ett számára hallható különleges 
csengése, érzelmi és гképzettársí+tási jelentése. Mint ahogy már maga egy-
egy név is — annak a neve, akihez a+ ,levél szál s azé ;is, aki Irjá — mást 
jelent valarm ~ely aktán és általában mindenki .más részére, mint az ember 
ajkán, ,aki vele egy egész, semmi más világhoz se Ihasonlíthat б  külön lát-
hatatlan világát nevezi meg. Ami a be nem avatottnak, az idegen olvasó-
+nak puszta, név, az egy élő  +dialógus viszonyéiban zárt, senki más kezében 
ki nem nyíló, varázslatos szelence, tele a távolság fájdalmáva+l, tele éjsza-
kák és nappalok, egykori tájak, évszakok, mámoruk, vágyak, egymáson 
ütött s+ebe!k, remények, bánatok, +mulasztások és családásók, ízek, színek, 
hangák és illatok hallgatólagos e+m гlёkeivel. 

Ellentétben a 'költ ői műveltkel, melyekben a legszwbjdktívebb s leg-
intímеbb élmény is metaanorrfбzis'o+n ment keresztül, s így vált önmagát 
maradékaalanul kifejez ő  alkotássá, ellentétben a lírikus, epikus vagy drá-
mai (költеrnénnyel, mely aktkor is teljes életet él, ha írójwkr бІ . semmit, rriég 
a nevét se tudjuk, a személyes levelek örnmagukban m.indenképp ~en cson-
kák. Kommentárra szorulnak., s hogy két ember külön ügyéb ől emberi do-
kwm+entwmimá váljanak, tudnunk kell, kicsoda az írójuk., rekonstruálnunk 
kell írójuk viszonyát ahhoz, akihez szólnak, a helyzetet, az id őt és az alkal-
mat, mely ,kiváltotta őket. 

Csonka emberi dokumentumok. Ki kell egészíteni őket. S ennek elle-
nére, aziok a levelek, melye!kben irháig, évek éppúgy mint é+vsz,ázadok távo-
lát is túlélve elevenen borzongat egy 'énvber bo:rzongása, aki szemt ől 
szembe ikerült a sorsával, ezek az életn:elk +drá:maian imtenzly órájában irt 
levelek, bármennyire is különböznek egymástól íróiik és a kar, a társada-
lom, melybem éltek, kkülёn-+külön és vala+mеnnyien együtt elutasíthatatlan 
meggyőző  érvvel lepnek meg bennünket egy igen jelent ős igazs.á:ggal: 
amint az emberb ől az átélés drámai intenzitásá јban Ikiütköz гi+k. az egyéni  
emberi, amint az ember a határvonalra, az életet a haláltál elválasztó félel-
mesen ünnepi határvonalra kerülve a imaga legmélyból sz бlal meg, egy-
szerre csak nyilvánvalóvá vál!ifk, hagy a költői, mint édetélrzés, mint szük 
séglet és mint képesség, szubsztanciál гisan hozzátartozik az él ő  emberihez. 
A dоl+gok rendjének +kenyszere, 'a +társadalom, ideo ~lágiák, a szokások és a 
megszokás .mechanizmusa, az ,életmád autamatizrrvusa elvetélheti, rnegnyo-
maríthatja, el is némíthatja az emberben az egyéníved és az intenzív embe-
rivel együtt a hozzá,tartoz б  költői erőt is. De amint valami végzetes föld-
reng!ésszerű  benső  .megrendül ćдs következtében szenvbesitésre kerül a sor az 
ember és egész eddigi élete, az ,emlber és minden között, amit az élet ered-
ményének és értékének tekintett vagy tekint, akkor kiderül, ±hagy mint a 
félelem, a szenvedély és a vágy, az embernek életeleme a Ikípzelet kínzó 
hatalma s a képzelet !teremt ő  ereje, életének eleme akölt ői erő  is, az„ 
mely nélkül nincs közlés és nincs és nem lehetne emberi magány, emberi 
szenzibilitás és él ő , +kínzó és teremtő  emberi közösség sem. 

A levelek nem költe,mények. Ha +költem'ények volnának, nem lenn& 
nek levelek. De ahánya sorssal terhes levél, annyi alakban tör fel ben-
nük valami lírikus farmáság, melyt ől a szavaiktól egyszerre csak leolvad 
minden, ami pusztán +»canversatian écrite« — feltámadnak a maguk elhasz-
nálatlan és elhasználhatatlan teljes eredeti jelent ősé ~güгkben. És aszjerint, 
hogy ki írja őket, illle+iőleg kihez s гΡólnak, van egy csak az írójuk egyérni-
ségéből és csak az írójuk és a címzettjük viszonyá;bál következ ő , me+gha-
tárazott, minden esetben más és imás, de mindig feszültséggel teli bens ő  
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melócliájwk. Az élet Yritón. Egyhangú ismét-lése sz" etésnek, hai' ćnak,  
ternetésnёk és halálnak.. A szerelem mindig ugyanaz és a halál is, anindig 

alál, de minden egyes ember ugyanazt a szerelmet és ugyanazt a ,halált 
a maga külön módján, a maga külön vérével, .a maga külön bestével éli  
át. Semmi se kevésbé m ~anotón, mint .az élő  élet. MinUha »a harc általá-
ban«, »a szerelem általában« és »a halál .ál ~találban« nem is volna. Mindig  
csak egyetlenegy van, mindig csak el őszöir és mindig újkén-t vannak, ami-
'kar ..az ember nem racionálisan elmél,kediik fel őlük, hanem mikor megbű-
völten vagy megdermedve a szemükbe kell néznie.  

Levelekből, inelyek egy-egy sorsdönt ő  esemény élményének bélyegét  
viselik magukon, bet űk sorálbód vagy a sorok közül bhatáan hangzik fel  
az összeté ~veszthetetlеn szubjektív hanggal valami, ami több mint csak  
szubjektív: u vox humana. Mert az »én« csak addig jelenti a kicsinyest,  
a parányit, a szűket ész szűkkeblűt, amíg az ember nem fedezte fel magát  
s a vilagot, amelyben él, ormig kívül marad mindenen, .ami veszélyeztet = 
heti vagy problematikussá teheti élete hamis egyensúlyát, csak addig,  
ormig személyes biztonsága okából, anélkül fhagy észrevenné., ő  maga zárja 
tömlöcbe •iваgat. De még az ilyen »én« is, amint valami •rátör ő  »túlerő « 
következtében minden óvóintézkedés ellenére rákényszerül, hogy átélje a 
a valáság,ot, azt, hogy a félelem nem óvta meg a félelmest ől — ebben a 
pillanatban m,ćg ennek az embernek a szubjektív vallam.ása is több lesz, 
mint csak szubjektív érvény ű : 

Az »én«, a sokat becsmérelt, csak akkor jelenthetné .a közös emberi 
tagadását, illetve csak akkor jelenthetné »a mások«, a »többiek« számára  

közömbös vagy privát egzisztenciát, ha a »másak« , a »többiek« valami külön  

fajta, csak mások és töbibiek és nem ,mindmegannyi »én« volna. Az is  
csupa én, .ami nem-én. A vox humana ;Ip ezért sose lehet egyéb, mint egy  

meghatározott, mint egy él ő  emberé, amilyenek mindnyájan vagyunk,  

azért egyben magának az emberinek is hangja. S nem egy elvont, kigon-
dolt, általános emberinek, hanem meighatározatt korban és társadalomban  

élő  embernek a megnyilatkozása. Amióta tart a történe em, amióta tarta-
nak, múlnak, alakulnak és teremnek korok és társada ~lni аk, az események-
ben, melyek közt élünk, a világban, melyt ől függünik, melynek. részei áldo-
zatai és alakítói vagyunk, túlságosan, fülsiketít ően jelen van a. nem-em-
beri, az embert tagadó, az embertelen. Ami éjjel. és nappal zúg körülöt-
tünk, az .még mindiga régi morál őserdeje. Még mindig messze járunk. az 
emberivé vált tájaktól. A szépség még mindig nosztalgikus. 

Az emberit dokumentálni kell. A sorsdönt ő  levelek az emberek 	az  
emberinek a dokumentumai, a közösségé a magányosságban.  
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Melletted halkan pereg 
a f alról a régi mész 

Gulyás József 

t. 

... Egy éjszakára hazajöttem 
mislingek 
és kukoricák között. 

öcsém, én kés őn jöttem, 
már az álmok 
keblükre vettek, 
korán megyek, 
míg az álmok nem adnak vissza, 
ébredj! 
ez a bátyád, ismered még?... 

Most hallgass ide: 

II. 

Osz lesz, s te kicsike leszel, 
játszol az utcán... 
Csöndesen ülsz és nem verekszel 
senkivel sem 
a szerencsétlenek jussán... 
Majd tüsköket szórsz az útra, 
de csak apád 
és a testvéreid 
jönnek mezítláb az alkonyattal, 
nem tudod?... 
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М .  

Lesz egy Iskolatársad,  
rongyos, mindig-nevetб  gyermek.  
Aztán elmegy...  
Egy napon találkozol vele  
a Kossuth-utcán:  

sepr űvel a vállán  
jön veled szemben,  
emberként,  
a tegnapoknál is csendesebben.  
Gondolkozol  
és nem emlékszel vissza,  

hogyan nevet...  

 

Lesz egy barátod,  
kalauza Szabadka-Palics  
közti távon. .. 
A neve valamilyen Sándor.  
Tudod róla még, hogy román,  
nincsen testvére,  
nincsen apja...  
Belép. Aprópénzt számol  
s nem kérdi: meddig...  
,,Jó ember" mondják  
„a féldinárokat is visszaadja..."  

 

Lesz egy szomszédod,  
napszámos, púpos, kis ember:  
a fiaival, hallod,  
hogy mindig verekszik...  
Egy napon el jön a temet őcsősz,  
azt mondják  
a béréért jött: négy éve,  
egy fekete téli délutánon  
sírt vágott  
a nyomor tüd őbajának. .. 

 

Lesz egy ismer ősöd: fuvaros...  
éjjelenként,  
ha a kiskocsma ablakán át  
benéznél — látnád. .. 

Megbúvó, csöndes ember —
lovát a gyerekek hajigálják:  
nem nyúl az ostorához,  

nem szól,  
csak néz, néz az alkonyat alá,  

mint aki álmos. .. 

 

Visz a kávéházban,  
más ember poharát nézed  
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s ha rajtakapnak 
elfordulsz 
és talán sírnál, 
de mintha messzir ő l hallanád 
azt a régi zajt: 
fogjátok meg! fogjátok meg! 
megőrült 
a nyomorult ember!... 
Kötözzétek meg, 
hogy ne bántson, 
tömjétek be a száját, 
hogy ne kiabáljon, 
mert alusznak... 
És csöndesen elmész haza... 

 

Hazafelé mész... 
aki éjszaka megy hazafelé 
ne bántsátok... 
mint a többi ember: olyan, 
csöndben megy az úton, 
minek bántanátok?... 
Bús, . mint aki 
mindenfelé hazafelé 'megy: 
egyszer itt, máskor ott 
de mindig otthon — 
sok kilincs, 
mind az övé és egy sem... 
(sokan vannak 
jaj, sokan!...) 
És rohan, rohan 
az időnél is sebesebben... 

 

Sírnod lenne jó 
s csak száraz ujjaid csorognak 
végig arcodon — 
mintha nevetnél... 
Vetk őzöl 
és úgy szeretnéd, 
ha a Nap nem jönne föl 
egyszer, amíg kívánod: 
hosszú sötétség 
lenne itt 'a földön, 
hogy kinyújthasd jól az ujjaid, 
a gerincedet, a lábad... 

 

Lesz egy álmod, folytatásos 
nagy álmod: 
egy görnyedt asszony 
ebédet hord 
kosarában a folyó irányából.. . 
Sok év után 
egy délben majd nem jön, 
az emberek ülnek, 
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várják és  
csönd fú a tengerekrő l. .. 

A gyermekei majd kihozzák... 

XI. 

Megállsz a kútnál 
és keresed a lenti embert: 
a mélyben 
nevetés volt, most  
sárral, homokkal összefreccsent  
vér zajlik, 
csöndesen vádol. .. 
Lentről indulva 
számolod a téglát: 
egy, kett ő, három... 
aztán fentrő l indulsz: 
egy, kett ő, három... 
tovább a kútrovást nézed  
s gondolod: 
ágynak talán elég lesz...  

XII. 

Gépnél leszel: 
valaki majd neveden szólít, 
akit sohasem láttál: 
„nehéz? bírd! 
szakadj belé!  
vagy estére  
fölfalnak a kukoricások..."  
Reggel az ember, lehet,  
hiába keres,  
csak azoka rudak, 
átkos, eldobált, virágtalan 
rudak maradnak... 
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Boltban dolgozol, 
zsákokat, ládákat hordasz, 
és sok mást 
az asszonyok után.. . 
Holnap már  
más ajtón kopog a kezed 
s megköszönnéd 
ha akkor is megismernének, 
úgy mintha te lennél 
a liszt, a só, a víz... 

 

Tavasz felé lesz, 
hogy mekkora szalonnád van 
két tenyéren 
fölmu.tathatod.. . 
Riigy-rengeteg alszik a fákon —
a költő  barátod  
úgy fáj,  

•int egy-falat kenyér; 
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hallgatsz itt bant,  
tilsбkszúrása ég a szádon —
isztok, isztok,  
egyszer majd elfelejtik  
mindent...  
és egymásra sem emlékeztek. .. 

XV.  

Visz Тујvédéknél a Duna szélén  
csöndes délutánon,  
rakodómunkásokat nézel. .. 
valaki hozzájuk vág:  
„húzd meg!  
nincs iskolátok!..."  
elnézel amerre elhúz a tenger  
s mire visszanézel — 
késő  tél lesz,  
és nem maradt meg semmi  
csak emlékezetben. .. 

 

Művész leszel:  
fehér könyvvel a h бnod alatt  
bolyongsz  
az őszi tarlón  

és mindig csontvázakat rajzolsz...  
úgy szereted,  
hogy az arcon  
ne lásd az élet-nyomot. .. 
Te sem tudod  
és senki sem tttdja  
miért,  
de azt mondják: bolond...  

 

Erd őőr leszel,  
tudod rejtekét az ordasoknak,  
az út, mely hozzájuk vezet,  
ismeretlen bár,  
mint az es őverte nyomok. .. 
Bújj el az erd ő  fáiban,  
a szelid őžek  
tekintetében bújj el,  
mert talán  
ismer és téged keres a falka  
legőrületesebb vadja  
a halál. .. 

 

Szembeteg leszel,  
lassan áradó, nagy, végtelen  
sötétség fog át.. . 
Körötted mondogatják  
az emberek: tavasz lesz...  

megérzed  
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tinész 42 ablakok taté 
önnönmagaddal szemben... 
közeledtek — 
s a szemek üresen néznek, 
mint a vermek, 
mint a szobák, 
melyekb ől elhurcolkodtak 
az éjszakával vertek... 

 

Ücsém, így jársz majd, 
s a könny kié 
lesz, amely félrecsorog...? 

 

tlnnep lesz: 
hanyatt nyújtózol el az ágyon, 
melletted halkan 
pereg a falról a régi mész, 
a padláson valaki fent zörög, 
hallgatod... nem, 
a te beteg tüdđd hörög 
a dalra, mely 
fájó, mély emlékbe vész... 
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Áruház  

Majtényi Mihály  

A z áruháznak nyolc bejárata volt. De reggelt ől késő  estig sohasem 
állt be rajta egyetlen ajtó  

Nyolc bejárata volt és két emeleti, a két emelethez külön-külön lép-
csőházzal, azonkívül tizenhat kirakata. De kirakat volt belül minden osz-
tály is,: s aki végigment a vitrines asztalok hosszú sora között, igazán úgy 
érezhette magát, minta mesebeli gyerek a kacsalábon forgó várkastély-
ban. 

Igen. volt valami meseszerű  az egészben, valami csodálatos harmónia, 
ahogy az osztályok — élesebb hat árvonal nélkül — egymásba nyúltak. A 
csokoládéhegyek, a cukorkadombok a színes italok hosszú sora. Déligyii- 
mölcs és csemege, jófalatok ütege a pultos-jégszekrényben. A pörkölt kávé 
állandó illata beolvadta háztartási osztály ezer apró és hívogató tárgyának 
célszerűségébe, aztán váratlan ceruzával (szinte szagfogónak, hogy az illa- 
tok egymásba ne botoljanak) néhány szagra közömbös vitrin és pult apró 
dísztárgyakat kínált, apró filigrán munkákat. Oldalt a villamossági osztály 
csillárai, rádiókészülékei és zseblámpái hívogattak... itt folyton próbáltak, 
Égettek valamit, mintha az áram játékcélokat szolgálna. De már jött a pa- 
csuliszag a parf őmosztályról — a finomabb illatok zárt dugó alatt vannak, 
— hogy az egész beolvadjon a szövet- és vászonhegyek sokféle csodáiba. 

Olyan volt az egész, mint egy nagy szim- 
fбnia. A csokoládé és a cukorka csilingelt, az 
arany és ezüsttárgyak muzsikáltak, a porce- 
lánosztály lágy legátóval beleolvadta bútor- 
osztály- bombardóiba. A bútorosztályon há- 
romfalú szobák álltak elrendezve, nem kelle- 
ne csak egy lakásvégzés és már be is költöz- 
het a család ! Talán azok a nélkülözhetetlen 
apró tárgyak is ott vannak a fiókok mélyén, 
amelyek az életet kényelmessé teszik. Miért ne 
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lennének ott, amikor a sz őnyegek a helyükön vannak és a párnák is az  
ágyban, rziért ne lennének ott? A fürd őszobába is be lehet lépni egyenesen 
a hálóból... fürd őkád, tus meg minden kínálkozik itt. Az áruház, mondom, 
mint az emberi jolét összetett szimfóniája mindent kínált, de igazán min-
dent. Tíz dinárért savanyúcukrot és százezres sz őnyeget, hogy a motorke-
rékpárokról —amelyeket vágyó szemmel gusztálta férfinép — ne is szöl-
jak. 

A sek, anyagok, vágyak és formák találkozójában mindig halk zene 
szólt; mintha messzir ől jiinne, ugyancsak valami álombirodalomból. Hal-
kan Ziullámzott, hogy ne zavarja a csöndes, reggeli forgalmat, de ahogy kö-
~eledett a délel őtt és egyre hangosabb lett a zsibongás, ez a muzsika is fel-
erös.dött, mint a t űzhelyre feltett víz, (Ne mulassza el megtekinteni villa-
mos takarékt űzhelyeinket!), egyre jobban felforrt. Most már zsuborog egy 
tizеs callypso-ütem, az emberek fejüket ingatva kígyóztak a vitrinek el őtt, 

a zene aztán hirtelen megszakadt és a 
hangszóró szárazon közölte, hogy a 
fűszerosztályról jöjjenek haladéktala-
nul az új szállítmány narancsért. 

Ravaszul elbújtatott hangszórók 
muzsikája és lihegése uralkodott az 
áruházon, reggelt ől késő  estig. 

harmadik aitónál növendéklányok rakosgatták az árut a textilosz-
tályon. 

— A kiszolgáló keze sohasem áll meg, — magyarázta Simon bácsi, az 
öregséged —, a kiszolgáló sohasem teszi hasára a kezét, mint maga, Elly 
és nem piszkálja a fogait sem, mint a Béla mostan. A kiszolgáló mindig se-
rénykedik és ezzel nyeri meg a vev ő  bizalmát! Van-e hibátlan pult, hibát-
lan árugöngyöleg... helyén van-e minden, úgy hogy azon már változtatni 
nem kell? Nincs! Az árucikket mozgatni kell, mint ahogy a hadihajó mo-
zog a tengeri ütközet idején. 

Simon bácsi tanácsait nevetgélve vagy el-elkomolyodva hallgatta az 
ifjúság. Simon bácsinak annyi arca volt, amennyit csak akarsz, annyifél е . 
Еlete különféle korszakaiból mindig mást-mást idézgetett (a kereskedelem 
csodálatos гΡrietamorfózisait takargatta fel) — könnyen felkapott egy ma-
roknyi emléket és tanulságul a fiatalok elé szórta. Simon bácsi félhango-
san tanítgatott mindenkit, ha nem volt vev ő  a pult előtt: most éppen arról 
beszél, milyen csodálatos dolog is az árucikk, a portéka! „Most l őcsölnénk 
ugye mindenkire, csak vigye... de nem volt ez mindig így... háháhá..." 

Úgy kúszik a hangja, az öregsegédé, úgy jön el ő , mint Münchhausen 
báró csodálatos kürtjéb ől a megfagyott trombitaszó, amikor a meleg szo-
bában felenged. Kúszik és néha felemelkedik szigorúan, néha lehalkul, 
mintha titkot közölne: 

— Ott kígyóztak sorban a bejárat el őtt a vevők. ,.. árut akart mind. 
Jöttek lépésbEn, tízesével eresztettük be őket. Nem volt válogatás... kell 
vagy nem kell? Mert már fogta a másik. Aki kapkodott, habozott vagy nagy 
pénzzel akart fizetni — váltani akart — azt maga a nép intette rendre... 

A hangszóró elbúsulva zokog, a lányok most odafigyelnek inkább, a 
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nótákat hallgatják. A Marica mind csupa szomorút muzsikál, mert szerel-
mes, ezt tudja mindenki. Szerelrnes a Marica, a lemeztár kezel ője, az áruház  
szpikere. Nylon hálóingekre költ a Marica... olyanra, amely itt feszül  a 
negyedik kirakatban Kleiderstock kisasszony testén (Kleiderstock kisasz.-
szony műanyagból van, éppen mint a nylon rajta). Jaj de borzasztó is ez-
zel a szegény Maricával, a szemét is kisírja, és szidást is kapott a múltkor.  
Bírálták, mert a feltett lemez mellé egy-egy hosszút sóhajtot .. , majdnem  
sírást prezentálta közönségnek.  

— Néptársnő, ha mást nem tud, mint sóhajtani, arra nem kíváncsi  a 
publikum — mondotta az értekezleten az osztályvezet ő . A lányok egy része  
nevetett, de csak azok, akikben nincs jóérzés meg szív. A jóérzés űek lehaj-
tották a fejüket és maguk is sóhajtottak egy rövidet, de persze nem a hang-
szórón keresztül.  

Az utolsó ajtónál, a bútorok között  
egy mezítlábas férfi lépkedett a vas-

jl '~ 0' ; ~- l~► ~ tag szőnyegen, a kirakatban. 
>  Nem is mezítlábas volt, harisnya volt  

rajta. (Legkitűnőbb nylon-zoknik  a 
harmadik pultnál!) és konyhát ren-
dezett be. De micsoda konyhát! Rajta  
volt mind az aluminium fazék a taka- 
'réktűzhelyen és áram hajtotta a Lán-

gokat. A konyhaasztalon szétterítve állta sok csodálatos konyhaszerszám,  
mind ü г_emben. Répát szeletelt, krumplit tört és húst veregetett a sok vil-
lamosszerszám, a sarokban pedig egy bekapcsolt villanymosogató a vizet  
cserélgette a tányérokra.  

Ezért a produkcióért külön tapsot kapott volna Kulhanek úr, a strimflis  
ember a szájtátó közönségt ől... csakhogy le volt még húzva á kirakat vé-
dővaszna. Kulhanek, a mesterrer_de гő  egyébként korlátlan ura volt a ruha-
báboknak is. Ha egy báli est jelképeit odavarázsolta — megfelel ő  hópely-
hekkel — valamelyik kirakatban, a n őkben elállta lélegzet. Mert nemcsak  
azt lehetett érezni, hogy bal van, a bálnak oly tökéletes hangulatát tudta  
adni néhány odavetett tárggyal, hogy fájni kezdett a szív. S a kirakat foly-
tatásából nyalka táncos indult first class feketében és csokornyakkend ővel  
az ezüstlamé krómbaba felé, hogy akár el sem kell menni semmilyen bálba.  
Az ember egy pillanatra megáll itta kirakat el őtt és konstatálja, milyen  
szép az élet mégis, s mellette halkan megpendül a Kékduna-kering ő .  

uditnak a rövidáru osztályon nem stimmel a kasszája és kétségre  
van esve. Pedig ott csupa kis tétel van, hogy lehet ott nagyot té- 

vedni? A regiszterkasszák aggodalmasan csilingelnek mindenütt, a pénz- 
tárosnők kétszer is kezükbe vesznek minden pénzdarabot: jaj vigyázni kell!  
Az osztályvezet ők merev tekintettel járják a csodálatos nagy akváriumot.  

Délfelé megjött a hír: megvan a differencia. Mindenki felsóhajt: rossz  
összeadás volt csuhán. Mindenki felsóhajt, a zene vidámabban szól, a lép-
csőkön az emeletek felé állandóa topogás és dobogás, mintha cip őosztályra  
tódulna most mindenki! Margalicsot keresik már harmadszor, hol van, biz-
tos a raktárba ment, a pincébe: abba a raktárba még nem szerelték be  a 
hangszórót,  

378  



A játékszerosztályon a kirakat el őtt gyerekek nyomják tompára az or-
rukat a kirakatüvegen és vágyó szemmel bámulnak egy szüntelenül forgó  

körvasutat. A vonat váltókon csattog át, alagutakon robog keresztül. Ta-
lán azt lesik, hogy valahol mégiscsak összeütköznek a robogó mozdonyok  

és vasúti karambolt láthatnak végre.  

Az útibőröndök közt elmerülve egy férfi válogat fent a 

	

•~, 	második emeleten. 

	

~ Š  J 	—Talán ezt tessék, valódi disznób őr — kínálják az árut  
neki. 

	

 / 	Emelgeti, de visszateszi hamar. B őröndre ennyi? Akkor 
miből fog elutazni? 

— Hitelre is adjuk — támad rá merészen az árusftón ő , a 
ТJ~ férfi azonban legyint és piszkálni kezdi az olcsó koffereket. 

A vevőnek kék szeme van, — gondolja a lány —, olyan, mint 
a tenger színe, lehet hogy a tengerre utazik! Ez a b őrönd 
pedig, ha ázni fog az es őben ott a tengeren... akkor a kék 

szem haragos lesz és őt átkozza majd. Mert szétmállik. A b őrönd. Megint 
megpróbálja a bőráruval a lány, de nem megy a dolog! Oldalt fordul, egy 
nő  táskát kér, azzal foglalkozik. A férfi t űnődve válogat tovább ..: talán 
már ma utazik? Sürg ős neki. 

Most egy házaspár vonul, a férfi sántít. Sz űk lesz, mondom. Nem 
mondtam? Nem lesz szűk — hallatszik, majd kivágatom a tyúkszememet. 

A tükör előtt egy férfi b őrkabátot próbál. Pipiskedik és illegeti magát. 
A bőröndöt válogató férfi rámosolyog az elárusítón őre (Margalicsot még 
mindig keresi a hangszóró, hová lett ez az ember?) 

A férfi mégis megvette a b őröndöt. Jó nagy koffert vett, és az eláru-
sítónő  álmodozó tekintettel néz utána. Milyen szépen elférne az ő  holmija 
is ott abban "a bőröndben! Kettesben. Egyetlen útra, két hétre ... aztán lesz 
ahogy lesz! 

De eltűnt a kék szempár. Nincs többé. 

A-délutóm párát és ködöt teregetett a kirakatok elé. b ezek a délutá- 
nok, ezek az alkonyatok! Nyolc ajtajával és tizenhat kirakatával 

olyan volt az áruház, mint egy mesebeli, kacsa lábon forgó várkastély. 
(Vagy ezt már mondottuk? Mindegy, olyan volt éppen!) Aki kint volt az 
befelé vágyott, aki meg bent árult a pult mögött az éppen kifelé nézett 
vágyó szemmel. 

Gyerekek irkára alkudoztak a papírosztályon. 
Mutasd a kezed, van elég pénz nálad? — mordul fel egy mérges árus. 

Az meg — a gyerek — kitárta piszkos kis kezét a dinárkákkal. 
Vigyázni kell kérem — magyarázta az árus egy férfinek, aki a töl-

tőtollak közt válogatott. — Megfogók az irkát, lecsapják a pénzt és elro-
bognak. £n meg fizethetem a magaméból.. . 

A töltőtoilra alkudozó hümmögött. „Mint Blanc nincs?" 
Azt kérem már évek óta nem gyártják! 

Az áruháza nagy fénytengerével szüntelenül integetett nyolc ajtón és 
tizenhat kirakatom keresztül: gyertek, gyertek, kicsinyek és nagyok. Minden, 
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amit az emberi elme kitalált, az mind kapható nálunk. S ha nem kaphath, 
pár nap alatt meghozatjuk. Figyelje a kirakatainkat, figyelje a szpíkern őnk 
hangját! 

A szpíkernő  hangja meleg és érzelmes. Olyan, mint a lágy tavalyi al-
konyat kevés neonfénnyel... nem is értem azt a férfit, hogy tudott el-
menni tőle! 

z áruháznak nyolc beiárata volt, nyolc beiárata és két emeleti (a. két 
emelethez külön-külön lépcs őházzal). Késő  este, amikor mindent bezártak 
és mindent lelakatoltak, az udvar fel ől megnyílta kilencedik ajtó, — sokan 
talán azt sem tudták, hogy létezik —, és bejött- egy bekecses ember. 

Bejött nemezpapucsban, vasbottal a kezében — ki tudja, talán fegyver 
is van nála -- és keringeni kezdett a nagy-nagy áruházban. Olyan volt, mint 
az egér, ha beszabadul a spájzba, amikor a háziak már lepihentek. szalag 
volt a karján, nem gyász_szala,g, amellyel sirat valakit az ember: Piros sza-
lag volt és az állt rajta arany bet űkkel, hogy ARUHAZ. 

Körülszimatolta a hosszu földszintet, mögéje nézett a pultoknak, aztán 
letelepedett a sarokban egy székre és megkezdte hosszu árvaságát. đ  volt 
az egyetlen élőlény a hatalmas nagy csarnokban, ezer portéka és ezer tárgy 
között a reflektoros éjszakában: ez volt a társa egész éjjel, a nagy vi-
lágosság. 

Tfz órakor még sodródtak a járókel ők odakint a széles járdán, meg-
megálltak egy kirakat el őtt és megbámultak valamit. Ő  meg figyelte őket, 
arcukat a sarokból. „NTézd — vonszolta oda férjét egy fiatal n ő  ... nevetgélő  
fiatalok a félmeztelen bábura tettek megjegyzéseket. Egy magános, éjszakai 
sétáló módszeresen és lassan haladt el őre, kirakatról-kirakatra. Apróra 
mindent xnegnézei;t, betűzgette az árakat és olykor fejét csóválgatta. Régi 
boltos volt talán, aki átsz űri lelkén az árukalkuláció izgalmait... Szorzott 
és osztott talán, összeadott és kivont ... ki tudja mire gondol most. Aztánt 
őt is elnyelte az utolsó kirakaton túl az utcasarok. 

A karszalagos ember is odébbvándorolt, csak hogy ő  odabent. Aztán fel 
az emeletekre. 

Tizenegy felé az automitkus órakapcsolók fél fényre csökkentették a 
kirakatvilágítást, de még ez a félhomály is odavonzott néha valakit az áru- 
ház elé. 1 jfélkor azonban a vonatra siet ő  emberek, ugy látszik, már nem 
éreztek semmi vonzer őt az áruházi kirakatból. Mogorván baktattak, nekik 
az áruház már csak száz métert jelentett, amivel többet kell megtenniök az 
állomás felé vezét ő  hosszú úton. 

A vasbotos ember ott lapulta széken, talán már bóbiskolni is kezdene, 
de valahányszor rárohant ez az érzés, mindig felállt és csontjait ropogtatta. 
Járt egyet, hogy odébb ötven. lépésnyire megint leüljön valami ül őkére. 
Néha fülelt, figyelt. Megmagyarázott minden zajt és minden neszt magá-
nak... társainak kongó lépteit az udvar fel ől — az odakint őrködik — bá-
multa egy lámpa fényét t űn ődve, aztán a kirakatokat amelyeket ő  fordítva, 
hátulról látott. Mi lenne, ha most egy bábu megmozdulna és feléje indulna? 
Allj ki vagy! 

Legyintett. S itt a nagy csöndben, ahol nappal ezren keringtek, ahol 
senki sem ér rá soha semmire — ebben az áruzuhatagban, ebben az össze- 
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tett szimfóniában — ő  volt mindennek az egyedüli élvez ője. Kezdhette elől  
a csokoládéosгtályon (anélkül persze, hogy egy szem áruhoz is hozzá merne  
nyúlni!) képzelete végigfuthatott az izek, színek és szagok száz csodáján  .. 
játszhatott a csillárfénnyel, hempereghetett — elméletben — puha ágya-
kon ... őt nem sodorták odébb a bámészkodók a vitrinek el ől. Megtanul-
hatta ezer meg ezer cikk csodálatos rendeltetését, követhette a divat ala-
kulását ... furcsa Kr őzus volt ő  minden éjszaka!  

S a modern technikának és a mai életnek ebben  
a csodálatos tróntermében, az áruházban, végül is  
hajnal felé — na csak tíz percre, szólt magához —  
leterítette subáját a parketta szélére és végigfe- 
kiidt rajta. Hogy nyitott szemmel megvárja a  
hajnalt. Amikor majd biciklijén hazakarikázik  

és alszik igazán vagy délig, otthon az ágyban.  
... Vasbottal a kezében Feküdt ott, olyan volt, mint egy öreg-vén ju-

hász, aki vigyáz a nyájra ... még annak a kis báránykának, a legkisebb-
nek ott a porcelánosztályon, annak a kis nippnek, annak sem történhet  
semmi baja, ha ő  őrködik!  
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És lőn: melankólia  

Rеszlet  

Sveta Lukié  

fikor? Talán a háború els ő, talán utolsó évében, egy decemberi na- 
pon, a decemberrel és az es ővel és vele jelképes összefüggésben 

rakódott le, ép,:úgy, mint más fagypont alatti szellemi h гimérsékletek. 
Esett, megint esett, míg csak el nem t űnt ,egy шásfaijta élet minden remé-
nye, s ami megmaradt, az ez: fiatal, vidéki öngyilkasjel еltek verseiben 
megéneke]t nyirkos szürkeség, és — sár, ősi, agyagszerű, mеghatározott, 
ragacsos sár, és bár semmittev ő , nem közönséges, — majdnem, földbntúli 
kínok a falun. 

Hát jó, egy ilyen napon, jönne4k vissza. a háborús menekültek a városba: 
Költözködnek, végre. ČOsszevert bútorok, már-már használhatatlanok, szer-
teszét, soha srncs mind egy helyen. k meg, a menekUltek, kivetve a kerék-
vágás+bál, ki tudja hány ad~zQ ~r. Pedig jó volna m,ár valami tűzhelyet össze-
eszkábálni. 

A vasútállomáson, ó, meglható, megrakott tdh'erkocsi, bútorokkal és 
emberekkel tetézve már egy hete várja, hоgy egy kicsit felszabaduljon a 
vonal, hagy a !háborús felforduláson, mozgásí.tásan, ;balkantákon étis bár-
melyk front útján a semmibe tessékel ő  bátorító szbza ~tákon túl, hogy az 
egyenruhas halal hivatalos. szállítmányai mellett, meginduljanak — milyen 
fényűzés! ;..a rendes vonatjárafiok, mi töibb, hogy a civileknek, a magán-
embereknek .is megгngedtesséik a. költbzrk6déks. 

Kis vasútá и lomйs, magány, aanelyen nem segít a téglagyár g őgös ké-
ménye sem, itt miind,járt szemben vele a konstantinapolyi. úton, se a kis-
kocsma, se ez a néhány idetévedt .ház —.bolond falu. Ez, kétségbeesésünk-
nek ez góca,, itt a síkság kbzepéln,amint siváran, a kanyar égi. az akácos 
mögül előibukkam, ez a falu, ahol még békeid őben is, ,amvg a vonat két 
percet áll, igyekszünk bélek.apaszkodni a nagyvilág 'kabátujjába, hogy ura- 
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gadjon, mindegy hova, a pokolba, ,az örvénybe. Méig jb, ha ez a sorsunk!  
Jellegzetes hely;  állomás, mellékvágányon, három símpár mindössze;- a két  

szélső  vastagon rozsdás, s csak a középs ő  fényes — az is a helyiérdek ű  
vonatoktól és. lényegében azért, hagy nagyobb legyem. a csatás. Vidék mm-, 
denütt, kifelé, befelé, bámmerre fardul!sz is, tehát: dudva, idétlenség, elha-
nyagoltság. Kihasználatlan t оrületёk, szaba іdságwkban leggyalázatosaibban 
kötöttek, mert még azt sem lehet velük tenni, amit ibérátható idön belül 
lehetne. A süket csendben békák brekegnek. Arterütet, nádas hullámzik. 
Vigyázat! Veszélyes. 

Gwkorrégp it rakodnak egy Shosszú kocsisorból, csúnya, sáros, iszo-
nyúan bűzös cukorrépát, a kÉU Őösz utolsó termiését, a sár egyetlen gyü-
m,ölcsét. Hát ebbő l, való'b аn ebből csorgatják azt a zsíros, édes levet? Ebb ő l 
kerül elő  a ,bútor és az. asszomy? Hatalmas villákkal dobálják a vagbnakba; 
törvémyes. úton 'nyomják, taszítják el őre, fromtokon keresztül, a gyá тak 
felé. De nem adják oda mind. Otthon is hagynak v аlamen+nyit belőle a 
disznónak, birkának, lónak-marhának, — hadd rágja a jószág, mézédes, 
sűrű  hara,9ásokkal mint, az asszonyok, roppanjon a. foga alatt; egyernlí-
tődjünk ki ismét mi, egyetemes él ővilág, rangsor néllkül, ugyanahhoz a 
jászolhoz kötve, és úgy együk ezt az átkozott cukrot a leölt marhában, 
lovakban, birkakban, disznókban, — házi áll.atvilágunikban fedezzük fel a 
növényvІágat. 

Aztán, eljött az is (az az id ő  is), amikor behúzódnak házaikba. Igen, 
ök, a falusiak, — haLjáták sómat! Nem megbékültem. Mert csak azok 
bdkülne.k, akik békétlenek voltak. Nem, .a házaikba mintegy velük össze-
nő tten., úgy mennek be. I оgy ki ne bújjamak belőlük véletlenül, egészen 
a talán-meg-se-érjük tavaszig. Igen rugalmas álláspont. A fagytól meg-
nőtt 'udvaron tengenék-lengenek értelmetlenül, és örülnek, hogy majdnem 
egészen feleslegesek. Azaz, ,hogy mégsem egészen, mert mindennap meg-
etetnek., aztán kölcsönk&t metsz őollóval levágják a sz ~apбsmalacok tej-
fogait, meg hát kéznél vannak minden szülésnél. És fát vágnak, micsoda 
ügyesen, ferdén, nagy lendülettel, vastag akácokategykett őre. A kдsfej-
szével a hónuk alatt, kalamidormádra lopják a kerítéseket (lopnak arást is),.  
lóhalálában haza, megrakják. a tüzet egyszer, kétszei, hagy csak harmad-
szorra, amikor :a bádog-ikály!ha szinte gurul a sznibában a forráságtól és 
vérvörösen majd felrobban, a jéghideg tokarák mögül a nagyszámú, fél-
ájultan heverésző  família ajkán felzengjen az elégedett a-ha-ha. 

Gubbasztanak. A falusi élet finomságai. Lelke rajta! »Felépítmény.« 
Mesék születnek, .féltve őrzött en-ilékeik tarsolyából merítenek, a hiányos 
történeteket kikerekítik. A keresztel ő től a menye.grő i,g, a. katonakor és a 
háborúk, a, lakodalomtól a temetésig, közben legyeskedés az asszonyok 
körül pásztorkorukban, majd mint vízimolnárok, legények, h.ázaseimbere'k, 
meg rnindenféleképpen. Minde,gy цke egy-egy ür, az ,értele°n és a tapasz-
talat ellem.őrzésén k lehetetlensége. Halluсináciák, hajdani swhagások haza-
felé j čwvet a tarlóról, tündérek táncának villódzása a százados tölgyek körül, 
ördög kapar a kunyhó padfásán. Mindez áLl szilárdan, hagyományokkal 
megkarózva. Különösen .a halál, a nagyanyóé, az el.a.dó lányé, a kisgyer-
meké, mindegy kié. És amikor a vidék védszentje, Szent György, bévedes-
ből valakinek a rnévrokonát viszi el Mihály a kannrаl.haz, mmégLiоzzá a 
szam:széd faluból, vagyis annak a hasonmását, akinek val člban az úr ítél đ-
széke elé kellett volna állnia; és amikor a halo-ttasházb аn, éjjel, a fára  
háromszor felakasztott tök háromszor leesik — biztos jele, hagy đ  magá- 
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hoz veszi a ieLket. Am maga az a tény, hogy nincs valaki, aki él ő  is, meg  
élmény is, meg élesztő  is, má гr maga ez, a töblbivel együtt, hajmereszt ő  
képtelenségeket szül.  

A házastársalk, apák és .a fiúk, bevallják nyári vétkeiket s kölcsönösen  
m фékélnek velük. Fejüket csóválják. A Ihoszú éjszarkák l оplében újra gye-
rоkéket csinálnak..  

Pihenés. Makkoltatnak, a renyheségt ől eliszaposodott erejüket hizlal-
ják, hatujjnyti kukoricamáléval, kövélydisznóval, új borral-pálinkával. Iste-
nem, itt a tűz mellett„ itt járják be életük. á.11orrnásait.  

Egy-egy vendég is .akad, a házőrző  szórakozottan vakkant eigynéhányat,  

míg amaz bekiált a kapuból. Pálinkával kínáljuik, mlindegy miért jött, sze-
gért-e vagy patkóért, egy liter !borért-e, hitelbe, vagy csak egy pohárra  

ingyen, akárhogy is idet°vedt, el űzte unalmunkat, ám unatkozzunk most  
együtt, a melegen. És megim ~dul a. teriefere, kiteregetnelk holmi h őstetteket,  
kalandokat, ha nem mezei akkor szerelmi hu szánvágásorkat. És amit meg-
álmоdtak, amit álmukbam előre tudtatik. Jarac Mi ~hajla például, a legkbzе-
lebbi szomszaéd, szabó, volt szocialista ёs1 szervevett mumkás az els ő  világ-
égés után;  ő  például, nagy feneket kerítve neki, el őadta, hagy milyen szé-
pen előrelátta a, dolgokat, most a legutóbbi megszállás i ~dejéln, mert vilá-
gosan megjelent neki álmában: ,nagy fekete felh ő  emelkedik onnan a Mora-
ván túlról, beborul az ég közepe a falunk felett, egyszer csak megáll. Föl-
pislant Mihaijli, háta felihő  tetejében egy szék. De nem akárrntilyem ám, 
Ihamem — trónszék. Ingott-ringott egy ideig, majd hagy fel nem borult. 
A köd miigtámasztatta. Egyszer csak egy ember — kiktt, ez a mi mai 
fejesünk, megismerte kés őbb Mi(hajlo, mindjárt az els ő  szempillarntásra, az 
újsá,gokból, — felkanaszkodott és beletilt a trónba. Elt űnt a csoda, el a 
felhő , elvitte az embert, királyi udvarba, bizonyosan. 

Ddh ül meg rajtunk, a hófúvások hozzák, mindegy kik vagyunk, 
egykérnt á'lmiosak vagyunk, :mindeigy: tgazdag t űzhely +körül unelegedők, Jeges  
kosаvától dermedtek és ,egészen szegиények, unezteleneik mint az ujjam, —
egyre megy. 

A gyerekek pedilg, egyetlen kapcsolatunk a világgal, a tájja1, éppen 
hogy megiérkeztek az isk оlйból, ,alig hogy bekukkantattak a házba, táská-
jukat a kierítés tövébe vágták. felakaisztották a sövényre vagy viszik tovább 
magukkal. csörgetve ,a palatáblát meg a tolltartót, és sötétedésig kerget-
nek egy kant meg egy szukát, t.élel ői szerelemben összeakiaszikodott két 
kutyát, tátSkákkal, kaviesoiklkal d сbálják őket, uszítják és üldözik, az út 
közepém: sárban és vízben taposnak, csakúgy csobban a víz, átbújnak kin-
tseken, rohannak árok fenekén, az eg бsz falun végig kerget őznek a isutyák-
kal, mint akik féltékenyek, mint akik dülhötseik, szórakozásból, mert éppem 
ú:gy tartja kedvük. mint az unalomtól kikezdett, kétségbeesett vénemb е-
relk., éS visítoznak, a kerítéseikb ől karókat szaggatnak ki, utolérik azt a sze-
rencsétlen szimbiózist, csépelik ,a kutyák ázott húsát, folyik a hajtóvadá-
szat az -.eibekre, esküket a jó ég. tudja nvelyilk utcában kaptak rajtai és zavar-
tak mg békés duettjükben, most rémrültek, megmeredtek, összeragadtak, 
nem tudnak elszakadni agymástól, úgy maradtak, ahogyan rájuktaláltak, 
egym,ásoni, nem, képtelenek rá, — a kis szadisták legnagyabb örömére —  
pedig akaxják, húzгák-vonják, ráregaitjáik egymá:s.t minden irányban, vomí-
tanak és vínnyognaik, aztán mégis csak elválaszbhatatlanul tovább talics- 
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kknak e1&гe-hátrá, iaj đ  'sehog, tnа jа  han~gta uиd, majd estig, majd  
halnapig.  

Egyáltalán, varon-e ennek valaha is vé еge?  
A kutyát, a répát, a mellékvágámyarí a vauúti kocsit -- a melankóliát,  

igei, ezt .a mnuelamkóliá+t, ntiiért ne ragadhatnánk mneg ezen a decemberi  
napon, a háború nideg me1y'ik, első  vаgy utolsó évélten. Miéгt is fi?  
Akkor ertü шk meg a legfenekéig. Felragyogott a láthatómon, a sár és a  

hatalmas térségek kései hajtása, a távalságké, ntielye:ket serrumi sem tölt  

ki, üregek és ezémt valájáiban sz űkek, igen ezen a területen, különös, mint-
egy játszi módon csavarognak hábomús és ,békés nomádok, mden szállás-
helyen ,rendetlenséget, zűrt és néha egy-egy tartósabb nyo+mb.t is hagyva  
maguik utáл . (Akadtak olyanak, akik szekrétПyei~ket és székeiket hagyo-  
gatták el, és ikönyveiket, (hadd rágják az egerek). Felfogás sziületett, semmi  

sem végleges, minden bizonytatom, megszületett az eszme, de úgy, hagy  

nem ganddlták végig, koraérett volt, túlzo+tt; faly б, elöntött, elárasztott ár-
területeik, magrepedezett földek hektárjai a víz közel:ébe л, tacsák a mélye-
désekben. Mályen gyömyörííség ez az ö гrdögmalmas,, egyhelyben forgástól  
való erőtleuzség. Senki sem halt neg g  nem kongott a lélekhaтang. Vélet-
lenü1 azon a napon elég csak nem is ágyúztak. Messze, az оrszágútan és a  
síinpám acélszalagján hangtalan hadosztályok :kúsznak az ismar+etienbe: kis-
ыjón eljött a lakodalmi ünnepségek ideje, ernitt meg a háború tánca járja.  
arat a halál.  

Égzemgés, parádé nélkiil, a melankólia körülbelül az ldban az órákban  

költözaködött hozzánk, amikor köröskörrül mindenütt., és a falun túl is  a 
sílkságan kő-±kövön nem maradt, mindent elpusztítattak, minden elevent  
asоntig, a füvét, fát, vizet a földdel e+gyszíniben, nem is a földdel ,  — a, sár-
ral, a sűrű , nehéz, magadiós, fekete, legsárosabb sárral. Mindenütt, kinn  a 
sikon is — még a. kút gödrбben is. Egy darab eleven ihús., hanyagul levágva;  
hagyták, hadd folyjoin el a vére úgy ahogy van, — hagy rméért? Valamii  
elemiségért-e (energiák cseréje, vagy valami hasonló)? És a vastag vér-
sugarak alól áttets,ziik a tö ~rté+nel ~ern, elejét ől fogva, mind a mai naрig és  
visszafelé, Karadjordje zászlóbontásáig, Lazar cárig ts tovább, addig  a 
tizenegyedik századbeli templomocskáig itta szomvszéd faluban, és végül,  
az első  feltételezett, de még mindig rausseau-é em erig, aki sohasem sza-
badul meg önmagától, és így eljutunk a csillangósakig és a fehérjékig, a  
tenger fenekén. Minden tiszta volt tehát; érintetlen, megszabadítva min-
den barakk ornamentumtól, .a fiatal füzesekhez volt hasonló a Morava  
partján és ebben az évszakban; a hántolt kérg ű  tapalyfákhoz, kékfoltos  
füzekhez. Máról-holnapra lehullott fejükről a bojtos sapka, elhullоtt  a 
hajuk, levetkezték bőrüket. Megkönnyerbbül ~és. És eljött az esztelen melan-
kólia.  

A fiú megjelent a +küszöbön, kiüldözve a szoba szédületéb ől, hogy egy  
kissé kiszеllбzzön; vagy azért, mert a cwkorrépa b űzlik, mint a. szemét-
darab; az állatoik nemi aktusától való túlérzékeny útállkozás hatása alatt,  
nem ment el a ,többiekkel — testvéreivel ,és a sznamszédgyarekekikel arra  a 
hajtóvadászatra, a szerelmes kutyák ellen, — nem a fiú nem mnenit el,  
hanem talán most el еször életében, teljesen önállóan önakaratából lecsapta  
kártyáit, otthagyta ,  a jábéikat, di megmaradt szemlél ődőnek, társtalanul,  
orván a jelképekkel teli tájban (amely gandolattá тšításra késztet), álldo-
gált a kapuban és :az útkeresztez ődбseri majdnem estig. A csendben úgy  
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érezte, hagy ,agyát ktilönós, nagy, elvala+szlihatatlaiw1 ta Ра65 valami bоrítja 
el, elér mindenhova, idegeiben dúl, úgy, hogy vérfolyamai összekevered-
nek...  

II. 
(Nyugalom. Adott jelre. Hogy higg+a+dtabban hajítsd a szakadékba az  

elvetéltet?)  
Ha a napok fontosak, vannak még ilyen mdlankálikus na роk, koráb-

biak, alélek viasza tekintetében ennél is sorsdöntdbbek. Várasan ezúttal,  
nem, falun. A falut mi cserb аnlhagytuk, valahogy вiégis és viszonylag régen, 
kihúztwk a lábunkat bel őle és 'ellléptünk .a város felé. A faluba most már 
nem ~csаk mint falus ~i+ak térünk vissza, inkább .nedvekért gyökerekért, régi 
képekért, élelemért, meg azért a felismerésért, hogy milyen átok ez a levet-
keљhetetlen paraszti orgazdaság hennünik. Hacsak..., harsaik a falu nem 
irodalmi kaland cnup.án. Megkeseredik a 'szám íze, ha rágondolok: »kaland«, 
melynek tárgya ez ország lakomainak kétharmad része. 

Ojjé, volt rá idő  is, mód is, alkalom is elég, hagy kivirágozzék, igen, 
a melankólia. 

Vedd például a saját születésed, hitetlen Tamás! Na, sokat segít majd,  
ha cxsak azt veszed ujjaidra, amit megboldogult bábád mesélt. Egy-két rész-
let, a frissebbek, eszedbejut, — semmi több. Jó, rendben van, a csira lehul-
l.ott, eleve meghatározott hajlamokkal; ez nem, minden, de ,adj csak hozzá  
néhány jellegzetességet, — s ami ebb ől lesz, az valami amőbaszerű , mint-
egy kísérleti csodabogár, retortafény, szörny, emberi alakzat helyett. Ami-
kor pedig, .eljött az ősz, ugyanebben az id őben, amikor emlékezni kezdett, 
az újjászülött feje fölé hajló els ő  két tükör. 'közül az egyikben apja sze-
mét Láthatta, s amit látott, .az kék volta melankóliától. Az apák ültették 
el, mindenesetre a melankóliát es azt, hogy szeretsz félrevonulni, el a 
többitől; hajduk elutasító bizalmass'ágát, akyik minden titkukat rábízzák 
a véletlen útitásra, de ugyaniakkor ,betegesen zárkázottak, nem mondtak 
semmit; a+la,ptaJ:an gőgös öndicsérete csupán. De ezt ör Đköltük nevelteté-
sünk révé: is. Az igazi átöröklés, különösen, :ha nem sokat tör ődtünk vele, 
kevésbé hathat. 1Vlindössze másfél évszázada van azonban annak, hogy két 
édestestvér m;egé'rkezett erre a helyre, ahol ma5t ez a zsíron, nagy, g őgös 
falu van. D гél felől szöktek ide, miután, csárdások. lévén, megr Іték alvó 
vendéigeiket, néhány töröiköt, és kirabolták. őket. Itt letelepedtek, ebben a 
háborítatlan magányban, ekét falu. között. (Az egyikben már akkor félszá- 
zada működktt a legrégiebb szerb elemi iskola.) Belhúzódtak az erd őbe, tá
volabb az o+rszágúttól és kezelebb a folyóihoz, nek'ilát'tak az irtásnak, elvi- 
harzott vérviharok után, békés földm űveseknek álcázták magukat. Mit  
hoztak magukkal? Eur "apa vagy az őslakók vérét? vagy ellenkez őleg, áтs+iai  
gyökareaket?' .a hónrom évszázadois vándorlásoktól és keresztez ődésektől fel-
forgatott egléís+z Balkánt? Ki az ö гrdög jött ide velük: á.lomsz+uszékok? fá-
raidtak? degenerált faj? renyb е  vér? vagy talán mégsem? Az erd ők, a fris-
sen feltört földek hogyan váltak másodiik énjükké, hogyan ivódtak lényükbe  
ezek sumadiai-pam гnonálföldi decemberek, melyek közve.tien tilalomfái tulaj-
don magasbalendülésüknek, gúzsbakötöttsé,güknek, rabságuknak, vagy tudj  
isten minek. A szam+szédmá.g folytán, onnan felülr ől ,  a hamio+lyai oláhokkal  
cserélték ki zavaros sejtjeiket, azokkal ott a vízen túl. Talán t őlük ered az  
a félelmekkel teli csökönyösség, amellyel ellenállnak minden változásnak,  
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arаpott fogakkal, a társ аda.~rrvi kiskarúság egy ratfin,átt változata  
jegyében  

És ennek a túlságosan •hosszú bizonytalanságnak é+s ,tudatlanságnak, 
аm.ely nyaktör ő  'mutatványokat végez, a magasba, .többek /között azert is, 
mert nem hisz bennülk. egészen, nem hiszi e1, .hagy Fez valóság; ennek az 
irdatlan hálónalk, melybe minden utálok belekényszerültek, — ennek a 
neve ifjú náció. Neany  ennek a neve közö ї ségesen •elцnarado гttság ! ! ! 

Százszor kimondott szavak nyelvünk hegyén, fejfájdí'tá alhogy tolon-
ganak, de megszabadulni t őlük, hagy mélyebbre ssk maguraikat :a prob-
lémába, ,egyhamar nem fogunk. Hol a mnegaldás? Megint lkemesztút és néma-
ság. Vigye el az ördög, arás sem. jut tovább. A járatok sz űkek, megállj. 
Nincs mire támaszkodni. És halbár bizonyos köv еtrkezmiényElk nemzedékr ől-
nemzedékre szabályosan ismétl! ődnek — ami ávabasságra. int és gond is 
— ,a kutató lassan elfordul tárgyától. Lassan és ' kétlség{ eesetten. És álltja, 
hogy a m гelankália születésének napja vagy éve, hiszen mindegy, — mindez 
eltörpül, elenyészik, a jelennel szemben. A gyernvek, az »elanarado ~tt« 
gyermek, rugldalózik araár, kievickél valahogy, a maga kenye тén, nagy 
mértékben mondhatnánk úgy is, a legnagyobb rrnérték/ben elrugaszkodott 
a parttál, a maga látóható óval méri magát. Nem lehet ezt másk вpp! Élet-
revalá a gyerek, nődögél, azaz: ma hopp, holnap kopp, mikor hogy. Egyet-
len számadás sem állja ki a próbát az 6 f ő  részvétele nélkül, nélküle, aki 
most nőtt. fel szinte a földből é oly szabados. Ami történem/ táplálékra 
ráfal, válogat benne, hányja-veti még magát. Hát így. Valószín űleg ilyen-
formán meg y .majd egy darabig, aztán megás, méglsem lEln ~et dolgokat csak 
ágy átugrani, fokozatosság nélkül. Persze, ez nem jelenti - azt, hogy most 
aztán öLbetett kézzel, várjuk e /határvonal kinyilatkoztatását, mint őseink 
az evangéliumból. 

Nem egyetlen natp, nem egyetlen гeglhatárazattiság volta s.z гülőanyja, 
az bizonyos. Demint egy szelet lakmuszpapír, kimutathatták. A melan-
kólia, önmagában, majdnem id ő tlen, és születésénél mindernesetre régebbi. 
Semmihez sem kapcsolódik. Nem, hiába. Telheti. Olyam mint egy tó éle-
türik alapjaiban. Tó vagy mocsár. Kiszáríthatatlani. Vágyainkban és rette-
géseinkbeneléggé sohasem pótolható. 

S ami mg követkézik: k ~önyörgtésdk, ы tarításak, rugtkapálás, váa а t-
lanul Imeg né/hány karcsapás, sokszor er őnkön felül, úgy hagy magunk is 
csodálkozunk, ugyan honnan, míg csak össze nem esa,pnak fejünk felett a 
hullámok. 

Borbély János fordítása 
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Megkérdezhetném  

Fehér Ferenc  

Megkérdezhetném reggelenként a rendőrt  
Mért nem ír az utcáról verset  
Végül nyilván a fejébe venné  

Megkérdezhetném két m űszak között a vájárt  
Mért nem megy mondjuk Operába  

Nyilván csak húzásnak venné  

М.4egkérdezhetném halkan a Pápa бfelségét  
Szívott-e már bányában szénport  
Kezét nyilván fejemre tenné  

Megkérdezhetném a fegyvergyári munkást  
Szeretne-e netán háborúba menni  
Nyilván rossz viccnek venné  

Megkérdezhetném az állami hóhért  

Szeretne-e életbiztosító lenni  

Nyilván fejemet venni  

Megkérdezhetném a sintért  

Hol az én gyerekkori Buksim  

Nyilván. kutyába se venné  

Megkérdezhetném mondjuk von Braunt  

Hallott-e netán Hirosimáról  

Nyilván a térképen keresné  

Megkérdezhetném a holt h ős édesanyját  
Elfogadná-e egyszervolt kisfiát  

Nyilván két karjába temetné  

Megkérdezhetném, reggelenként a rendőrt  
Mért nem ír az utcáról verset  
Végül nyitván a fejébe venné  

Más országban csücsülnék tán e versért  
Az irodalmi közvélemény  

Nyilván ész т= sn venné.  
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Nagyvilágnál nagyоbb tenyered  

Fehér Ferenc  

Fűbe 
fába  

virágba  
Rejt őzik  

a versem  
hiába  

Elvesztett  
csigaház  

a világ  
Csalogatom  

hívom  
keresem  

Fűszál hegyén  
tündökölj felém  

Leány-mell-kemény  
szerelem  

Vérszívó  
indák  

soraim  
Tintám  

mészharmata  
méreg  

Zöld gyíkok  
a vesszđs  

ékezetek  
Szemüreg  

csak a  
pont  

Leveles  
szavaim  

húsében  

389  



1mmá~r  
meg ki  

pihenhet  
Suttog-e  

még aki 
csókol  

Elámul-e 
még aki 

ír  
Húzódj _hát 

puha  
szív  

đsszébb  
a köpenyben  

Mérges 
avarban  

Még kék  
ibolyácskát  

Ingat 
a szél  

Hajolj le 
hozzá  

Holnap 
lepereg 

Az utolsó virág 
melegítse át 

Nagyvilágnál 
nagyobb  

tenyered.  
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Két part I  

Urbán János  

folyó túlsó partjáról r őzsével megrakott csónak indult útnak. 
Nyugat felől száguldó szélrohamok borzolták a folyót. Erre 

felé az ilyen fajta szelek mindig es őt hoznak. Télen pedig olyan ha-
vazást, hogy jaj annak, akit a puszták világában ér utói. A viz most 
is erősen tarajosodott és szinte pillanatról pillrnatra n őttek a hullá-
mok. 

A csónakban egy öreg, borostás arcú apó ült, mellette csepered ő  
gyerkőc. Az öreg megérezte a készül ő  őszi vihart és a r őzsekévéket 
két oldalra rakta, a kis emberkéb ől csak a sapkája hegye látszott ki. 
o maga úgy helyezkedett cl, hogy mindkét oldaláról márthatott az 
evezővel. Ismerte mára folyót, tudta, hogy ha szépen, kíméletesen 
bánnak a hullámokkal, akkor ha kissé meghintáztatják is a csónakot, 
nem bántják. Azt tartotta, hogy bolond ember az, aki er ősebb akar 
lenni az elemi erőknél. Most is kimérten, szinte minden hullámi fu-
tást előre megérezve mozgatta karjait. Kémlelte a távolt, és csak 
néha pillantott a gyerekre, aki ott ült, látszólag nyugodtan, a fész- ~  
kében. Mikor a gyerekre siklott az öreg tekintete, arra gondolt, hogy 
talán jó is ez a kis viharocska, hadd edz ődjék a gyerkőc. Mert, csak 
gyerkőc volta neve az unokának, aki, ha tehette, mindig •elszökött 
otthonról az öregapjával. Nyáron át minden nap megjárták az utat 
odaátra. Egy darabka homoki földjük volt. Megtermett abba dinnye, 
paprika, kukorica, meg minden, ami a konyhára kellett, még a piacra 
is jutott. Szőlő- és gyümölcséréskor csalogatni sem kellett a gyerk ő-
cöt, mert hamarabb elindult otthonról bárkinél. A kés ő  őszben pedig, 
mikor már a .téli fűtéshez szükséges r őzsét, a földecske utolsó ajándé-
kát vitték haza, аpó hívta a gyerkőcöt beszélgető  társnak, hogy job-
ban teljék az id ő . 

Mert szoktak ők beszélgetni is. Nem mindig ilyen bolondos ez a 

391  



folyó, hogy többet kel az evez őlapátra bámulni, minta gyerk őcre.  
De azért nincs hiba, nincsen — mo»•zsolgatta gondolatait az öreg. 
Nincs hiba, nincs bizon, miért is lenne. No nézd csak, hogy tolak-

szik ez a hullám... Úgy ni szépen, most átsiklasz alattunk, megnya-
lod acsónakot és azután elmész hullámocska arra le délnek, ahol 
talán nem jár ílyenkor átkel ő  ember. Igy küldözgette az egyre er бs-
bödő  hullámokat a csónak alá az öreg, hogy azután elébe nézzen a 
másik víztarajnak, megismerkedjék vele és azt is tova küldje. Men-
tek is meg jöttek is a játszadozó vizdombok, mert hát itt nincsenek 
vizhegyek, csak dombok. A szél pedig mintha valakire vagy vala-
mire nagyon megharagudott volna, csak bolondozott, fújt, fújt, de 
úgy annyira, mintha a nyári lustaságát most akarná helyrehozni. 

A gyerkőc ráúnt a hallgatásra, azt kérdezte apótól, hogy messze 
van-e még a másik part. Apó szerte kémlelt a megáradt széles és 
hullámos folyón tus csak úgy, halkan, inkább magának, minta gyer-
kđcnek eldörmögte, hogy hát van még néhány hajításnyira. A gye-
reket hajtotta a kíváncsiság és fölállta fészkéb ől. Alig nézett szét, 
amikor egy hirtelen szélroham levitte sapkáját a fejér ől... Kiáltott 
egyet és már kapott is a sapka után, amikor hirtelen megbillent a 
csónak, és a másik pillanatban már egy hullám úgy nyakon loccsin-
totta, hogy azonnyomban visszaesett a fészkébe... A sapka pedig, 
mint nyáron a dinnyehéj, úszott, úszott lefelé... 

A váratlan esemény kimozdította egyensúlyából acsónakot, de 
az öreg lelkiegyensúlyát is. Hirtelen azt sem tudta, hogy a gyerekre 
ügyeljen-e, vagy a távolodó sapkát figyelje. A csónakot pedig hol 
az egyik, hol a másik hullám kapta oldalba, és inkábba víz gyors 
folyásával haladt, mint a part felé. A gyerk őc ugyan ott szepegett a 
fészekben, az öregr ől mégis csorgott a veríték. A leselked ő  szeren-
csétlenség járt az eszében. Nem tudott megszabadulnia gondolatok-
tól, újra és újra felréшlett előtte az a kép; amikor a gyerk őc kihajolt 
a csónakból. Már nem beszélgetett a hullámokkal, hanem szembené-
zett mindegyikkel, fogcsikorgatva nyomta beléjük az evez őt... azt 
érezte, hogy szíven döf minden hullámot; ami feléjük tart. Amikor 
visszahúzta az evez őt, látta, hogy milyen messze van még a part... 
A csónak mintha nem akarna partot érni, csak megy, megy lefele, 
csak siklik, mintha az ördögök hajtanák... Már messzi elmaradt a 
hely, ahol ki szoktak kötni, már beértek a meredek partok alá, ahol 
ha ki is érnek, nem köthetnek ki, menni kell tovább a vízen, addig, 
amíg arra messze, lent ismét akad erd őség... De az még messze 
van... Addig még megszámlálhatatlan örvényen kell átsiklania cs б-
naknak... Talán jobb is, hogy nem kerültek egészen a partok alá... 
Megtörténhetett volna, hogy egy bolondos, játékоs hullám, valame-
lyik erős sodrásban úgy oda vágja a csónakot... igen, jobb, hogy itt 
mozog a csónak... Igen, most így jó, de arra lejjebb már látszik a ka-
nyarulat, ahol a s^él és a felkorbácsolt víz ilyenkor szaggatja le azo-
kat az Gj iási fdlddarabukat, amib ől aztán a túloldalon hatalmas ter-
mészet-teremtette gát keletkezik... Furcsa ez, de így van: a víz egyik 
helyről elhord mindent, hogy a másik oldalon béklyót rakjon önma-
gára. Acsónak pedig csak megy, megy a kanyarulat, a part felé, ami- 
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ről azt mesélik, hogy valamélyik régi település maradványából dom-
borodik a közeli síkságra... Mindenkit ől távol, itt fészkelnek a parti-
fecskék. Most is itt vannak és mintha már éreznék a rettenetes tra-
gédiát, eszeveszetten röpködnek az öreg feje fölött, lecsapnak a lucs-
kos, didérgő  gyerkőchöz a csónakba. 

Fenn a parton, a szántókon, a forgószélben keveredett szárhul-
ladék és ballangó susog. Az öreg már nem figyel semmire, csak árra 
a hatalmas sárgászöld partra ott a kanyarban, ami rettenetesen kö-
zeleg... Csak birkózik az evez ővel, a vízzel, azután, váratlanul, szin-
te egy evező  mozdulásnyi idő  alatt zuhogni kezd a zápor. A gyerek is  

megmozdul, fölül, félénken szétnéz és szinte érthetetlen hangon azt 
kérdezi „Hová megyiink, apó?" Az öreget váratlanul értea kérdés, 
rábámulta gyerekre, szinte elfelejtette evez őjével szíven döfni a kö-
zelgő  hullámot, a csónak kissé megbillent, azután lassan, szépen elsí-
mult a víz... Az öreg mindezt nem érezte, szinte észre sem vette, 
hogy a hullámok elmaradnak... csak nézte, nézte a gyereket, aki f e-
leletre várt, aki csak bámulta az ismeretlen tájat, meg az öregapja 
arcát. Apó pedig hangtalanul leengedte karját, az evez őt az ölébe 
vette és értelmetlen csodálkozással nézett a gyerk őc arcába, aztán 
a vízre. Gondolatai cikáztak... Mit mondhatna a gyerk őcnek? Hirte-
len ismét erősen megmarkolta az evez őt és a meredek part felé te-
kintett, hogy messze van-e még, amikor villanásszer űen rádöbbent, 
hogy a csónakja lassan ring... a. vihar elült... Ahogy nézte a partot, 
a vizet, önkénteleniil felkiáltott: „Hát ezért jöttünk errefelé, te gyer-
kőc!"... Еs odamutatott a meredek part felé, ahol a gyerek sárga, 
subaszőrű  sapkáját lágyan mozgatta a víz... 
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Kék vadgalamb 

Bányai János 

M agas volt és sápadt. Úgy állta kútnál, mint aki magából facsarja 
a vizet; állt és nézte a macskaköveket az úton, amelyekre ki-

folyt a víz. Ha a víz elönti .a  macskaköveket, azt jelenti, hogy megtelt 
a kanna, s indulhat hazafelé. Vette a kannát a kút csövér ől, kék kanna 
volt, nagyon kék, amikor belenézett, szürke szemeib ől kihulltak a fény-
csíkok, s lesiklottak róla, minta tükörr ől, amikor belenéz vagy a tóról, 
amikor kitárja keblét a napnak. A kút kereke mozgott még néhány 
percig, aztán megállt, 'az utolsó csepp víz is elhagyta a csövet, mintha 
utána szeretne menni a kék kannának; s az árnyék, amelyik végigha-
salt a macskaköveken, elvitte az asszonyt, a kannával, a vízzel, elindul-
tak ketten, mintha hosszú idő  óta először találtak volna egymásra. 

Az iskola mellett haladt el és hallotta az ablakon keresztül a zsi-
bongást, amely végigfutott az osztályon, amikor meghallották a csönge-
tést. Arra gondolt, jó lenne megvárni mosta gyereket, jó lenne most 
csak néhány percet várni itt az ajtónál és látni a gyerekeket, amint el-
rohannak minden irányba, anélkül hogy őt észrevennék. 

Elindult mégis, és a péküzlet mellett befordulta mellékutcába. El-
tűnt mint a távolodó emberek szoktak a ködben, halvány volt el őször, 
aztán csak a köd mozgása látszott s elt űnt, úgy eltűnt, mint ahogyan a 
kúthoz ment, váratlanul, félénken és halk mosollyal arcán. Holnapra 
nagy hablabdázásra készül a sikosra ázott fatekn ő  felett. 

II. Újra kijött a ködből s megint a kút felé indult. Lágy arcán vé-
kony csillagsugár futott végig. Kimelegedett. Nehéz a vizet hordani a 
kannában. A kanna szén, de nehéz benne a víz. Olyan mint az olaj, meg 
a homok, meg a só. A fiacskája azt kérdezte t őle, miből készítik a sót, 
hogy annyira sós íze van. Nem tudott felelni, nagyot nevetett, föl-
emelte a kezét, a szeméhez tette és nevetett. Igazán nem tudhatta, mi- 
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ből készítik a sót, meg miért sósa só. Annyira nevetett akkor, hogy 
kicsordultak a könnyei, s végigfutottak az arcán, mint apró homoksze-
mek nyáridő  hajnalán a szederbokorban, (honnan jut eszébe a szeder-
bokor?), s csiklandozzák a könnycseppek, ahogy végigfolynak az arcán, 
(tényleg, szedret volt szedni hajnalban, s már nem is emlékszik), a 
könny befutott abba a mélyedésbe az arcán, ami mint egy árok bevé-
sődött a szája felé, (a falun járt szedret szedni, nyaranként sok szedret 
szedtek, a lábát mindig összecsikargatta az indákkal, sírt is néha), igen, 
a könny keserű , igazán keserű  a könny, érzi, végiga szójaszélén a ke-
serű  meg sós ízét a könnynek, (ilyen volta könny mikor sírta szede-
rinda miatt), azért jutott talán eszébe mosta szeder. Szép gyümölcs a 
szeder. Nem is vette észre, hogy iíjból megtilt a kannája és visszafelé 
indult már, melletti gyerekek rohantak cl, most gyújtott világasságot 
a pék üzletében, ennyi idő  van már? talán nem is kell több víz. Elég 
ennyi, van egy kevés a hordóban is, es ő , jó esővízben mosni, de nincs 
belőle elegendő, a szennyes meg annyi, hogy holnap sokáig tart majd 
a nap. 

III. Ahogy a víz beleloccsanta kádba, felcsapott egy cseppet az 
arcára. Letörölte, minden érzés nélkül. Túlságosan fáradt volt mrá.r, 
semmit sem érzett; hordta a vizet egész délután, nem is tudja, hányszor 
ment el a kútig meg vissza, de sok volt, azt most kar. jón érzi, ahogy 
emelné. Kinyílott az a j tó, a konyhaajtó, és látja a fiát ahogy feléje kö-
zeledik. Valamit, valamit mond halkan, csak nem a sóról kérdez me-
gint valamit? észreveszi, hogy nem tud nevetni, egy heged űszóló min-
den hangja feszül a fülében, egészen távol hajol a heged űtől, de nem 
hallja, nem hallja, hogy mit mond a fia, csak látja, hogy szól, valamit 
mond, talán kiált is, s visszhangzanak a falak körülötte, de nem érez 
semmit, semmit sem hall, csak várja, hogy induljanak valahova, mint 
mikor mellére ül a rádió minden melódiája, úgy érzi nincs kiút, egyet-
len út sincs, amelyen elhagyhatná azt a vasárnapdélutáni fülledséget, 
amely átöleli az ablakokat és az ajtót bilincskarjával. Lép egyet és 
eszébe jut, hogy semmi baja, csak nagyon fáradt, nagyon hosszú volt az 
út a kúttól egészen eddig. Lábai akaratlanul viszik be a kónyhába és 
bent szeme városul a halvány villanyfénnyel, amikor leül a székre, 
amit fiacskája tett elébe. Fiacskám, hol vannak a szemeid, miért félsz, 
nincs anyukának semmi baja, nincs, igazán nincs semmi baja, hol vagy 
fiacskám, szedd össze magad, látod semmi bajom, csak túlságosan fá-
radt vagyok, talán nem is annyira, amilyennek látszom, fiacskám nyu-
godj meg, kérlek légy nyugodt, ma hazajön apukánk is, nem történhet 
semmi bajunk, csak várnunk kell egy kicsit, csak pár percet, hogy 
anyuka kipihenje maffiát, igazán, fiacskám, csak ennyi az egész. Neves-
sünk, kicsit. Nem tudta, hogy mondta,,-e mindezt és igy-e, nem tudta, 
semmit nem hallott, egészen elt űnt, egész testével elt űnt a szoba pil-
lantásában, mint a mült, amelyr. e soha sem gondolt. Nem látta a fiacs-
káját. Karja görcsös volt, mintacsók, úgy fogta a szék karját, azt.n 
amikor egyszer nagyon megszorította a szék támláját, meghallotta, egé- 
szen hangosan hallotta, ilyen hangosan még semmit nem hallott, hogy 
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a tűz pattog, vidáman pattog a t űzhelyben, vidámsága most átterjedt 
rá is, félugrott hirtelen a székr ől és keresni indult fiacskáját. 

Ott feküdt a földin, olyan volt minta Bobi, mikor megverték, a 
tűzhely előtt, s zokogott. 

Felvette, karjába vette és csókjaival súgta fülébe, hogy anyukának 
semmi baja, igazán semmi baja. A baj nem itt kezd ődik, igazán nem, 
fiacskám. 

Hallotta, hogy kinyílta kapu. A léptek, amelyek az embert 
hozták bizonytalanok voltak. Nem találta az ajtókilincset. A gyerek 
nyitott neki ajtót. Mikor belépett, az asszony nem figyelt feléje. Vala-
hova messzire nézett. nagyon távolra, mintha látott volna valamit, va-
lamit, amit széppel szoktak jelölni, s elt űnt egy pillanatra ebb ől a 
konyhából, távolra, maga sem tudta, mit keres oly 'messze, s érezte. 
sohasem kíván visszatérni a konyhába. A férfi csak állt az ajtóban, 
nem mozdult, mintha lábai ólomból volnának, úgy állt ott az ajtóban, 
talán nem is látott semmit, vagy mindig elfutottak szeme el ől a konyha 
bútorai. Csend. Nincs nagyobb csend a tó partján. A tó csendje nem le-
hit faragatlanabb, minta konyha csendje. A t űz ellobbanta tűzhely-
ben. Valami csúnyát kiáltott az ember, nem hallotta, intett, hogy 
mondja mégegyszer. „Mi van?" a férfi hangja kemény volt, mint a te-
nyere. „Megkukultatok?" Lerogyott egy székre. A gyereket sehol sem 
látta az asszony. Az ember feje himbálódzott a leveg őben, mint annak 
a lába, akinek eltört a csontja. A gyerek nincs sehol. Kiáltana utána, de 
tudja, hogy majd visszatér. Megnyugszik. Újra csend. „Enni!" hallja. 
Kinyitja a kredenc ajtaját. Ennivalót szed el ő . Kenyeret tesz mellé, 
kést keres, meg zöldpaprikát. „Gyere!" int, de az nem tud felállni. Se-
gít neki. A széket is hozza. Nem tud enni a férfi. Nem tudja szájába 
rakni a falatokat. Az asszony az ablakhoz lép és kitekint az udvarra. 
Két világító szemet vesz észre a fa mögött. A szemek indulnak feléje. 
A gyerek bontakozik ki. Csak az ajtóig mer eljönni, ott megáll, nem 
indul befelé. Az asszony nem is int neki. A folyosón a fiú nekid ől egy 
oszlopnak és folyó indul az arcáról. Az asszony elfordul az ajtótól. 
Hallja, hogy az ember feje nagyot koppan az asztalon. Int a gyereknek, 
hogy jöjjön be. Kint mély sötét van, lassan ereszkedik a köd. 

A szobában savanyú a leveg ő . Mély horkolás rázza a falakat a 
szoba túlsó felén. A horkolás végigfut minden tárgyon és belemosódik 
az ablak táblái közé. Az asszony hason fekszik az ágyban és zokog. Sós 
a könnye mint mindig, de nem tud semmire sem gondolni! Semmire, 
csak látja amott a falakon túl, látja az öregasszonyt, aki integet neki, 
s mondja, súgja, nyugodj meg, ilyen az élet, ilyen az élet, nyugodj meg, 
s a szavak visszhangzanak az üvegfalak között. A szoba négy fala most 
fekete üveggé változik, mint a távolság, amely a szavak igaza közé 
fészkelte magát. Indulni kellene, indulni. Minden este végigélni ugyan-
azt, nagyon nehéz. Most igazán indulni kellene. A gyerek még mindig 
nem jött be a folyosóról, már. intett neki egyszer, hogy bejöhet, de 
újabb hívásra vár, csak áll ott kinn, mintha elavult volna, mintha 
mély, gyerekesen mély álomba merült volna. S neki most nincs ereje 
kimenni, nincs egy csöpp er ő  sem a tagjaiban. Elaludt. Minden elhalt 
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mellette. Semmi sem volt mára közelében. Hajnalban, amikor feléb-
redt, kiment a folyosóra és intett a gyereknek, hogy induljunk fiacs-
kám, most már erősek vagyunk, induljunk fiacskám, kialudtuk ma-
gunkat, ma újból olyan nap lesz, mint minden másik. Ma is elindulunk, 
mint eddig minden hajnalban. Egymás kezét fogva indulunk ma is. S 
visszatérünk ma is. Tudod, fiacskám, addig kell indulnunk, míg végre 
egyszer nem térünk vissza. Talán ma lesz a visszatérés nélküli indulás. 
Talán holnap. Talán saha sem lesz. Fiacskám, lehet, hogy túl gyengék 
vagyunk ahhoz, hogy tegtiünk valamit. Fiacskám, semmit se tanulj 
meg ebben a házban (újra a szedret látta, meg a hajnalt, meg a folyót 
otthon az erd őben), vigyázz magadra, (nem is olyan sós ám a könny!), 
te okos és szép fiú vagy, (örömkönnyek?), indulnunk kell, reggel van, 
(otthon mindig ilyenkor indultunk az erdőbe), add a kezed kicsim, (el-
siklott a halász csónaka a víz felett), add a kezed, hogy utólérjünk min-
dent, fiacskám, megfogjuk, meglátod, megfogjuk a kék vadgalambot, 
meglátod, hogy a miénk lesz, hisz sohasem láttuk, még, most a miénk 
lesz. A fiúban valami keseríi íz matatott, nem akart indulni, hideg volt 
és szürke minden, a házak, a falak, az út, minden hideg volt s rajtama-
radt a tenyér b őre, ha hozzáértek. Aztán mégis felszedte lábait s hal-
kan hallotta: kék vadgalamb. 
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Kati balladája  

Zákány Antal  

Kis, ázott, rongyos kuvasz vagyok: 
dalos, meleg vackom volta kocsma,  
igéző  „stílusos" mosollyal, 
kissé úrimód-megkopottan: 
vártam a jószívű  pasasokat —
б, mi nehéz mosta szívem 
éjjelente így hazavinnem —  

Frankie Lain, csak nekem dololj ma...  

Kis, ázott, rongyos kuvasz vagyok,  
de, nagy-nagy dáma voltam  
biztos volt minden „tippem"  
ki csókkal, vagy borral lerészegítsen:  
kérdeztem mindig — az hol van?  
б , mi nehéz mosta szívem 
éjjelente így hazavinnem —  

Frankie Lain, csak nekem dololj ma. .. 

Kis, rongyos, rúgott kuvasz vagyok:  
De nem olyan régen úgy szerettek...  
Úgy mondták nekem, őrjöngő  szerelemben:  
0. egyetlen Kitty, lelkem!  
Tündér lakja te szép tested...  
б , mi nehéz mosta szívem  

éjjelente így hazavinnem —  

Frankie Lain, csak nekem dololj ma...  

Kis, rongyos, elhagyott kuvasz vagyok:  
Biiszke szívemet megöli. a szégyen. .. 
éjjelente nálam, olykor négyen is voltak:  
szerettek, ittak és daloltak,  
s állatmód verekedtek értem. .. 
б , mi nehéz mosta szívem 
éjjelente így hazavinnem —  

Frankie Lain, csak nekem dololj ma...  
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Elhagyott, árva kuvasz vagyok,  

de nem sírok, hitvány bosszú se dermeszt,  

és nem fáj a szégyen-kórság,  
mert keblemet: e tiszta rózsát  

meghagytam eljöv ő  gyermekemnek. .. 

0, mi könny ű  mosta szívem 
e mocsokból így hazavinnem! 
Milyen förtelmes lett ez a kocsma! 
Dalol), Frankie Lain, zokogva — dalol) mal... 

Rock and Roll  

Zákány Antal  

A  vi.lág vére4s teretn,  
hal eLveszett mtiUlió é.let:  

(eddig hiáыt hгilllatt,  
s mindmuíig meg n,em térült)  
а  világ macskos  Фerein, 
ím, fölzíudu'rt а  vériGnk —  
tá.ncolwnik, mui: 
álcás - .jamnpecak,  
okos, briiaszke,  
és művd11t  
f élke:geilmtiűek,  
b.ölсs-májmak, 
józan — ámokfutók:  

tüzelő  lázјban, ibőszen, 
eszelősen,  
a pakdlbx zs љgоradva,  
az égbe nVíuLva, 
rikkantva, téibolyulva, 
mint okádó, 
részeg cédц :  
előttünik, beennünk 
a parancsoló — példa 
Elves РгјзsUey,  
az órült — uíód! 
A iléle гk srEr, аm ikorr nevet, 
miUliárd éhes  
romgyoldb ~am remeg  
a vér, amott  
f aLуamlként erred --
röhögj, crs љGbц  fölött  
vérengző  kán a! —
ávtkas, nagyi feig all1att  
halálos N,а,p süt, 
áll, nemi :közeleg a gomba alak, 
halnapi s~arsuvk, 
borz таink ПЈaК  ikíséntet-árnya!  
Ember, tІ9tvér: őrült!  
leendő-seb,  
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szenes- сafat,  
gew гmves, álШktlaíUarn f aszláwuy!  
Jcri гmillió ёvek áuráгn,  
rémbelli szurdk be+n  
s ах  álUl,at éUatétre(l  
már-rrnár enilbєrré okosodtál:  
add a kezed!  
ddbd fы  a fejed,  
görnцeszd  i  háibad,  
kцstimгtuliva -meagt&rtлe,  
te tunVa, etsetl:en,  
botor — töгpe!  
AdJd &t magad  a 
táncoUÓ-бriásnak!  
Apá,nk, aІъyárr4k, fiúnk  
'karhacUt,  rothadt  
csontja,  ihaLlod hdgg rnuhb'g?  
nљпcsen bú és rulncs ІІn dráwrua!  
az briá:s azt kwá~UUtljгш!  
véres a szeme, hwlbzik а  szája!  
nncsen bú: ах  ІéDet — tré'fa!  
elб ttüгuk,  
beлъnünk, ím,  
а  р é9Јдт :  
E,lvis PrlsUeу  
az бrül č  -- wtód!  
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Sáfrány Imre szövegrajza  

Kett®n álla vásár  

Sáfrány Imre  

riás amőbák az .ég kék cseppljéb еn; fehér kumu]iuszok. Tavasz hírnö-
kök. Jékedvúеn szedem a lábam. Megyeik а  vásárba.  

A k:á várfa körül, a drótkerítés alatta keskeny barázdában araár dagad-
nak a vadnarancs magok: tegnap vetette el őket a ternető  őre. Két! év  
múlva tövises Sövény is segít аmajid a szögesdrótnak. Együtt védik majd  a 
szint s.táclókat, a pázsitot, a krisztus- és latorkereszteket és a. kápolmát.  

A tá~vоlban, lenn a völg~rben, az állomás mellett araár felhúztáik az új  
malom nyalсadik emeletét. Felh őkarcalb szerű  szilйettje farkasszemet néz  
a dombon pipiskedő  kápolna taronnya .  

Az epres mellett bárányb őrkucsmás juhász üget szamár háton.  
A fák között, szép barnapiros tyúkok kapargálnak .a szomktben. Fé-

nyes zöld sarló farokkal kakaskodik közöttük •a háremúr.  
Pihent lovak ficánkolnak a könnyű  kocsik előtt. A fejlők nikkelén  

csusszan a reggeli nap. Jönnek a kocsik az országútokon. Az ülésen az  
erriber mellett az asszny, mögöttük a gyerek. Jönnek a 'kocsik Bajsa fel ől,  
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Csantavbrrál, Hegyesral, Szabadka fel бl... Еs keТékparan is jönnek, de  
mennyien!  

A Patbcs-féle kacsmából asztalt, hoztak ki és széket a kövesútra. Az  
asztalnál ül az egyik rend őr és szorgalmasan jegyzi a (kerékpárosok nevét,  
igazolványszámát, a másik rendőr meg, a kerékpárák számát diktálja.  
Akkora a torlódás, hagy a szemfülesebb kerékp іárosak a damlbmól jövet  
nem állnak rá a fékre, hanem gyönyör ű  iramban illannak el a furcsa soka-
dalom mellett. Az autbbuszt várók állnak és derülnek.  

Vajon sikerül-e lopott kerékpárra akadni?  

E gy-két öregasszonyt latok barkaággal. Egy-két kisgyereket is látok  
barkaággal. És egy-két fiatalasszonyt is látok barkaággal.  

Eszentihe jut, ma virágvasárna Іp van.  
Az újságosbódénál megveszem a lapokat és beültek az üres kávéházba.  

Itt ra baгk t szentelnek. a nagytemplomban. Algériában kétszázhetven  
francia zászlóalj harcol. Itt m-a vásár van, jennek a szekerek Tornyosról,  
Telecskáról, Pacsérról is, Zambor fel ől... A Bundeswehr-nek. pedig már  
csomagolják az 0ceán túlsó partján az atomfegyvereket. Itt ma virágvasár-
nap van és vásár. És Eurápáb аn — az Adria túlsó partján is — egy köpésre  
tőlünk rakéta támaszpontokat építenek. Holnap a Holdra гögülnek és itt  
az iskalásgyerekek fele bevallotta., hogy hittamra jár .az apácákhoz.  

Mielőtt a k.ávéházbа  léptem, egy harmincöt év akörüli férfit láttam az  
utcán. Hosszú sötétkék télikabátban és barna kalatipban. Begombolt ing  
nyakkendő  nélkül. ї Tnnepélyesen, óindbán lépkedett. Jоbbjáiban vigyázva,  
tisztelettel tartotta a barkaágat. Lehet, hogy éppen; az ő  fia volt az, aki  
arra a kérdésre hagy miért jár hittan órára, ezt válaszalti: »Le kell járni  
a száz din "art, amit a tata befizete'tt!«  

Ú jra az utcán vagyok.  
Üdvözlöm a tanárt, aki gyerekeivel sétál. Már régen levetette  

a reverendát. Üdvözlrim a kőművest, akinek nehezemre esik a szenébe  
nézni, fióta új lakás г Ρam.ban lakom. 0 feleségével és ekét gyerekével egy  
kis szabába:n lakik, és az elriszobájána:k nincs mennyezete. Pedig a lakás-
hivatal .alkalmazottja. Ha kel új házakatépít ,  ha kell régi lakásbál lakol-
tat ki, »maholnap, -- mondja — odajutok, hogy az ,is г Ρmeráseim elfordítják  
a fejüket, 'ha meglátnak, pedig ha én nem, hát más csinálja meg. De mond-
juk meg úgy ahogy van, én sem néznék. szívesen .arra, aki kihordja az  
ágyamat az utcára. Unom mára zegészet. Ha az idén sem kapok legalább  
egy szoba-konуhást, otthagyom őket.«  

Megyek .a vásárrtéт° felé.  
A vásár nemcsak a sátrakat • jelenti, hiszen a nagyáruházak is nyitva  

vannak, meg a boltok is. De mégis, az »igazi. vásár, .a vásártéren van.  
Ha nem tudnám Is, merre van a vásártér, oda találnék. Hallgatag, magá-
nos férfiak bandukolnak a vásárból: kinek kegyében új kapanyél, kinek  
vödör, kinek bocskor, de legtöbbje egy-két gyümölcsfát is visz hazafelé.  
Biztosam már el őre kinézte, hova fogja elültetni. ebéd után vagy még ebéd  
előtt, aszerint, hagy betér-e még valai оva egy kortyintásra hazafelé menet.  

A traktorállomás el őtt, nagy szürke hernyótalpasok sorakoznak, sok-
vasú ekék sorakoznak, kultivátorok sorakoznak és két ember épp az egyik 
hernyótalpas hernyótalpát nézegeti. 

A kövesút most hajlika vásártér felé. Fürge mutorkerékpá ok el őzik. 
a fogatokat és gyalogosok lépkednek ki a vásárba, ki a vásárból.. 

A vásár meg éli a maga életét, játssza a szerepét ezen a mi sokszínű  
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színpaclrunkоn: régen 12 a szerep sokkal nagyobb volt, 1 оntasaibb, de  ma 
úgy látszik ez6dszereppé zsugorodott. De a kiulisszák wgyanazak mint 
régen: szalmakazlak, szélmalom, sátorponyva., l őrhinta. 

A vursli régi melódiákat áraszt, forog a körlhint.a és a korctavaszi szél 
himbálja a kiaggatott bocskorokat. Egyonás mellé állították a frissen-
vasalt, könnyű  kocsikat, tarkállnak a szí.jgyárták remekei, rudak, nyújtók 
ágaskadnaik, gúlákba tömörítve, bád оgos holmi torkul a gyöp új zöldjén. 

»Üres .a vásár« — ~mcndj.a bоgnár ismer ősöm. Végignézek a sokadal-
mon és kénidőn nézék vissza a bagnarra. »Üres a vásár«, mert kevés a 
vásárló kérem. « 

— Pedig — mondom — az id ő  szépen megmutatkozott... 

V éggkéтdeztem a rkútvöd гöket a bádogosoknál és megvettem egyet. 
— Ez nem gyári munka kérem, — mandlja a bádоgos felesége 

— nézze meg a vasalását, igazi kézimunka. A,gyan van dolgozva. 
A vödör tényleg agyon volt dolgozva, jó vasalás, er ős bádog. Meg kel-

lett venni, mert a vaskereskedésben vett gyári vödör meg sem merül a 
kerekeskútb аn. A nénik vetéménymagot kínálnak. Meg virágxnagok а t. 
Szélesszoknyás tótasszonyok. vászonárút és rongypGkrácat. A sor végén 
használt ruhadаrabakat, kitaposott cip бket és rége cifra selyemkend őket 
kínálnak.. 

Került a vödörbe ,dughagyma., zöldségmag, sánga ~répamаg, retekmag, 
szegfűmag, mбig estikemag. Került a magok tetejére gyékény lábt&l ő  
(csantavé ~ri gyékény!), és mentem tovább a sátx.2k felé. 

A sátorponyvákat éktelen zenebona feszíti. Nyikorognak a hangszerék 
és sehol egy talрalatnyi hely. Mindenki tolong, _kiabál, iszik, eszik vagy 
dalol. A satyak mellett a lacikonyhák rostélyáról ínycsiklanidó illatok ter-
jednék. Sül a kolbász, hurka és cigánypecsenye. Élénkszín ű  ruhákban, 
lompos cigánylányok ólálkodnak sátantói sátorig. 

Viszem a vödröt a magokkal, és holnap a kávélh.ázban, ha megkérdem 
a pincért, elmondja, hogy nagy vásár volt. »Rengeteg disznó és malac kelt 
el. Az idén senki sem vitte vissza a ma.lacat. « És a barkaágakat odat űzik 
a szépszabákiban a szentképek és szenteltvíztartók mellé, hagy ötven-
kilenc virágvasárnapjáig tisztelje a család és rondítsák a hegyek. És hol-
nap talán újra eigyszer ű  hétköznap lesz, és nagy zajt csapnalk a hernyó-
talpasak, és cseng ő  szól az iskolákban, és zúg az .éipítök liftje ott a hotel-
homlokzat alatt, sétál_ a nagydacú karja az -államán mellett, új sírt ás ki 
a sírásó a vadnarancs sövény mögött és új életest fürdet a bába a szülő-
otthonban: mégis ez a vásár annyira sátras, Lacik: сnyhás, röfögő , nyerítő  
és virágvasárnapi, hagy úgy érzem, ha végigmennék rajta, Iha egészen 
végigmennék rajta, valóra válna a vén hazudozó báró füllentése. Ha a 
végére érbék, ott kulisszái mögött, a sátáni szélmalom vitorláim innen és 
a tespedt szalmakazlakon túl odaérnék a világ végére. Letenném a vöd-
röt a magokkal. Leülnék a vödör mellé. Lelógatnám a l.ábom a semmibe. 

b, bár köpetem a Matador rakéták atomfején csattanna!  

Jó lenne, ha zsíros, és porhanyó humusszá változnaat minden alkat-
részük. Beleszórhatn ~nl a magokat, hagy új héKk.öznapok illatozzanak  

mindenütt.  
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Az oroszlán  

Slawomir Mrožek  

C аesa már megadta a. jelt. A vasrács f бlemellkedett és a sĐгtéten ásító  
üregből, egyre erőUebben, mennydörgésszer ű  hang hallatszott.  A 

keresztények egy csaprtba ver ődtek az arénai közepén. A közönség felemel-
kedett diеe уérő l, hogy jobban lásson. Dühös morgás hallatszott, majd  a 
rén Јület sóhaja. Valaki felsikalltatt. Az üreg tarikában felbukkant az els ő  
arszlán, egy nős.téiny, mancsait egymás elé rakva, mint aki láthatatlan  
cérnaszálon jár, gyorsan és némán közeledett. A játé!kak megkezd ődtek.  

Caius Bondani, a felügyel ő , hosszú vaspálcával felfegyverezve, arra  
ügyelt, hagy ott van-e minden bestia a véres lakarnán. Már • éppen meg-
könnyebbülten odébb .állt volna, amikor észrevette, hagy a kapu tövében  
egy araszfán üldögél, és fittyet hányva az arénán.aik, nagy nyugalommal  
egy sárgarépát rágcsál. Caius elkáromkodta magát, mert az ó kötelessége  

volt vшgyázni, hogy egyetlen ragadozó si csavarogjon a cirkuszban csak  

tg y haszontalanul. Megközelítette, de nem közelebib, mint ahogy •a biz-
tansági és egészségiigyi ЈгeПdelkez ёѕek megengedik, es eme bökte az orosz-
lánt, hagy felingerelje. Legnagyabb csodálkozására, az oroszlán éppen  
csak hagy megfordult és csapott egyet a farkával. Caius másodszor is  

megdöfte;  most mcár erősеbben.  
Tágulj! — mondta az oroszlán.  

Caius megvakarta az üt őkét. Az Јorosz. a félreértketetlenül tudtára 
adta, igy nem kér az agitációból. Caius nem volt rassz ember, de félt, 
hogy a ifőfelügyelб  észreveszi ha гiyagságát és még majd odatuszkolja az 
elítéltek közé. Másrészt, nem volt kedve az oroszlánnal veszedeni. Meg-
kíséreite tehát rábeszélni. 

Megtehetnéd .a kedvemért — mondata. 
Olyan marha nem vagyok — felelte az oroszlán .még, mindig a гéšpa 

mellől. Bandanő  egészen suttogóra fogta a hangját: 
Nem mondom, hogy faljál is fel valakit, de azért mazag ~hatnál egy  

kicsit, egyet-egyet ordíthatnál is, tudod, az alibi miatt. 
Az oroszlán legyintett farkával. 

Mondtam már jóember: annyira marha nem vagyok. Meglátnak  
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hagy sеrnkit sém ettem meg, :em 1`ogj ák  el ыnni. 
majd ,és meg is jegyeznek maguknak, aztán mondhatom, akinek .akarom,  

Camus •felsćiпajtatt. Egy árnyalati szoim orúsággal a hangjában, meg-
kérdezte:  

De hát miért? Miért nem akarod? 
Az oroszlán figyelmesen ránézett. 
— Azt mondtad: »alibi«. Hát m гg sohasem jutott eszedbe, hogy ezek 

a patriciusak itt ni, trniért minket oroszlánokat használnak erre a célra, 
ahelyett, hogy ők maguk nyargalásunának 1e-föl a keresztények után és 
maguk is falnák fel őket? 

Nem tudom. Különben ezek nagyobbára id ősebb emberek, asztma, 
tehetetlens еg .. 

Idősebbek — mormogta az oroszlán sajnállkazva. — LátszLk, hogy 
nem is konyítasz a politikához. Ők csak azt akarják, 'hogy a1iыjük legyen. 

Ki előtt? 
Az új előtt, ami most van szület őben. A történelemben mindig a 

felé kell igazodni, .ami új, ami még. nem volt, csak lesz. Nem gondolkoz-
tál még sohasem azon, hogy a keresztények egyszer hatalomra kerül-
hetnek? 

Ők, hatalomra? 
BizAny. Csak tudni kell a sorok köz ő ~tt olvasni. Valami azt súgjs 

nekem, hogy Nagy Konstantin el őbb-utöbb megegyezik velük. No és akkor? 
Jönnek a revíziók, rehabilitációk. Akkor ezek itt a páhalyákban, könnyen  
mondhatják majd: »Nem mi voltunk. Az oroszlánok voltaik.« 

Valóban, erre nem gondoltam. 
No 1..átod. De ne beszéljünk róluk Én csak a saját b őrömmel törő-

döm. Ha valami lesz, mindenki 'látta, hogy én sárgarépát ettem. Bár, 
maradjon köztünk, útálatos ez a répa, mondhatom. 

Kollegáid mégis úgy eszik ezeket a keresztényeket, •hogy gyönyö-
rűség nézni — mondta •a felügyel ő  rosszmájúan. Az orszlán felnevetett: 

Mert primitívek. Rövidlátó konjun!kturisták. Belemennek akármibe. 
Nincs taktikai érzékük. Gyarmati elmaradattsá,g. 

Idehal]gass — kezdte k..átortalanul Camus. 
No? 
Ha ezek a keresztények, tudod... 
Mit, a keresztények? 
Hát hatalomra kenülnének  
Akkor?  
Tanusítha.trád, hogy én nem kényszerítettelek arra, hogy nekik  

menj, 
Salus Reipublicae summa lex tubi esto — mondta az oroszlán. böl-

csen, és ismét nekilátott a sárgarépánák. 
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Az elefánt  

Slawomir Mrožek  

A z állatkert igazgatósága karrieritsának mutatkozott. Az állatok — 
rnézete szerint — csak arra valók, hogy ő  felkaipaszkadhasson. Azzal 

sem törődött, hogy ,m.ilyen felelős ,szerepe van az ifjúság nevelésében. A 
zsiráfnak nála rövid nyaka volt, .a ibarznak hiányzott a verme, a ;teng,eli-
cék meg, mP'ly lelki közönyükben, túlságosan ritkán hallatták ha,n,gjukat 
s valahogy 'kedvetlenül. Ilyen hibáknak pedig nem lett volna szabad el ő-
fordulniak, mert ezt az állatkertet igen gyakran lát ~agatták isko ~lásgyere-
kek, ta.nulimányozás céljából. 

Szegényes kis vidéki álla гtkert volt ez, sok mmnden hiányzott bel őle. 
Többek között egy — élefánt is. A hiányt oly módian igyekeztek pótolni, 
hogy tenyésztettek helyette 'háaom гezer csukót. Ez azonban nem vált be. 
Mégis, ha,zánik általános fejlődésével összhangban, a hiányokat tervsze-
rűen, egyiket a ,másik után, pótolták. S végül., sor került az elefántra is. 
Július 22-e alikalmából leirat érkezebt, hagy az állatkertnek egy elefántot 
juttatnak, rés hogy ez most rmár végleges. Az. állatkert alkalmazottai, őszinte 
ügyszeretatükben, bizony .megörültek neki. Nini is gy őztek csadalkazni, 
amikor meghallották, hagy az igazgató levelet irt Varsóba és lemondott a 
juttatásról. Tervet terjesztett el ő , hogyan lehetne gazdaságosabban ele--
fántra szert :tenori. 

»Én és egész munkaközösségünk — írita level,`ben — tudatában va-
gyunkannak, +hogy egy ilyen elefánt milyen nehéz teher bányászairuk és 
muлkásaimk vállán.. Attól a kívánságt61 vezérelve, hogy minél inkább 
csökkentsük .?z önköltséget, javasolom, hagy a levélbcyn említett elefánt 
egy saját relefánttal helyettesíttessék. Gumiból is elkészíthetjük pé'ldá.ul, 
megfelelő  nagyságban, kiszabjuk, felfújjwk leveg ővel és drótháló mögé 
állítjuk. Gondosan befestve olyan lesz, mint .az ,igazi, senki sem fogja meg-
kú'lönböztetni az eredetit ől, ing figyelmesebb szamügyrevértel esetén sem. 
Gondoljunk csak arra, hogy az elefánt súlyos állat, .nem ugrándozik és 
nem is hempereg. Ahálóra táblát függesztünk ki, mely mindenkinek tudo-
mására hozza, hagy ez rendkívül rsúlyos példány. Az ily arádon megtakarí-
tott összeget -sugárhajtású repül őgépek gyártására fordíthatjuk, esetleg 
egy4h.ázi erril.ékmúvek konzerválására. Felhívom szíves figyelmüket, hagy 
mind az eszme, mind pedig a tervezet részletes kidalgazása az én szerény 
hozzájárulásom közös munkánkhoz és haraunkh оz. Maradok alázatos tisz-
telettel.. . « — aláf rás. 

A 1eVé1, kétségtelemül, valami lelketlen hivatalnok kezébe került.  
Bürokrata lehetett, nem mélyedt el_ a dolog lényegében, s csak az önkölt-
ségek csökkentésére vonatkozó általános irányel иeket tartva szem el őtt, elfo-
gadta a. tervet.  

Ahogy a jóváhagyás megérkezett, az állatkert igazga ~tájа  elrendelte,  
hogy készítsenek egy hatalmas gum töml őt, és töltsék meg, fújják fel leve-
gővel. Ez utóbbit az állatkert fikét hivatalsizo Іgájára bízta. Nekik kellett  a 
tömlő t, két oldalról nekiveselkedve, felfújnni. Méghozzá éjszaka, 'hagy a  
dolog ki ne tudódjék. A polgárság egyébként már értesült róla, hogy egy  
igazi elefánt érkezik a várscba, és szerették volna rmár láfini. Ezenkívi гΡl.,  
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az igazgatáságnak is sLiтgđs volt a - dolog, mert abb a reményуkedett, hagy  
ha elképzelését siker koronázza, jutalmat kap. 

Bezárkóztak a kamrába, — ott volt a javítámühely is — és nekiláttak 
a fújásnak. Kétórai nehéz munka után azonban megállapították, hogy a 
szürke tömlő  éppen csak hagy megemelkedett. Lapos k гuкг  pliformája 
volt, semmit sem .emlékeztetett elefántra. Múlt az éjszaka, a világ, elcsen-
desedett, csutp ~án a kertb ől hallatszott egy-egy kutya ugatása.. Embereink 
kifulladtak, megálltak hát egy percre, ügyelve arra, hagy a 'leveg ő  el ne 
illanjon a, tömlőből. Idősebb emberek voltak, nem is szokták meg az ilyen 
munkát. 

Ha ez így megy továib ~b is, csak reggelre leszünk készen — mondta 
az egyik. — Mit mondok az asszonynak, ha ~hazaérek. Nem fogja elhinni, 
ha azt mrandom, hagy egész :jszalka elefántot fújtam. 

Csakugyan — bólogatott a másik — elefántokat riitkán fújnak fel. 
Еs mindez azért, mert ilyen kétbalkezes igazgatónk van. 

fiavábbi fél ára múlva, megint elfáradtak. Az elefánt törzse, igaz, meg-
nőtt, de hol van még az igazitól! 

Egyre nehezebben megy — állapította meg az els ő . 
NIi aagadás, nehezen — felelte a másik. — Fihenjümik. egyet. 

Amíg így pihengettek, egyikük észrevette a falban a gázcsapot. Mié г t 
ne lehetne az elefánt fennmaradt részét leveg ő  helyett gazzal megtölteni? 
— fészkelt meg benne a gondolat. Megkérdezte .társát is, mit sz бl hozzá. 

Elihatározták, +hogy próbát tesznek vele. A töml őt ráhúzták a csapra, 
és legnagyabb örömükre, a bestia hamarosan ott állt el őttük életnagyság-
ban ,a kamra közepén. Olyan volt, mintha élne. A fara csapott, a 1.áibai 
oszlopok, két nagy fülе  és az elmaradhatatlan ormány, — minden meg-
volt rajta. Most, hogy nem, kellett semmire sem tekintettel lennie, az igaz-
gató gondoskodott róla, hogy a modell jó nagy legyen:. Azt akarta, hogy 
neki legyen a legszebb 'elefántja. 

Elsкőrangú — jelentette ki az., akinek eszébe jutotta gázzal való meg-
oldás. 	Merhetünk haza. 

Reggelre az elefánt a helyén volt, az állatkert központjában, a majom-
ketrecek közelében, Тermёszetesen sziklatalapzaton álla, méreteivel ijeszt ő  
volt. Előtte egy tábla volt l ifüggesztve: »Rendkívül súlyos példány —
egyáltalán nem mozog.« 

1✓'ppen aznap, az 'els ő  látogatók között, tanítójuk kíséretében, eljöttek 
a helyi iskola tanulói .is. A tanító a szemlélteit ő  oktatás híve lévén, kit űnő  
alkaиamnak találta ezt el őadása tartani az elefántról. Megallítatta a cso 
pertat az elefánt előtt és megkezdte az árát. 

... Az elefánt növényev ő . Ormányával kitnpri a növеndekfákat és 
lomibastul megeszi. 

A .gyerekek tekintete csupa elragadtatás volt, ,аIhagy nézték az ele-
fántat. Egyre csak azt várták, hagy most, no most 'fog :kitéipni valami fács-
kát. De az csak ál1,t, meredezett a kerítés mögött, mozdulatlanul. 

— ... Az elefánt egyenes lesz.ár гrrazattja a ma már kihalt mammutak-
nak.. Tentnészetes tehát, hogy az elefánt a légnagyabb valamennyi száraz-
földli ólat közы t. 

A figyelmes tanulók jegyezgettek. 
-- ... Csak .a bálna nagyabb az elefántnál, de az a tengerben él. Bát-

ran mondhatjuk tehát, hogy az elefánt az őserdő  királya. 
A kent fái között ikönnyű. szellő  su:h ont végig. - 
- ... Egy-egy kifejlett elefánt súlya 4000-t ő l 6000 kilogrammig terjed. 

s ekkor, az elefant megremegett s fölernelkedett a leveg őbe. Egy pil- 
lanatig még itt, földközelben lebegett, majd a szélt ő l űzve, mind feljebb 
emelkedett és teljes nagyságában felrajzolódott az ég kékjére. Négy lába, 
innen alulrOl nézve mint néigy korong, látszott kigömbölyöd ő  hasaalja, 
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m,еg ég,y darab az ormtanyљ  41 is, aztán a levegöaram elkapta,  elгhöpült 
a kerítés felett és ebtúnt a, fák lombjaiban. A majmok 'bambán leámultak  
utána.  

Az elefántot a közeli fűvészkerbben találták meg. Rápottyant egy  
kaktuszra és kifakadt.  

Azok a diákok, akik ott voltak az állatkertben, а+zontúl fütyültek a tanu-
lásra éss Іl'kanászadtak. Valószínűleg rákaptak a votkára és bevernek  mn- 
den ablakot. Az elefántokban: egyáltalán nemi hisznek.  

A legutolsó huszár  

ѕ lawomir Mrožek  

L ucus személyének súlya volt és titokzatosság vette körül. Az embe- 
rek, ismerősei, tudtak róla egyet s mást, ki többet, ki kevesebbet,  

de minden titkát csak igen kevesen ismerték. Mindent csak Lucus felesége _ 
tudott, továbbá Lucus anyja és nagyanyja. A többiek, Lucus rokonai, s őt  
édes gyermekei is, csak taláІgathattаk.  

Minden este, amikor a gyerekek már aludtak, Lucus pedig papucsban,  

újsággal a kezében ott ült a lámpa alatt, odabújt hozzá az asszony, fejét  

térdére hajtotta, és hosszan, hosszan a szemébe nézve, ezt suttogta: — Az  

istenért, Lucus, vigyázz magadra...  
Lucus tudniillik nem szereti a borjúcsontlevest és a rendszert.  

Lucus hős.  
Néha sugárzó arccal toppan be, mégis hallgat. A háziak azonban tud-

ják, ha akarna és ha tehetné, sok mindent mondhatna. Esténként az asz-
szony félénken, de leplezetlen csodálattal a hangjában, megkérdezi:  

Hát megint...?  
Lucus bólogat és nyújtózkodik. Egész alakjából sugárzik az erő  és a  

férfiasság.  
Hol? — faggatja az asszony, büszkeségt ől dagadva.  

Lucus felkel, odasettenkedik az ajtóhoz, és hirtelen kinyitja. Igy el-
lenőrzi, nem hallgatózik-e valaki. Megnézi a red őnyt is az ablakon. Tompí-
tott hangon mondja:  

Ugyanott, tudod már . . . 
Te... — mondja az asszony.  

Ebben az egy szóban benne van minden.  
Mint ahogy már említettük, Lucus közelebbi ismer ősei között valami  

homályos, de éppen annyira izgató szóbeszéd keringett: Lucusra vigyázni  

kel... Csak nincs valami baj Lucusszal ...? 0 ez a Lucusz ... Lucus meg-
adja nekik a magukét. .. 

Az anyja aggódik érte, de büszke is rá. Nem beszél róla másképp, csak  
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fgy: „Az én fiam." Lucus nagymamája azonban csak büszkélkedik vele. 
Ez a szikár, egyenes tartású matróna, aki különben nem lakik velük, a fé-
lelemnek semmi tanújelét nem adja. fgy beszél lánya. Lucus anyja el ő tt:  

Ezekben az id őkben kiállásra van szükség, rettenthetetlen emberekre  
a tett mezeén. Ha Eustáchy élne, ugyanazt tenné mint Lucus.  

Dédunokáival beszélgetve, szintén tesz néhány célzást:  
Örüljetek, hogy ilyen apátok van — mondja és képeket mutogat ne-

kik, amelyek vágtató, tollas kalpagú rittereket ábrázolnak. — Apátok  
ugyanezt tehetné. Rettenthetetlen.  

Lucus pedig be-besurran a nyilvános klozetba. Gondosan magára zárja  
a fülkét. Az üldözött vad tekintetével mégegyszer körülnéz, hogy egyedül  
van-e, majd villámgyorsan ceruzát ránt ki a zsebéb ől és felrajzolja a falra:  
..Le a bolsevizmussal!"  

Aztán kiront a klozetból, bevágja magát az els ő  fiákerba vagy taxi-
ba, és nagy kerül ővel hazatér. Az asszony este félénken faggatja:  

Megint...?  
Lucus régen сsinália ezt, de habár ez a tevékeny életmód rontja ide-

geit és éjszakái álmatlanok, nem hátrál meg.  
Lucus igen óvatos, gyakran változtatja kézírását. Néha még azt is meg-

teszi, hogy a főnöke tollát kéri kölcsön. „Ha rájönnek, hogy kié az a toll,  
amellyel ezt írtam... ha-ha-ha..." — 1 s nevet, nevet hátborzongatóan,  
arra a gondolatra, hogy jár majd az irodaf őnök. „361 megjárja majd" — és  
már most nevet Lucus azon, hogy miképp vezeti félre üldöz őit. A hóhéro-
kat.  

Egy-egy helyzetben, néha. megfagy a vér Lucus ereiben. Űgy tetszik,  
nincs kiút. Egyszer például amikor azt írta a falra, hogy a „Katolikusok  
nem hagyják magukat", — valaki er ősen megdöngette az ajtót. Lucus meg-
dermedt. Biztosra vette, hogy ők azok. Lázas sietséggel törölte le a még  
friss felírást. Még gyorsan lenyelte a ceruzát, s csak azután nyitott ajtót.  
Egy hatalmas izomkolosszus dobbanta fülkébe, vörös arccal, táskával  a 
kezében (olyan, mint egy ügyész — szaladt át Lucuson a gondolat). Egy-
szerűen, szó nélkül kidobta Lucust és magára zárta az ajtót. Lucus sokáig  
nem felejtette el ezt az esetet.  

Ugyanígy, nyugtálanították a klozetosasszonyok is.  
Egy téli napon ismét arrafelé vette útját, ahol mindennapos harcát  

vívta. Földbegyökerezett lábbal állt meg harcmezeje, a klozet el őtt. Ajtaja  
be volt zárva és rajta, keresztben, krétával, a hóhérok kezeírásával kétség-
telen, ez állt: Javítás alatt.  

Lucus úgy érezte magát, mint az a huszár, akinek kezéb ől a harc tü-
zében hirtelen kiütik a kardot, s most tehetetlenül forgolódik keresve  
fegyverét.  

Elhatározta, hogy mégis folytatja a harcot. Elindult a vasútállomás  
felé. Oda meg éppen abban a pillanatban érkezett egy század katona, úgy  
hogy sokan igyekeztek arra a helyre, ahova ő  is. Lucusban felébredt a gya-
nú. Mert nemcsak hogy áruló módon javítást hirdetnek és így keresztezik  
terveit, hanem, lámn, bevezetik az ostromállapotot is. Lelki szemeivel szinte  
látta, ahogy valamennyi klozetot és vasutállomást megszáll a katonaság.  A 
nem, Lucus ennél ravaszabb, I.,ucus átlát ezen. Ot ilyen könnyen nem lehet  
lóvá tenni. Már szinte biztos volt benne, hogy a hóhérok megszállták a vá- 
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roska valamennyi középületét, mi több, ott ülnek mára szállodában, a „Po-
löniában" is. meg a közélelmezési központban, a „Gasztronom I."-ben. De 
szilárdan elhatározta, hogy övé lesz az utolsó szó. Vonatra ült, de ebben 
is, olyan óvatos volt, mint mindenben. A következ ő  állomáson leszállt. A 
közelben nyomorúságos kis falucska volt. A falu szélén bekopogtatott az 
első  házba és megkérdezte, hol van a klozet. 

— Micsoda? —csodálkoztak. — Mink, uram, az erd őbe járunk... 
Az erdőben már sötétedett. —Annál jobb — gondolta Lucus. Bement 

a bokrok legsűrűbbjébe és egy hever ő  ággal belekarcolta a hóba. „Majd 
Franco tábornok megmutatja nektek." 

Еs hazatért. Azon az estén sokáig nézegette magát a tükörben. Azt 
vizsgálgatta, hogy állna gallérján a lengyel sas. 

Borbély János fordításai  
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FIGYELŐ  

Újságírók a kongresszuson  

Vébel Lajos  

E  egyazon írógépeken kopogtuk a jelentéseket, fegyazran gy ~arsírói  
gyazon helyiségben tartózkodtunk napokig, egyazon székeken ültünk,  

jegyzeteket böngésztük, ugyanaz оk a as iws szlovém. lánykák kínálta szend-
vicseket rágcsáltunk, egyazon termet tekintettünk be a számiunkra kijelölt  
karzatról, egyazon esemény szem- és fültanúiként, és mégis aligha futott  
világgá két teljesen egyforma twdósítás a húsz pazarul berendezett egy-
azon telefanfü цkёbő l.  

Persze: különféle újságírói is.kоlák, stílusok, szerkeszt ősági elvek, am-
bíciók, érdeklődési körök, párt-, ,á11am- és ki tudja milyen más szempon-
tok ,ri.portereként találkoztunk itt, de azért egyben, így együtt csak újság-
írók, egy szakrnalbeliek voltunk, dináriban, dollárban, frankban vagy jen-
ben fizetett sajtómegbízottak, kedélyes vagy gyamorbájos, n őtlen vagy  
családos, fiatal vagy öreg, szemfüles vagy kevésbé leleményes, jobban  
vagy rosszabbul öltözött s.ajtóemiberek, éfs ,  ismétSem, minIda+nnyian augyan-
egy ,esemény tanúi, mert azt azért el kell ismerni, hogy egyféleképpen  
hangzottak ,el a. beszédek, hozzászólások, tapsok, felmordulások, tökélete-
sen fegyfélekéa~ypen, a fizikai és egyébtörvények (eddig még) el nem vita-
tott általános érvénye ala гpján.  

És most már csak azért is (wgyanilyen 'kollégiális) kíváncsisággal olvas-
gatjuk egymásnak időközben kinyamtatоtt, sikerült vagy sikerületlen jelen-
téseit, és az újságoldalakon a sorok között felidézigetjük egymás alakját,  
amint a gep fölé görnyed., a ,fülkében izzad, bújja a jegyzeteket, sétál a  
szlovén főváras zászlós és valószínütlenül tiszta utcáin, töri az idegen  
nyelvet, kérdezősködik, szimatol: mely+i+k is volt énnek vagy annak a hír-
adásnak .a szülőatyja?  

Lám, mondom én ( ők nem tudom mit mondanak), ez nyilván. annak  a 
szemüvegesnek a nyögeléke, vagy 'mégseQn? Egészen érdekes módszerrel  
prбbálja rrnegnyer ~ni szerkesztőit és olvasóit: folyton eszmetársit, vonatkoz-
tat, összeћas~onlít, hivatkozik, idéz (minden mást, csaknem azt, ami itt  
elhangzik). Igaz, hogy az sem lényegtelen, ami a helyszínen törtLnik. Utó-
végre azért is pradшkálпak a lapok helyszíni tudósítást. Fontosabb azon-
ban ennél az, amit az ember szemléltetni .akar. A; költséges ide-oda utazás  
дnegtérül a szemtanú-hitelesség képzetével.  
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A párizsi Humanité cikkírója például elcsodálkozik: Miért ez a nagy  
felháborodás a kongresszuson a Jugoszláv programot ért bírálatért (így  

nevezte ezt a bojkottot) hisz a moszkvai Komuniszt indokoltan hangoz-
tatta, hogy az évekkel ezel őtt elkövetett I'zi bók, melyek különöskép ~ren a 
jugoszláv elvtársaknak okoztak nehézséget, már a történelemé, a multé. 
Aztán megjegyzi azt is, hagy a programban lefektetett elv (hogy ha Jug гo-
szlávia csatlakozik valamelyik tömbhöz, növelné az antagonizmust Euró-
pában., és !kárt okozna a rnemzetközi szocializmus tényleges érdekeinek) 
ellentétben áll a 12 szocialista országnak Moszkvában áláírt kiálbványával 
és az ugyanott kiadott békefelhívá.saval. És jellegzetesnek véli, hogy ezt 
a felhívást egyáltalán nem is 'emlegették a kongresszuson. 

Az A,FP párizsi hírügynökség április 25-i tudósítását sem azzal kezdi, 
ami az előtte való napon. történt a lyublyanai vásáresarnoikban, hanem 
azzal, hogy csak a lengyel közvélemény tájé!kazád Гп,atott sajtó és rádió 
útján a kongresszusról a. keleti orszagakban, hogy a moszkvai lapok csak 
néhánysoros hírt közöltek róla, és a. nyugati !kommunista pártok lapjaiban 
közölt kommentárokat hozták, mеlye'k nagyobbara. támadb hangúak, és 
hogy Prágában, Bukarestben és Tiranáiban még hír sem jelent meg a jugo-
szláv kommunisták kongresszusáról. 

A párizsi Monde a lyu;ьlyanai ,kongresszu.srál írva (!), feltétlenül szük-
ségesnek tart említést tenni holmi »bels ő  használatra szánt levélr ől «, mely 
ben Moszkva állítólag felhívta a kommunista pártokat, hogy »igyekezze-
nek átnevelni Jugoszláviát, és megnyerni a szocialista tábor számára«. A 
római PoL~ol0 28-án átvette a budapesti Társadalmi Szemle sietve, már 
szombaton megjelent írását, amely támadja a kongresszusi döntéseket, és 
Jugoszláviát teszi felel őssé azért, hogy a szocialista erek a nagyvilágban 
nem eléggé egységesek. Ezután mellesleg magáról ú ikangxesszusról is írt 
valamit. 

A kinai Jang Sian Csen sem a Lyublyanában elhangzott beszédeket 
idézi a kongresszusról írt cikkében, hanem a kinai legfels ő  pártiskola 
igazgatóját, aki szerint a revizionizmus a korszer ű  szocializmus legfőbb 
ellensége, m,ámpedig a mi programunk >>ha аtározottan revizionista«. Azután 
a pekingi Marx emlékünnepség utolsó szónokánál ír.: Huanig Jen Pej,  a 
kínai kapitalistak pártjának (nem sajtóhiba!) 80 éves elnöke felolvasta 
Marx Károlynak szentelt versét. Hagyományos kínig stílusiban énekelte .el. 
Előibb azonban bejelentette, hogy néhány strófát a revizionizmus elleni harc 
folyó szükségleteihez idomított. 

A szintén kínai Zsen Min Zsi Bao »Bírálni kell a karszer ű  revizioniz-
must« című  szintén a lyublyanai iКongгеsszuѕгбІ  szóló ciklkEéiben megjegyzi,  
hogy »agylapjában véve helyes volt a kommunista partok tájékoztató irodá-
jának 1948 júniusában kiadott határozata«, az a bírálat, mely szerint »a 
Jugoszláv Kommunista Párt eltávolódik a marxista-leninista elvekt ől és 
burzsoá nacionalista vizekre evez.« 

Ezt a cikket többek között 'átvette a Csu.ng Ku Csi.ng Mijén Pao ifju-
sági lap is, és ,dokumientációs anyagul közölte a Tájékoztató Iroda Jugo-
szláviáról szálé határozatának rövidített szövegét is. Nem mondom, eredeti 
módja az objektiv tájékoztatásnak! 

De nézzük., mit írtak a többiek. Az alábbi kallégák messzemen ő  talál-
gatásaikkal, roppant kombinált képességükkel vonták magukra szerény és 
a -metropolisok újságírói módszerében megldh.et ősen járatlan figyelmemet. 

Bevallom őszintén, neikem pél_dául nem jutott eszen*e, hogy mindez 
mármint a. jugoszláv-szovjet viszaly — meggátolhatja a csúcsértekez-

letet (római Messaggi.éro), bár hallom, hogy emígy is elég sok minden 
gátolja szegényt. 

Az újabb gazd'asá'gi zárlat lehet őségeire sem gondoltam azokban a na- 
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pakban, jóllehet az athéni Atinaiki szükségesnek találja megállapítani, 
hogy erre bizonyosan nem kerül sor, Іьг  az elvi vita nem szakad meg. 

Illetve az eszmecsere már be is fejez ődött: Furceva pozitív nyilatko-
zatot tett Varsóban a szovjet-jugoszláv viszonyról, a norvég pártlap Jugo-
szlávia szocialista építésér ől ír, a keleteurópai megfigyelők újbál megje-
lentek a kongresszus harmadik napján, a Tribuna Ludu nem támadta a 
programot: mi mást jelenthet ez? — így a többi atihéni lap. 

Egy bostoni napilap tudósítója is nagymestere a találgatásnak. Ez a 
nagyjeleг  tőségű  szákadás szerinte felidézi azt a régelbbit, amikor »Jugo-
szlávia Nyuga+t felé fordult«. 

A párizsi rádió az okokat is tudni véli: »A Szovjetunió aneglpróbálta 
kihasználni az ehlide ,gülést Jugoszlávia és Nyugat ,között, s Jugoszlávía 
elszigetelésével fenyeget őzött, ezzel prótbálta meggyorsítani, hogy a keleti 
tömibhöz csatlaikozzék. Ez egyben arról tanuskadik, hogy nem vette figye-
lem~be a jugoszláv lélektan alapvet ő  elemeit. 

A bonni Süddeutsche Zeitung viszont ,emígy elmélkedik.: 1948-bon .sem 
+történt szakadás a jugoszláv pártiban. A mostani támadás, nem is ezt 
akarta kiváltani, csupán a jugoszláv-,barát elemek ijesztésére, szánták Len-
gyelországban és a keleti tömb többi országában. 

A londoni Manchester Guardian sem - marad le a versenyben: 29-én 
már azt is jelenti, hogy mire célzott a Rankovics-beszámoló: a moszkvai  

rádió április 10-én romlott imperialista árut és két széken ülést emlege-
tett, igaz, csak úgy általánosságban, deihát tudnival б  ..- . stb., 

Melyilk is volt az a bizonyos Eriak Bern? Az az elégiedett nagyapa 
képű  piás öreg, vagy mégsem? Bemutatkazáskor csak ntiarognak az embe-
rek Amerükában is. Azon morfindirozik a Ohristian Science Monitor hasáb-
jain, hagy Moszkva alighátelhetett volna jobb szolgálatot Beegrádnak 
ezzel a támadással: maximális publicitást kapott a kongresszus Nyugaton. 

Times-.beli kartársam viszont már olyan jelekr ől is »tud«, hogy úja+bb 
krízis van a Kremlben, Hruscsov összeveszett a prezídiumlbeliékkel. Talán 
Kínával is .. . 

Aztán a megfigyel őképesség! Párjukat ritkító teljesítmények sžülettek 
ebben is a kongresszusi újságírók jávaltából. 

»A kongresszus külseje is új jellegzetesseggel ruházza fel a jugoszláv 
kommunizmust. Lyublyanában nincsenek hatalmas jelmondatok és. képek 
az utcán, csak zászlókkal díszítették .fel, és a :kongresszusi terem a leg--
mоdernёьb éipítkezési stílust képviseli, felt űnő  dekoráclб  nélkül... A 
lyublyanai kongresszus nagy társasesttel végz ődött, a hajnali óтákig együtt 
voltak a legmagasabb pártfunkcionáriusok, a küldöttek., a telefonkezel ők 
és a segédszem.élyz.et . Mindenesetre ez az els ő  ilyen méretű  pártülés a kom-
munizmus történelmében, amely mulatsággal végz ődött.« 

Talán mondanom sem kell, hagy az éleslátásnak ez a bajnoka is az 
óceán túlsó oldaláról jött hozzánk. A Reuter hírügynökség embere azon-
ban még rajta is túltett. Nemcsak azt »látta«, hagy a szovjet tömb meg-
figyelőiként részvev ő  nagykövetek mozdulatlanul álltak és nem társultak 
az ünneplőkhöz a kongresszus befejezésekor, hanem komor arckifejezé-
süket is. Az újságírói karzata hatalmas terem egyik végében, a külföldi 

,m.egfigyel ők 1hеlye meg a másilkiban volt. Alig vihettem ki az ott ülők alak-
ját. A trieszti Piccolo tudásitój,a azonban azt is »megfigyelte«, hogy a 
.Kardelv-beszéd után csak a lengyel megfigyel ő  ütötte öss:ze néhányszor 
tenyerét > kiemel+ve ezzel Moszkvától való függetlenségét« . A töbfbiek orosz 
kollégájukra néztek és utánozták mozdulatait . 

Így látta a dolgot a Times budósítája is. S őt még azt is »észrevette«, 
ahogy a legélesebb Kardelv-fejezetekkom a kínai megfigyel ő  levette fülér ő l 
a kagylót. (Én és jugoszláv kollegáim, hiába, nem ezt figyeltük a kongresz- 
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szusan, így 'hát meg sem cáfolhatom adolgot. Különben is' a kínai sajtó  

írásait olvasva megállapíthatom, hogy tényleg. nem volt szüksége az ;ázsiai  

megfigyelőnek füllhallgatóval lesnie a kongresszusi szöveget.)  
Ay Reuter 'kofaasszonya (jpedig úgy emlékszem férfiember volt) azt is  

,a világ fülébe pletykázta, hogy: pszt! A ikongresszus másnapján Lyublya-
nába érkezett a szovjet ,követség együk tagja. Üzenetet hozatta követnek!  

Bizonyos dolgokban azonban hasonlítattak ,egymáshoz a jelentések:  
»A kongresszus küldöttei ma a megelégedés érzésével hagyják el Lyub-
lyanát: ismét .megmutatták a világn аk, hagy velük nem lehet játszani«  
(Daily Telegraplh). »A világismét levonhat két :tanulsagot: Tito elnök a  
jugoszláv kommunisták elvitathatatlan vezet ője. Teküntélye és népszer ű-
sége roppant ,nagy. A másuk tanulság: Jugoszlávia nem csatlakozik egyik  
tömbhöz sem.« (Daily Telegraph). »Nyugat számáxa a helyzet változatlan.  
Jugoszlávia az Atlanti tömb felé is füglgetlen marad. A szónokok nem  
kímélték Nyugatot sem. Tito marsall szemükre vetette, hogy nem vonták  
le Sztalin eltűnésének !követk.ezménye јt. Az Atlanti Szövetség útján világ-
hatalomra t јrrekszeneik.« (AFP). »Kardelv ismét kifejezte Jug ёszlavia óha-
ját, hogy a tömbökön kívülmaradva védje a békét.« (A Drapean Rouge, a  
belga kommunista párt lapja). »Tito semleges marad a tömbök :között.  
Minden találgatás csak olcsó szenzáció hajhászás, s a jugoszláv politika és  
gazdasági viszonyok félreislmerése.« (A nyugatnémet szoci áldemák:raták  
hivatalos közlönye). »Jugoszlávia nem a törvényekben, dogmákban és  
végső  igazságokban keresi .a ,megoldást, 4hanem saját tapasztalataira támasz-
kodik. Szerinte ezzel gazdagítja is a forradalmi munkásmozgalom tapasz-
talatait, és általában hozzájárul a szocializmus fejl ődéséhez. Biztató, hogy  
függetlenségéhez és az egyenrangúságához ragaszkodva elhatározta, hogy  
a maga útján halad a Szovjetúnió együttműködésével és megértésévet,  
vagy nélküle. Ez az út lehet magányos, de távlattalan aligha.« (TOT, indiai  
folyóirat). »Jugoszlávia teljes joggal lhalad a szocializmus neki megfelel ő  
útján, ,és ebben senki sem tartóztathatja fel. Ha ellenikez ő  irányú kísér-
letek történtnek, m'egsérti;k az egyenjogúság elvét..« (Triheten, avarvég  
kommunista párt lapja). »A kapitalista sajtó lármája korai volt, egyes  
nyugati körök öröme hiábavaló. Mindnyájunk érdeke, hogy elmélyítsük a  
szocialista ország ,együttmwködését, !és er ősítsük a nemzetközi munkásmoz-
galam egységét, ezért örültünk, hagy még a jelent ős ,kérdésekben való  
nézetkülönbségek sem tikoznak megrázkódtatást viszonyainkéban.« (Tribuna  
Ludu, április 28-án) stb.  

Egy dologban pedig tökéletesen egyeztünk: micsoda gondoskodás a  
sajtó munkásairól! Percek alatt telefonösszeköttetés a világ minden tájá-
val. Külön tágas szép helyiség a kongresszusi terem közvetlen közeléb гn,  
kényelmes székek, asztalak, íráaéppel, falatozó, gyorsírói jegyzetek, infor-
,máció. Hej, ha ,mindenütt így fogadnák az újságírót!  

Mindenben nyilván nem érthettünik egyet mi, újságíró kollégák. Bár  
ott a helyszínen, az esztend ő  első  tavaszi napjaiban mintha inkább együvé  
tartoztunk volna, két leadott jelentés között elejtett szavainkban valahogy  
jobban megértettük egymást, minta kinyomtatott cikkekben.  

Vagy csak szerettük volna?  
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Gondolatok 
a vajdasági versmondásról 

Gellér Tibor 

„A versmondás: a beszél őm űvészet egyik 
válfaja. Művésze a versmondó; az ő  fel-
adata azonos a művészet minden más 
ágában munkálkodó művészével: az élet 
hű  ábrázolása és szenvedélyes törekvése 
e társadalom továbbépítésére." 

(Ascher Oszkár) 

Azoknak szólok, akik bár látták, 
se nem védtek, sem gyaláztak, 
meri Bácskában írtam verset. 

(Fehér Ferenc: Ajánlás) 

Két igazságot idéztem. A szavaló-
művész és a költő  igazságát. Mert 
mindkettő  igaz és való, és összefügg, 
mint az élet és a kenyér. 

Nemcsak a magánbeszélgetéseket, 
irodalmi vitákat, hanem vajdasági iro-
dalmunkat is áthatja egy jogos, nosz -1  

talgikus panasz: mit éra költ ő  ha vaj-
dasági, van-e talaja a bácskai futóho-
mokon, a Duna és a Tisza mentén. 
Nem egy költőnk érzésvilágának gyö-
kerei nyúlnak le ehhez az élményhez, 
hanem mindegyik írónk, költ őnk lap-
pangó vagy elemi er ővel feltörő  kiál-
tása ez. Árnyként követi vajdasági iro-
dalmunkat, s nem lehet menekülni 
tőle, mint a rossz álom hatásától, mely 
deprimál és megkótyagosítja az embert. 

Mert nem elég a költ őnek a belső  él-
mény-anyag, ami elvitathatatlanul itt 
van, itt van körülöttünk, itt él, mozog, 
csak ki kell nyújtani érte kezünket és 
szinte olyan erővel hat, hogy nehéz a 
vajdasági íróembernek elszakadni t ő-
le. (S ez az élmény-anyag nem is vész 
el visszhangtalanul.) Mégis valami 
hiányérzet kap hangot irodalmunkban, 
kielégületlenség. Valami érzéskom-
plexum, amit nem könnyű  megmagya-
rázni. Banálisan talán így lehetne meg-
fogalmazni: talajtalanság, mert az író-
nak éltető, felfeléröpítő  erőre van 
szüksége, talajra, hogy meggyökeresed-
jen benne, hogy új éltető  nedveket 
szívjon belQle. S ezt a talajt csak az 
emberekben kell keresni, az olvasóban. 
Nem elég az élmény-anyag, nem ele- 
gendők az impressziók ebb ől a mi éle-
tünkből, ezt el is kell mondani valaki-
nek. Mert a költemény, a próza azért 
születik, hogy hasson, s a publikáció 
nem a költő  hiúságának kiegészítésére 
szolgál. És éppen ebben a kérdésben 
kell keresni költőink hiányérzetének a 
nyitják. Kinek írnak? Keser űen kisért 
a kétely: Don Quijote-i harcot vívnak 
csupán, pedig nálunk már lejárt a 
szélmalom-harcok kora. Ezt nem sza-
bad elhallgatnunk, ennek a problémá-
nak nem szabad csupán irodalmi meg-
nyilatkozásokban felbukkannia. Mai 
életünk, igaz, ezer szövevényében, rob-
banásában is lehetőséget nyújt a vaj- 

415 



dasági írónak, hogy eljusson a közön-
ségig, az olvasóig, csak hiányzik a szer-
vezett irodalmi élet, a véletlenre bíz-
zuk -$önyveink, irodalmi alkotásaink 
terjesztését.  
Еs van-e igazi tolmácsolója, harcos 

társa a vajdasági költőnek, akit „azért 
nem ismertek, mert Bácskában írt ver-
set"? Eddig sehol sem találtam rá er-
re a kérdésre: sem folyóiratunkban, 
sem napi- vagy hetilapjaink hasábjain, 
sem a rádióban. 

Csak szórványosan, itt-ott, baráti be-
szélgetésekben merült fel a kérdés: 
van-e szavalónk, van-e olyan el őadónk, 
aki a versmondást művészi magaslatra 
emelhetné, vagy, ha nincs — mert úgy-
szólván nincs — miért nincs? 

Sokkal ösšzetettebb a kérdés, semhogy 
egy kis írásban — nem megoldhatnánk, 
— hanem csak megmagyarázhatnánk. 
Mert a szavalóm űvészet együtt áll vagy 
bukik irodalmunkkal, helyesebben iro-
dalmi életünkkel. 

Egy bizonyos: a versmondó nem fej-
lődhet művésszé irodalmi élet nélkül 
és viszont. Mert a költő  megszólaltatója, 
költeményeinek elmélyült tolmácsoló-
ja, népszerűsítője a szavalóművész. 

Nemcsak irodalomkedvelő  közönsé-
günk, de előadóművészetünk, irodalmi 
életünk is nagyon megsínyli a szerz ői 
estek, az irodalmi matinék hiányát. 
Mert ezeken az esteken fejl ődhet, érle-
lődhet a versbemondó művésszé, itt 
kaphat jelent őséget müvészete. Itt ta-
lálkozhat az író, a költ ő  olvasójával, itt 
találja meg a versmondó m űvészetének 
rugóját. 

A közelmultban történtek ugyan 
effajta kísérletek, s nem is visszhang-
talanul. Gondoljunk csak a szuboticai, 
noviszádi, verseci stb. irodalmi estekre. 
Látogatottságban nem volt hiány, az 
író és a hallgató is elégedetten távo-
zott. De mindez csak kísérlet maradt, s 
nem folytatódik. Pedig folytatni kelle-
ne, sőt előadóművészek közreműködé-
sével tökéletesíteni. 

Sajnos, gyakran itt akad meg a do-
log. Vannak-e olyan szavalóink, akik-
re a költđ  bátran rábízhatja költemé-
nyének tolmácsolását? 

A vajdasági versmondás is szerz ői es-
teken, irodalmi matinékon bontakozott 
ki, valahol a 30-as évek táján, hogy fej-
lődése sok csetlés-botlás után meg-
akadjon. Itt tűntek fel első  szavalóink 
— színészek vagy műkedvelők — de 
mindkettő  a maga álpátoszával, hatás-
vadászatával. A színész a versmondás-
ban is „szerepet" látott, szavalás köz-
ben is „alakításra" törekedett. Arcjá-
tékkal, taglejtéssel, testmazdulatokkal  

kísérte a - szöveget, megfeledkezve a 
vers hangulatának, ritmikai egységé-
nek, zeneiségének, mondanivalójának 
átélésér ől, közléséről a vers érzelmi-
godolatai és formai' egységének m űvé-
szi kifejezéséről. 

Másrészt a műkedvelő  a szavalásban 
szereplési lehetőséget talált, ambíciójá-
nak kiegészítését. Igazságtalanok vol-
nánk, ha nem említenénk meg a ha-
ladó gondolatot hirdetđ  irodalmi ma-
tinék politikai értékét, melyekben a 
szavalás, a versmondás stílusa, „m ű-
vésziessége" háttérbe szorult ugyan, de 
enélkül is megvolt termékenyít ő  hatá-
suk.. Szabadkai gimnáziumi éveim alatt 
nem egy ilyen matinénak, szerz ői est-
nek voltam én is hallgatója a. Népkör-
ben. Ezek a hivatalos vagy zártkör ű  
irodalmi összejövetelek voltak meleg-
ágyai a vajdasági versmondásnak. 
Mégsem fejlődött művészetté, mert iro-
dalmi életünk hanyatlásával versmon-
dásunk is lemaradt. Ezért nem beszél-
hetünk sajátos szavaló-stílusokról ná-
lunk. 

A múltban a haladó gondolat üldö-
zése, acenzúra, a nemzetiségi politika, 
majd a társadalmi kiábrándulás és kö-
zöny elsorvasztotta kultúréletünket is. 
A hivatalos irodalmi matinék, a nem-
zeti romantika szülte irodalmi jubileu-
mok, évfordulók nem adták meg a sza-
valás, a versmondás savát-borsát, in-
kább elvetették éltet ő  levegőjét. fgy a 
versmondás fejl ődésében szakadás állt 
be. A „régi generációból" Pataki Lász-
lón kívül nem kaptunk egy szavalóm ű-
vészt sem. 

A felszabadulás után ünnepi akadé-
miák, ünnepélyek, díszel őadások döb-
bentettek rá újra a nagy igizságra: nin-
csenek szavalóm űvészeink. Pedig a 
megismétlődő  szükség éléggé sürgette 
a fejlődést. Ez volt nálunk a versmon-
dás „aranykora", mégis alig vetett fel-
színre néhány tehetséget, s kés őbb ezek 
is elvesztek és hiányzik a nevel ő, aki 
felkarolja ezeket a fiatalokat, akinek 
művészete irányadó művészi normát 
jelentett volna. 

A versmondás nálunk mostoha m ű -
vészeti ág. Szinészeink, közönségünk, 
sőt hivatalos köreink is a versmondást 
a beszél ő-művészet másodrendű  va gy 
harmadrendű  válfajának tartják. A 
versmondás" nálunk nem külön m űvé-
szet, nem is fejlődhetett azzá. Már ele-
ve nem úgy tekintettünk rá, mint e-
gyenrangú művészeti ágra. Ennek a 
megállapításnak az sem lehet ellenére, 
hogy epikus korban élünk. 

Vajon melyik színházunk karolta fel 
a versmondást? Van-e ilyen irányú ne- 
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Velése, gyakorlati útmutatasa? Sem á 
szabadkai, sem a topolyai színház nem 
adott szavalóművészt, hiszen Pataki 
László sem színészévei alatt fejl ődött 
azzá. Pedig színházaink hivatottak fel-
karolni ezt a lebecsült m űvészeti ágat. 
A rádió lírai tízpercében még mindig a 
klasszikus versmondó-stílus megnyilvá-
nulásait halljuk. Pedig mai irodal-
munk, a klasszikus kötöttségt ől felsza-
badult költészetünk új versmondó-stí-
lust, új kifejezési módot kíván. 

Van néhány fejlődőképes, tehetséges 
szavalónk. Ha tehetségüket említjük, 
keserű  legyintés a felelet: ki tör ődik 
velük, ki foglalkozik velük, hol bon-
takozhat ki tehetségük — s f őleg — 
kinek szavaljunk? Van-e, aki egyálta-
lán meghallgat bennünket? Valljuk be 
őszintén: számkivetettségünk nem hal-
lucináció, nem tetszelgés, hanem kese-
rű  rádöbbenés elhanyagoltságunkra. 
IJppen olyan igaz, minta költ ő  sóhaja, 
a vajdasági író panasza. Forrásuk is 
egy. Kicsiny nálunk az irodalmat ked-
velők tábora. Nincs olvasóközönség, se 
irodalmi élet, irodalmi ; közvélemény. 
Kihez szóljon a szavalóművész, mikor 
közönségünk nem fogadja szívesen? Mi 
a jövője ennek a művészeti ágnak? 
Fejlődhet-e nálunk a versmondás, a-
mikor a közönség közömbösen fogadja 
a szavaló fellépését. Gyenge ez a ta-
laj, hogy életerősebb fejlődés indulhas-
son benne, hogy a versmondás megka-
paszkodhasson, s művészetté váljon. A 
szavalónak nincs közönsége. A šzavaló-
művészet eljutott arra a pontra, ami-
kor szóba sem kerül, s így az irodalom, 
a költészet elveszítette harcos társát. 

Hol a kiút ebből a kátyúból? A sza-
valóművészet fellendítése nem elszige-
telt feladat. Mint már elöljáróban el-
mondottuk, a versmondás nem verhet 
erősebb gyökeret életesebb, izmosabb 
irodalmi élet és közönség nélkül. Iro-
dalmi életünk kérdése sem oldható 
meg önmagában, mellőzve a társada-
lom valóságos hozzájárulását. A szava- 

lómúvésznek, akaresak az fr6nak Iro-
dalmi estékre, matinékra, szerz ői es-
tékre van szüksége. IJs erre van szük-
sége a közönségnek is. 

Költőnek, írónak, versmondónak 
meg kell jelennie a közönség el őtt. El-
vinni közéjük az írást, a szép szót; él ő  
kapcsolatot kell teremtenie az olvasó-
val, ha az irodalom elhívatottja nem 
akar észrevétlenül, magárahagyatva és 
elfeledve elzárkózni az élett ől. Meg 
kell találnia módját, hogy irodalmi 
esteken, szerzői esteken újra felvegyék 
a kapcsolatot az él ő  emberrel, az olva-
sóval közvetlen módon is. IJs teret kell 
adni a versmondónak ezeken az este-
kin, legyen a versmondó legnagyobb 
segítőtársa a költőnek, hogy a , beszéd-
művészet ne legyen nálunk mostoha-
gyerek. És nemcsak ezért. A költ ő , író, 
írásművészete jusson el a hallgatóhoz 
művészi módon, csorba nélkül. 

Ezzel is nevelhetünk és kell is olva-
sót nevelnünk: iskolában, színpadokon, 
irodalmi körökben, előadó esteken, rá-
dióban. Közönséget kell teremteni, él-
tető  erőt. Talajt a költőnek, szavaló-
művésznek egyaránt. 

Nagy segítség ebben a nevelésben a 
rádió. A rádió elterjedése a szavaló-
művészet új fellendülését eredményez-
heti, ha nem marad önmagára. A rádió 
kifejező  eszközeivel új fejezetet jelent-
het a versmondás fejl ődésében. A 
rádió szokásos lírai tízperceivel meg-
kezdte a nevelést. A közönség és a 
versmondó nevelését. De elegend ő-e 
ez? Elegendő-e lírai tízpercet közvetí-
teni visszhang, bírálat, serkentés nél-
kül? Tudjuk-e egyáltalán hányan hall-
gatják ezeket az adásokat? Ez nem a 
rádió szerkeszt őségének magánügye, ez 
közügy. Leendő  versmondásunk ügye. 

Elég erősek leszünk-e, hogy az iro-
dalmi élet fellendítésével közönséget, 
olvasótábort és hallgatóšágot teremt-
sünk s ezzel együtt kialakítsuk a vers-
mondás művészetét 
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SZEMLE 

Az erdő  regénye 

Bori Imre 

Lennyid Leonov; Orosz erd ő , 
Új Magyar Könyv-kiadó, Budc-
pest, 1955 

Immár négy éve, hogy Leonid Leonov 
regénye megjelent, és most " magyar 
nyelven is olvashatjuk ennek a kiváló 
szovjet írónak ezt az alkotását. Leonov 
nem tartozik az olcsó nészer űséget 
hajhászó írók közé. A szovjet kritika és 
általában a szovjet irodalmi közvéle-
mény egészen az utóbbi id őkig, úgy 
látszik, nem adta meg neki azt az el-
ismerést, amely megilleti. Ennek gyö-
kereit pedig Dosztojevszkijben kell ke-
resnünk. Leonov nem egyszer nyíltan 
nagy mesteri mellett vallott olyan 
időkben is, amikor Dosztojevszkijt a hi-
vatalos irodalompolitika az irodalom 
vulgáris felfogásával háttérbe szoritot-
ta. Leonov a maga módján hű  maradt 
a lélektani regénye nagy egyéniségé-
hez, akkor is, amikor a szovjet iroda-
lomban a lélekábrázolást felváltotta az 
események és a h ősök tendenciózus és 
felszínes leírásának divata, amikor 
nem a jövőnek készültek az irodalmi 
művek, nem is a kortársaknak, hanem 
a tu"nékeny napoknak. Már 1928-ban a 
Tolvaj című  méltán feltűnést keltett .re-
gényében így szól egyik hőse a szerző-
re valló írói törekvésekr ől: „Engem a 
meztelen ember érdekel, mélyentisztelt 
urai.i..." „Egy darab igazi életet szeret-
nék kitépni..." Nem tesz engedménye-
ket sem a kritika. tehát a hivatalos iro-
dalompolitika, sem a nagyközönség fi- 

lé. A maga utján jár és a maga módján 
tartozik bele a szocialista realizmus ke-
reteibe. lJs éppen ez a különleges hely-
zete biztosít neki mindig közönséget. 
Egyfelől bepillantást enged a szovjet 
irodalom valódi problémáiba, másfelő l 
műveiből, mert a lélektan felé vonzó-
dík, érdekes módon kibontakozik a 
szovjet társadalom mai élete. 

Ami ezenkivül még sajátosan egyé-
nivé teszi a szovjet irodalomban, az a 
személyes álláspontja, amely ott van, 
ott lappang műveiben és időnként hév-
vel csap ki onnan. Mondanivalója, té-
mája, egész regénye, ellentétben a szov-
jet regények hivatalos „pártosságával" 
elsősorban nem politikai, hanem a leg-
személyesebb emberi ügye is. Ez külö-
nösen az Orosz erd ő  című  regényében 
ér. ezhető . A regény egyik f őhőse és egy-
ben az író kedves eszméinek tolmácsa, 
Vihrov professzor, az egyetemi év meg-
nyitásakor tartott beszédében 1941 
őszén így beszél az összegyűlt hallgató-
sághoz: „Tudom, felel ősségteljes fel-
adatra vállalkozom, amikor a háborús 
mennydörgés közepette olyan részlet-
kérdésről... még ha fontos részletkér 
désről is, kivánok önökkel elbeszélget-
ni, amilyen az orosz erd ő . Legkedve-
sebb, halaszthatatlan ügyeink is háttér-
be szorulnak a veszély el őtt, mely a 
szovjet népet és léte minden forrását 
fenyegeti, az erd őt is a többi között... 
de nem azért gyűltek itt össze, hogy a 
hadisebészetr ől vagy a közelharc tak-
tikájáról hallgassanak el őadást, hanem 
azért, hogy pár szóval ismertessem a 
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fa szerepét az orosz életben, a j б  hazafi  
kötelességeit népgazdaságunknak I 
legelhanyagoltabb ágazatában, amely 
idáig sohasem részesült a kellő  megbe-
csülésben... „Azután ódai magaslatra  
emelkedik, s a téma szeretete nemcsak  
a hőst viszi tovább, mind emelkedet-
tebb, érzelmileg fűtött gondolatok felé,  
hanem az írót is. Itt már az író szemé-
lyes, sőt lírai vallomását olvashatjuk:  
„Nem maradhatunk közönyösek az er-
dő  sorsa iránt: népünk az id ők végeze-
téig fogja lakni ezt a megszentelt föl-
det. Szükségletei növekednek, egyre  
több faanyagra, papirosra s bonyolul-
tabb főkémiai termékekre lesz igénye,  
amíg a kommunizmus tökéletes techni-
kája meg nem tanít rá, hogy minden-
ből mindent elő  tudjunk állítani... tud-
nunk kell, mivel tartozunk ennek  a 
védtelen, zöld, élő  szervezetnek, amely  
nem rejtőzik földalatti fedezékekbe, ki-
lométeres védőtakaró alá, mint a holt  
kőszén vagy kőolaj — s amelynek még  
tüskéje sincs, hogy védekezzék..."  

Mondanunk sem kell: a regény köz-
pontjában, a tengelyében vagyunk. In-
nin indul ki a cselekmény hátralév ő  ré-
sze és ebbe torkollik bele minden el őz-
mény. Az előzmények pedig a követke-
zők: Vihrov professzora Jenga vidéké-
ről való, ahol hatalmas és végeláthatat-
lan erdőségek húzódnak. Innen hozta  
magával a szegénysorsú fiú az erd ők  
szeretetét, ezért lett erdészmérnök, ezért  
harcol már több mint húsz éve az erd ő-
ért, a tervszer űtlen, vak pusztítás el-
len. Most egyedül él nővérével. Az  
egykori jengavidéki földesúr fogadott  
leányát valamikor ide hozta fel az er-
dők mélyéből feleségnek és az innen  
szökött vissza kislányukkal együtt, mert  
nem szerette Vihrovot. Vihrov élete az-
után a magános tudományos munkáé,  
az egyetemé és ellenfeleié, akik sisera-
hadként belőle élősködnek, támadják  
állandóan, és kapaszkodnak mind fel-
jebb a bürokrácia lépcs őin. Húsz év  
mérkőzése áll az ellenfelek mögött.  A 
valamikori barátok ellenségül állnak  
egymással szemben. Már régen nem tu-
dományos vitát folytatnak, hanem Po-
litikai küzdelmet. Vihrov az el őrelá-
tóbb, a haladóbbszellemű , az igazság az  
ő  oldalán áll. Ellenségei Gracianszkij  
köré tömörülnek, aki valamikor a cári  
rendőrség besúgója volt, most pedig  a 
szovjet társadalom el őkelő  és megbe-
csült tagja, mert ügyesen mindig azok-
kal halad, akik befolyásosak, akikt ő l  
előmenetele függ. Nem alkotó ember.  
Abból él, hogy volt barátját, Vihrovot  

támadja annak minden egyés új alko-
tása kapcsán. Vihrov fentebb említett 
beszédében is kedves eszméit védi el-
lenségeivel szemben. A karzaton, a hall-
gatóság között ott ül lánya is, aki most  
iratkozott be a moszkvai egyetemre.  

Lánya, Polja Moszkvába érkezésével  
indul meg a regény cselekménye.  A 
Jenga vidékéről érkezett, s a sors fur-
csa véletlene már a villamosnál apja  
fogadott fiához sodorja, majd abba  a 
házba, ahol apja legnagyobb ellensége:  
Gracianszkij él. A lány, jó komszomo-
lista, apja harcában ellenségei oldalán  
áll, őt is megtévesztik azok a szépen-
hangzó jelszavak, hogy Vihrov az er-
dőt az ötéves terv megvalósítása ellen  
védi, tehát lényegében antiszocialista  
álláspontot véd. De szinte a lánnyal  
együtt a front is Moszkva alá ér. És ez-
zel következik be a döntő  fordulata re-
gény cselekményében és valamennyi  
hős életében. A frontokon a szovjet  
hadsereg megállítja a németeket, majd  
ellentámadásba megy át, a gy őzelem  
szelét érezni már, s Vihrov is megnye-
ri harcát. Leginkább azzal, hogy abban  
a másik küzdelemben, amely Polj a 
megnyeréséért folyik, s amelyet az író  
szemmelláthatóan izgalommal kísér,  
győztesen kerül ki. Ki mellé álla fia-
talság, kinek ad igazat? Vihrovnak  
vagy Gracianszkijnak? A nyílt, bátor,  
őszinte, becsületes fiatalok megérzik  
Vihrovban az igaz embert, és mélléje  
állnak. Gracianszkij végül is elveszti  a 
játszmát. Leleplezik. Fény derül fiatal-
kori bűneire, hosszúéves alakaskodó s  
végső  fokon társadalomellenes munká-
jára, és nem marad számára más, mint  
az öngyilkosság. Polja a frontra megy,  
fontos küldetésben áttöri a frontot, szü-
lőfalujába kerül, majd sikeresen vissza  
is tér, s végül találkozik szerelmével.  
Ekkorra már szül őföldjük is felszaba-
dul és ott találkoznak Vihrovval, akit  a 
szovjetállam inspek čióba küld a felsza-
badított vidékekre. A regény tehát  
majdnem idillé válik a végén, de Vih-
rov sorsa még sincs megoldva.  

fgy vált Leonov regénye optimistá  
tragédiává. Tulajdonképpen két ember  
életútját bonyolítja; Vihrovét és Graci-
anszkijét, a karrieristáét. Vihrov az esz-
mék hőse lévén, a meg nem értés tra-
gédiáját éli át, hogy végül is eszméi ifjú  
szívekben éljenek tovább, Gracianszkij  
pedig, a fényes karriért befutott osz-
tályáruló végül is, a fényes pálya vége-
kent a folyó jege alatt végzi életét.  

Vihrov az író h őse ebben a regényé-
ben, de a szovjet társadalomé — heg- 

419  



alább is Leonov ábrázolásában -- Gra-
cianszkij, ez az értelmiségi és maga- 
sabb szinten -él ő  Osztag  Bender, min-
den ilyen típus őse. Parazita, él ősködő , 
aki úgy tapad az alkotó és tehetséges 
Vihrovhoz, szívja a vérét piócaként. 
Húsz évig csinálta ezt, de a tanulság: 
végül is az igazságnak kell győznie. 
Polja apjához pártolása szépen példáz-
za ezt az e gyéni élet síkján is. 

Érdekes megfigyelni, mennyire álta-
lános kérdése ez már a szovjet társada-
lomnak. Hány  regény  foglalkozik ha-
sonló témával ! Leonov érdekes lélek-
tani képet fest róla, ábrázolása gyak-
ran szatírába csapva át. 

Közben persze, a h ősök tudományos 
vitái során, nem egyszer adódik alka-
lom ismertetni és elmondani, tüzesen 
védeni az író és Vihrov közös na gy  sze-
relmét: az erd őt. Itt, ezekben a részek-
ben néhány nagyon szép természetle-
írással remekel Leonov.  

A fiatalok .ábrázolásában és me gfor-
málásában azonban Leonov már nem 
tudta elkerülni a szovjet re gény  immár 
örök kérdésévé vált sematizmust. Ide-
álisaknak mutatja be őket, felruházva 
mindazokkal az emberi erényekkel, a-
melyeket a pedagógusok szoktak kitűz-
ni a szocialista társadalom emberének 
tulajdonságaiként. Ábrázolása itt ha- 

missá válik, ezekben a részekben nem  
éri el írói ábrázolásának Vihrovban és  
Gracianszkijban elért ma gaslatait. Obu-
lusait neki is le kellett adnia a szocia-
lista realizmus őrizőinek. 

Vannak részletek ebben a regényben, 
amelyek Dosztojevszkij tollára méltók. 
Ilyen például az a jelenet, amikor Pof-
ja a légitámadás alatt az óvóhel yen 
összekerül Gracianszkijjal és amí g  kinn 
a bombák vihara tombol, Polja lelké-
ben is vihar dúl. Ez a két pokol í gy  
együtt szép lélekelemz ő  munka, Leonov  
megcsillantja benne i gazi írói természe-
tét: a nagyszer ű  lélekábrázolást. 

Egészében azonban nem kiegyensú-
lyozott alkotás. A gyöngébb részeken 
is ott van ugyan az író keze nyoma  a 
legtöbb hősét és az eseményeket azon-
ban sokszor nem a jellemek viszik to-
vább, hanem a véletlenek, amelyeknek 
oly  nagy  a szerepük ebben a re gény-
ben, és amelyek őszintén szólva, a ré gi 
eposzok minden bonyodalmát megoldó 
deus ex machinajára emlékeztetnek. De 
ez már bizonyos mértékben kortünet iš, 
csak Leonovnál még  élesebben kiütkö-
zik. 

És ezzel válta re gény, olvasmányos-
sága mellett, erényeivel és hibáival 
együtt kortünetté és e gy  irodalom jel-
legzetes termékévé szemünkben. 

OI vajsás közben  

Szabó Rál újabb regényeirő l  

Juhász Géza 

A  m,agya,r iiroda~lom felsza.bad,u,І.ás  
ut.álnll fej нőгdés~érđl iget-i há ~árдyos :i,sm,ere- 
tei vani'iak а  wgios ~zláv mag,yatr ólгvasők- 
n~г1k, s  ezért mas+t a behozatal  ,fodytán  
І;gy~szerre me+gnövekІdett kö ~nyv Ірiia,ean 
мет  yikёnmyen tud táb~kozódriii.  Az 
e cnúl.t tizen ~e+g,уniélhán esztedő  al.iatt  

sok új né,v гfeltűnt á,magyar irodálю+rn-  
ban,  di a .régi, ismert nevek mellett is 
sok az új, !јЈsmeret'. ~en mű  cime. O1vas.ó-  
inkat ped ig нb,ya+rán,t éndekІlk az új  
ne ~ velk ~s az új művek ia. 
' :Sza+b ~ó Ра1  azok  ktizé tartozik, akiket  

~hbarú е1"бtti ыönyvcikbб1 јб1 ismer  a 

420  



m4 ~o11►vгmбfl~b~(rvs~(gt 'шад~ is. A n~pi írбk  
maz,gaLrnábaM bontakoтatt  ki  íróci te-  
ihetsége, és а  parasztság, a  .falu 1életé- 
tъik mrnaglkalp!aan ilss, üde s egy;ben 
reál.ils r.a,!јгáиаl ¢nár első  regténye meg-  
jвъenésеkar fel(hívta magára a lfiigyel- 
met. Izeu-z ајm.atas nyé.ive, eg ~szse•g.es 
fiumora, eil'eve!n kőnnyеd stílusa, man- 
danШva(7ióljáiю'k 1bк1s!éige s nvi+nd~en!ekélübt  

génységg '1 küsz.ködtő  kispa!rasztak  
pomigás rap•za megnyerte о!1va(sóink tet-  
szését, s a le!gálvasobtal~b mva(gyar írók  
k!ö'z'é sorakоztatta. Sokarn 1VDóricz Zsi1g-  
mоnd utбdját látják benne, s nem  ёр -  
pen alalptadanul. Nem véletlen 1hát, 1hюgY  
maga  Móricz Zsiigmoed a  gnagy!ób'b  
elisrrveréгs és Ilie'lkese,dés haa1P11árn, ü дуо -  
zölte pályatársát első  reg'éауе  meg►јеlе-  
nése idоjén;. „ÍJj  nagy írót küldбbt  a 

— írtfa róla. — ,„Van neki egy 
(holdjа !  Van  egy tal(pa'laltnуi 'fölкTje! Es  
azc+rl a :föklёn úgy meg tudta vetni a 
lábát, hogy az 1öv1é az egész failu. đvé  
rrliclden embere, férfia,k és nők és  
gyernlekelk, és az i>'vé mIi(nde!ti  hangu-
lata, a  szёlmа lam  elhordott  tégláliból a 
fö'lde,slurak w!гétz'viállt ezer гhol,+djáig . . ."  
Е•lső  regénye,  az Emberek,  г193о-dзacrr  

jelent meg ,  s a felszalbad!ufláslig луо lс  
kisebb-nagyobb r гegiényt írt még. Ezek  
köaül 'kiemelkedik a  Lakadálam, Ke-  
resztelđ , Вгјlсвго  trillógi ~a (késő`tyb Taílpa-  
1atn;yil ;tёUd címen jelee:t  meg).  

Mivel  a népi írók rnoz,galma nбsz-  
beln m'hd'iig  politikai  mozgalom ,is  volt,  
(sz:u.tC ъelő•,le тiőtt ki a Nemzeti Ра -  
raszUpárt), érthető , hagy Szaibó Pál i's  
részt vett  e politikai  mozgalоrnb•afn.. A 
теуз'lakuCó Ne~.nлг tli 'P,araszфártnak ő  
volt аг  .Első  országos  elnoke.  A  ife' ъsza-  
Jзadu; ás :zllán toválbb folytatj•а  politikai  
tev2~  enyaćgг t: tagÚa  az Ekvз 'ki 'TaR.rмá~s-  
n; ik, ešayke a Hazafias  Né,p+fmanteak 
stb. ,Emcllett a magyar  iroldrJiom lgyik  
.lel;í-enmék;anye'b+b próz аírója apja ~ink! g . 
14ieo•le~helcős r гövi!d iidőközörLként  Jelen-
nak mag  rEglányei: Isiben malrrtiai :(k•é č  
kötet, 1949),  Tavaszi szél, <195 ~0), Haljdú  
Mári, (1953). Јеler~гleg; iinéletraljzi regé-  
nyén dolgozil Nyu,gta ъам-r élei), eddig  
barom  fkй te.tг  .;eient  meg.  

Akii az  Ern(fberek meg^jélсвése óba  
figye'lemnzel kísért,e Szab.ó Páil. rrvunkás-  
si ~.;йt, íróі  fejilődés!ét és tehe!ts(égének  
k:bontakozását, most lázas izgalommal  
veszi  kezé{be újabb könyvel,'t, hogy meg-  
gуќуzbdjön, ,аг  író tov гálbbí fejlődéséről,  
hogy  лъag,lássa, ;rniQyen irányban hal,ad 

te!:IszatbaduLiás óta, mliIlyen snke ~rel'i és  
1;otlásók !jelzilk úbjáe,ak ezt a zaikaszá't. 

Ha újabb regén гyeilt oil,vasgatjttk, 
mindjárt ,bevezet&berr •  rneg ke!11 ádl(apí-  
tanunk,  hogy  b!izo!n>у  az +ő  munkássб .ga  
felet»tsem voaullt  el луотна 'lanua a  та - 

gy~r irad,a4оmn,adс  az a karsz•aka4  10rle-- 
ve !betegségte, mely+e't sema!ti!zm гu;sn:ak  
szoktak anrc~dani, s ате '1у  nerrv е(gy je-  
1eintékecLy író in,unkásságát jiiileinii az 
íitven.es évek e11eÚёni. Legkev!éslbé а  fel- 
~sгa'badulás utáni első  és! utallsó müve  

Az isten malmai és а  ugtalan élet  
viseli a  sématiizmus ;bёlyeg!ét, s ta-  

lán éррел. aaért, mert az ellőlbbi még а  
bebelgsé(g eliuralikoclás ~a геlőн, készült és  
је1Е~л 1н  meg, a. más,ihk Ipedi,g  taгlán már az  
utat jel.ai 5zaibó Fá1 arLUlc tkásságában is,  
ате '1у  kirfelé  vezet  е!bből а  k.átyúlból.  

Az Isten, malmai  ;eg,y  magyar  falu  
éде  té t mutatja be 11) 44 бszé!tő1 1945  
tаvaszá:b'. RendkivtLi]) érdikes,  nagy  
e:s ~вmémyekiben, döntő  farld гudatakban  
igen gazdag korszak  ez: a rrélgi rend  
összeamlásának, .az ezeréves úri víllág  
féiboml'ás,ánatk (kara s az иј , az urak  
nél,klüli élet  ls'ő  lépésein,ek ideje ez.  
KUlO'nbsen a regée,y első  részé;b eгп  
pamlpázik az író (falu- és paraszfi,ábrá-  
zиliásának sninden szépsége, «ádesége és  
tisztasága. V'a+lrlba¢1, wgy vag зnun,k vele,  
!hoey en_ihélyt megsaálall,  megcsap  ben-  
nünket ,а  fa1:!и  levegќјj е. alуam pervbosan  
ismeri' a  ha ~n!a~l;i1 hangokat, az  esbéii, ее- 
szezést,  •a jószág!2beté,s 1!ármvйЈját,  mind-
ezt olyan  pdaisz,tiku;sar•i  meg  1vs tudja  
jeile,nítгn,i, az а '.!.crasкí szeme е1é var,ázsюl-  
ni, mhit t:a+lán senki nvás а  magyar 
irodalomban  Mór!i  Zsigmond  ki(vébe-  
lévél. A 6 !51 гegfo,rmá;lt elleven paraszt i  
tí;puisakci!аk is egész sarát rajzolja meg,  
di aztán n•а!gyrész;üket  elejti a kёmyv 
másodi 'k rrвs!zébei;2 vagy me1.1!éike з  sze-
repre  d:,glra!dálja őket. Fur!csa és ért-  
lhebetlen ;рйlдаи l  Mezei László aL,akj з .  
A reg у  еls о  részé.ban, ,am;ikоr a falu  
kLsparasztja!:, a 1eg?al.+.e~tési trsu,Іatban  
szem'bew!zálina гk .а  rra!gybírbckka1..  Me-
zei  z(S a vezér,i.ik, irámyít ćij ~uk. бон  
а  lassan -kilbcnta!kozaó ell гnállást ,15 ő  
szerveza, tlóle vár ,uLasításrt Bmrbal.an i.s, 
amikor katonai  bdhívót  'kap. Mezeit Is  
behivÚák katoTnáж,1:е, hogy  nint veszé- 
lyes eieniet eltá ~vcIlí•tsák a rEa!1iu`ból, s ő  
rneghagy гja В.)rtaJannak, hogy Ibújj гék el, 
6 padig elmegy,  hogy bom:lasszon a 
hadseregben. A fe'lszaibaduflás !utárr is  
sљte rá vár az  egész falu, semmi nem  
történik, amiгg  6 haza nem  érk(e.zвk.  
(Ezután mйg~s skit érthe:etleniiil  ►féd ►re- 
á.11, ő  a paraszár•thoz csaltllalkiaz гk, а  
vezetést pe3ig átsngedrí а  kenmvwn.ista  
Bi:rtalannak. Nгг  tur3ni  persze,  hogy  
maga az  é•1е t m,rr:.ny.i i 'їen furtasa hІІy-  
zetet •t.E+remtet a, гfelsza!ba!dudás iutáni  
Magya.rcir•szágcц  de  ez a regérryben  
bam  éli,ggé értlhető , s hazai kritikusai  
közül -,s. fel+rótták  egyesek az firćrvalk.  

Szabó Ра1г  optimista író,  á11а!pítjа  meg  
Yándi Pál ,  az volt  ré(gi (iháboruel8tti)  
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I г sаьа ti &s. Le 1ke).1 	;sz'qgeuгii;  dn+ár  
itt, s nerrnagak a г~ért, mert az Isfien.  
т  aifban L  számos рélда  lbizanyítja  
ezt, ;hanem még fin!kább az;ért, mert  
ny&lvaán éppen! еbb~nL az o+ptflnnizm!us- 
bati lelhető  magyarázata а  dé~цszabaldu- 
lá!s után+i kišelbb regényeilben ime.gді1- 
иánujl!ó könnyü m 17dnem zkecvőmen- 
tes ;mlego'ldásoknak, proыénlamentes- 
ségnek stb. Már itt megtigyel;hetjrük, 
hagy  tragikus  hel+yzete+ke't egiyszerűen 
meg!ke;г7iili va,•у  eilajti a tlörtléniet i'1!yen  
fonZaiai't, di sti:ante sohasem vezeti kö- 
vetkezetesen végli!g. Ёrdekes ebből á 
s:zemipalntho1 megfigye°n!i .az terlített re- 
gényben Vékon,y Rózsi és ISze ~rPa 'Zsuzs-  
ka sorsát. Mindketten a kastiély'ban  dii-
goznak a Ihábarú vlégefeilé. Szgp lányok, 
és az a ;sбrs иáг  rájuk, ,arni miindem. 
szép ;lányr,a а  kafstélyiakban. ~.Szenuet vet 
-rájuk az ,in+téző, di az úri ven!dégeknek 
is odaпretik +őket szabad prédára. A lá- 
nyák ј 'о1 tudj;ák, hogy icsak"ugp marad- 
hartlnak szolg јlaiiban, sőt Qpju+k é+s iasa- 

~lч!dta!glj aik is, 'ha ода +ајд .ј  ák magukat az  
wrakavak. gty;i!klillk s;ars  sem  lesz azon-  
4aan tragiku;s: Zsuzska űé+r+jQiez megy,  
Rózsi előbb német, azt:án arasz katon ~k  
kedvese,  s vég?ii,l egy orosz 'katona fele-  
ségie és tol;máCs lesz az oro4sz katonai  
paranicsnoks'agоal. Vagy ézzülk meg  
Birtadan sarsát. Аг  ;intéző  meglli'atja  
benne а  rendszer 1leníségét, é5 élbacslát-  
ј 'aI а1 ntiunkábál. Az ír!а  :elmondja, hogy  
nagiy с sal,ád,j а  é s beteg feleѕége van,  
di hogy mi 'lesz Rгé:liik, hogy é:Ё1e'k 
ezutáiа , e.rrlől egy szó sem es;ik tőbbé. 

Minvdezektől a fagya;tiékass;á гgoktól 
eltekintve, s őt :részben e ifkgyatékossá- 
gokn!ál fogva, az I+sten malai 1Szabо  
Fáti karábbi munkás;ságánvak lagikus  
;falytatásáat j ёlenlbi. A Taиaszi szélгő+1 és  

Најди  IKllá.niró'1 rnár alighai Tehet  ezt  
е mandanб. Ezekben  a ;re;glény ~efkben  
már n+a;eyon .m;egbo;sszwlja; magát az 
említett ,aptimizmus, a ;súlyos ргаыé-  
mák, tragikus sorsok e+lkerrüYése és az 
e'ls.iklá+s flö!цöttiilk  

A тa+v;aszi szél(ben tiugyan még mindig  
ta'1álu;nk nagyszerű  e;pi'zádikus ;rajzokat 

falluró+l„ reni.ek figurákat, +ame;l гyek- 
ben telj es 1eiglészében kibontakozik a 
+kiapаraszbц  mentalli ~tás, de éppen ezen  
;а  téren ta'láaucцk benne számtalan 
ellen гtffnon;dást ás. A le,gérdekese ъb pa-
raszti tigura For ás I~stván, aki é;pipen 
úgy mint а  `tlöbbi kisipara;szt, rég.i gaz- 
da;i'llúzitió;inak v г.!'.óravál+bás+át remélh a 
.felszabaldulágtiól, a fö1!doszbás ~ból. A fli!ld- 
hoz előszlör li lovat kell szeriezni, mert 

n+é1k1ü1 nem ér semmit. ,Csa}k!haгa;r 
+kidenü'1 azonban, hogy egy 16  rég nem  
16. .Ha ö~.~szelfo,g vaiakdIvel, mindig baj  
van, mert  at  másikn+ak is pp akkor kell  

a  ,fogait, 	ikar n~ki. Мime аztán em- 
berfeletti erđfeszítések, oeigуetllen niél-  
kiilözések árán а  másadilk lovat lis  ang-  
szerzi, т1á'r ,fel is támad benne a gazda- 
gadás vágya, tsőt а  gazdavirtus is.  
Nagyszen(i +jelenetben mu ~tаtj а  meg az 
író, hogyan erőszakо]jја  át а  tiaиait egY  
feneketlen sáтas uticán puszta. gazdav шr-  
tusb'ál, ahogyan ezt a nag>yhamigú то-  
kánly ;gazdák szokták ;csináln,i. A smé{pen  
fej!lődő  !gazda;ság azonban egyszer 1csak  

srneg,iln!d:ul а. puszbu ~lás útj ~án, s ezt tötb-  
bé nem lehet feltarbóztaфn►г. Forrás  
Isbván egyik lova megdöigli+k, a sok  
aprójó5zágb-а  belitiit a vész, s naponta  
hor!dják őket ki;felé zsákszámra a ha-  
tárba, hagy Ott eldobálják.. Nagyon  vi- 
Iágos, hagy ѕzábp Fál a ktiisparaSzt  
gyengeségére akar ;rámutatni, az 1i7yen  
,egгyérvi erőlfeszítés. h.iálbavai Іóságáхa,  
végső  ifokon a+z. e,glylénv gazdáik;odás  
+csbclj ére, ;s az bből ki~vezető  egy~tlen  
útra: a szöиe+tkezésre, di noha ez az  
eg.ész rajz rend)kivül reális, s a gamda-  
sági ;inydakolás meg Is á2llj a а  +helyét, 
Forrási István еlhatбrozása mégis szin-
te az égbőL pottyan. A külső  'kё.riá!lmé- 
n,yek mellett 5zabó Fál nem tudta az 
emberekben ;belül Le,j ~áibszódó Iharcot 
hitelesen é,s h]het4oen ábrázálnli. K1özis- 
cnert dolog, hogy a таtgуа!r tpamasztjban 
,milyen m'éll.yenti é1 а  fölldéhség, mi'l+yaen 
szívбsan tartja maigiát benne az ogyéni 
gazdálkadás válgya, éppen Szabd _ ,Р 'а1 
ne tudná ezt? Nagyon Is j;á1f tudja, di  
hogy minden jóra ,forduljan а  •гΡ7egény 
végén, egyszerre elfeledkezik e.r гrő 1, 
s egy 1élaktanvilag ,e;glyáltaQ.án1 nem nlndо-  
kaLt jelen еtbea.-i teljesen megfordítja  
Farrás ,Istиán ;gion}dólkodását.  

A .fandutllat azzal ik;ezd ő+dik, hogy  a 
'1ánуа, Forrás Éva, aki a tavaszon nnég 
azt m;ondta, Katona Slándamn!alk, hagy 
„a kom vun.isták azok rossz emberek" 
egy reggel, a+rnшnt felébred, Katona 
Šán,donra gondol. .,Ujjonganli szeretne 
s  fe~Jéil. Hliszen ő  már ki tudja monda-
ni ezt a szát, hagy kamanunisba, anб1- 
kü1, hogy válamiféle borzon!glás!t érez- 
ne." Aztá!n kimegy Ikapá'lni, majd е1- 
megy Sándоrhoz. és Mkiijelenbi, hogy 6 
,pedig a fеle5ege alkar lenni, di m'Lrnd- 
já;rt. Későъb méglils bemennek Farrá- 
sékhaz, hogy a ilőknelk Is beyéllent- 
sék elhatározásuika+t. Forrás ;all đblл  а  
kinti munkal á1l1á!s+áról kérdi а  lányát, 
mire Sánidar bejelenti, hagy mа jд  ő  
+fe+lszántja a ölldet trakborraill. Ekkor 
Fanr•ás I.sbván, aki nnár гбdos gaгdánvak 
képzelte maglát, egyszerre igy szál: 
„Hát a!kkar . . . csakugyan elcseréle,n •'i z 
.(Almá:t a megma;nadb lovat) egy t1i]6s- 
tбћénned! --- mondja ,r~чaknem riikkamt- 
va." Nyliilvánzгva!lб, hogy az í+nó ezt  a 
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vá1'bлaá+st a Канола l 6á~ndоr és ~iva 4i1во -  
ткitt focnódó szerellerrnrne á ~gyekezett  
megánd~oko2nd, di ennek a szerelemnek  
az á'ba,ázо'• г~:~а  -valaltno,gty nem tud a лe-  
gén,y kerülni, • kis-  
pamaszti küszködés rajza tföl гbi ki a re-  
gényt, s ez a szerelem vallahagyan 
csak az seménlуek peremén bon,tako-  
zik anélkül„ hogy a fő  csieil,ekményt  
mroiz,ga'bná. Ha pedig а  író erőszakkatl  
összekapcsalja véle, mint a regény  
végén, akkar ёz mesteské1tnek t űnák,  
mint .ahagyan. а  szere ~leкn egész leírá-  
вáгbапl van иa ~.iarrLi természeteLl Іnes.  A 
tfiata(1юk ugyan+`s sokkal többet e1-mé'.- 
kednek kёzgazd.asági é5 poLitáka>i klér- 
désekről, mint a szeme Иllemrőа, sгe'rel- 
m"utkről. Kiü+lönlben ns Katona n!dor_ 
.a:rakU,a а  szó 1egte:jesább értélmé{ben  
sematikus, az író politikai n:éaetein+ek 
szácэsіőиe, S :elevens іé.gb,en. messze el-
marad a re гgtén.y ёsszes paraszti (fig ~ц-  
rái onög+ött.  

A tHajdú Klári című  regény főleg 
abban különbőzik а  Tavaszi szél-tó1,  
hogy е(bben még az eredeti trallalj tál, a 
гfal+u.táb ms e4szakaid némiL ед  az író. A  
;aselekmén ~y egy +gélpállomásan ;játszó-  
dik, itt még а  falu realitása sem kö-  
bötte az írót. Taáán +ennek következmé-  
nye, hogy ai rеgény szinte ubó+p;ila, а  
társadalmon kívül, valaáldl egy eszmé-  
,nyi szigeten játszlód'ik. 'Tár,gya t1u11aj-  
donkÉppen az, ІhІg аn teremt rendet  
egy  ;g.élpálLo1-náson, két '1ány, akiket е?b- 
ы51 a céQbál а  1)PSZ kќ5r,panta,j ~a kiliti ki. 

A gépállamáson sok a baj. A terv 
télje+sítésёhen lemaradtak, a munka- 
fegyelem magllazuLt, az ü гerrnanyagot 
рог

~~

lг'kálijá'k, а  munka rrih ősege nem  
ki'elégí~tb, а  tarsadalmi sziervezete гk  
gyiönglé'k stb. Мáг  az gamgatlóty  Szegedi  
ѕ 'andorné sziiietett iFbdin Zsuzsát is  
azért ren:delték ide, hagy renldbehazza  
а  gépálLamás saénálját, di egyedül kép-  
telen erre. A +gépállaиnás Ipolitikai  
hвl~,vettese is tehetetlen, e,gyszá иal  va- 
1атгг  esodár,a ґvárnak, .ameTly fölülrő'_  
meg kel+1, hogy oldja a praыémát. S  
méh áНу  napi ~g, szinte mindenki a be-  
ígért lány гakat vártja а  g1élp+állomásan,  
7n,aljdnem, hogy +ölbetett кё zzе1. Ez a  
két '1áНу  'Најди  tKІйri és ,Szötrnyű  Ii,ó- 
zsi. 'S ha a Tavaszi szélben cSatk ellv ёt-  
ve akald.tu;nk palpir гnasé-tfá(glu.rákra а  ј  а1 
me;glnaljzolt panasгti jeiJliemek mellett,  
itt élppen ezek a sematikus figurák 
vannak a középpantlban, itt szinte min- 
den jeRean вгегНагн lкиц . т-i.ajdú Кtiári és  
Szö~rnyű  Rózsi minden emlberi ba'tlás- 
tó1, mentes, eзzményi 
fiatal lányok. 1Vl,e+giértkezésük pi!Lanatá- 
tó1 foгradallmat сsim ~ ', ~n+ak és szinte  a 
keт~iik'be veszik az iránуíbást. Megszer- 

vezik a D(>jSZ-t ,  dia gё  лQ оmás egyéb  
gоndll ~aiјt +ils magukra veszik. Az Qgazga-
tí>nő  és mdndenPКи  más eltöriill mlilet-
tizk. Тcrmégzetes, hogy — fiartalоk lé-
vén — a szerelem is belejátszLk a dal- 
gokba. De .arról szó sem 1(e'het, hogy a 
szerelem megzavarja a lányokat ttel-
adatuk teI;jesátésáben. Náluk nem va-
lamti gnеgzafbialázhа tatlаm &sztön,ös ∎érze-
lem a szeretem, ennek is ha+tart, irányt 
szabnak, és jiáelőre Ifelrmérák a+ vele 
elérhető  .eredményeket. A g+éppáTlоmás 
egyetlen vaLamvrevalб  'legénye Argye-
lám például szerelmesi lese Hajdú Кl
riba. Kláxiiinask is tetszik, de kés őibb ki-
denü1, hogy csalk azért csalogatta a 
legényt, hagy • „jp útina" tiér јstse. Ezzel 
a szita,j, 'akaratos leglénnyal úgy tLab-
dáznak a tбг  усјk, ahogy akarnak. Klári 
cgyszerűie.n ;átјjiátssza Róaslifnak, mert 
Rózsi szerelmes ibelé, ,s a legény ezt 
engedelmes ,fiairkaként tűri, pedig ka-
ráblban a +fél (fiaLui lánya sírt Јutána.. 
Klári aztán szintén válasza nlagán а+k 
egy egészen jeLen фΡélktellen és félszeg 
г ΡEiút, — meglilnt 6 válaGSiztU+a+ é+s snég vé-
Letlenül sem a fцú pt —, Iгsak azért, 
hogy a regény végiéai minden jóra 
ford+ulj,on. 'Talán nem lényeges, de m,in ~ 

denesetre érdekes je'lenség, hogy az 
egész regénylbarn egyetlen vad аmireval!ó 
férfii nJn+c,s. A politikai helyettes nem 
balálja helyét, érzi, hogy p оzi сigjа  a 
levegбben l,ág, semmi szükség nincs rá 
a gépállomáson, nem illik rbele annak 
szervezeti eiépítés+ébe, s ezért gélszeg; 
a Ifő  agronómus •legénykedő  :szoknya-
vadá  Rz,  otthon pedig gaz asszony lába 
Каpc'ája, ,gyáva, gyenge akaxiatU  
ipapwcskirály stb. A fér(fi'ak esetleg jó 
szakmunkások lelhetnek, de vezetesse 
egyik sem alkalmas. 

 önyl valóban alg lehet ráis-
mernJi S гΡabó Рálra. Itt már nem is Csak 
arról van szó, hagy megkerlillil .a tragi-
kus helyzeterk'et, itt minden sziá- ,te re-
cept szerint törbéni гk: az eLlemséges 
elemek ás pontosan .azokat a lhábákat, 
lbűmöket követik el, amelyeknek leklüz-
déséгe kész utasítást (hoznak magluk-
kal a lányok. A pőDitív és negativ fi-
gurák egyaránt sematikusak. 

,Nrár-már vallбban, azt hihetné az 
ember, hogy Szabó Iaáil} aki nemcsak a 
parasatisá+g írdj ,al, hanem maga is izig-
vérigparasztember, elszakadt a pa-
rаsztsбgtsál és e1 is felei] tette, hogy mi-
lyen. önéletraljzi regényének eddii;  
megjelen kbtetei azan!ban az ellenike-
zójéről győzne{ meg benniünket. Ezek- 

423  



ben +a "r~;,ииe~lcb~n mit áг  a falu •je-  
•lernik meg е'1кŠtbiink, aan*et ia Talpa- 
1 ~atnyi földbđ ~l, агх  Istan maivmanbiál ёs 
rége+bbi müver.lbűl ismer гünk. Sőt — s  
ezt joggal vetik szemére hazai +bímlói 

а  Nyugtalainl életben, 'kl Іilbnös+en a 
1Velгéz iкќ k-lben (I1II. köt.) а  16ia~t~1 

Szabó Fálnak, az е1sо  vii 1bогй  кё-гр- 

liarjkna s7,érnL~lieгtm6djа  as зхгтгне  v1-  
toza•t1an farm ~bain tal.ál'нафо  meg. і 31ite- 
k')ntve ettöl, а  Nyugtaliatn; é9.let azt m+u- 
ta+tj ~a, hogy a Tava&zi sт~é,1 é Нajkiú  
K1ámi aslak iábm,enets ;gyemigleu+ég, ,bdt4ás  
Szaib+ó рái1 írói munká+sságában, s úgy  
látljuk, 'nlegtailáita már az új ~abb +nagy  
eredrnények felé vezet ő  utat.  

Az önismeret könyve  

Biri Imre 

Sveta Lukié: Razlozi, Nolit könyv-  
kiadó, Beográd. 1957  

xűlönös műfajú könlyvet kalptunk 
kézhiez 5veba Luki+ č  essze•gyüjtlö'bt frá- 
saiival. Іgénye naigy, szándéikálbafn ko- 
те11у  ,feiadat kö+nvonal,a+i esillannak fel, 
témája а  leglаktuálisaibb vailami: egy 
fiatal ercnber 11nt~líLektuáQцg fl;álandjai  
а  maga em+lékezebében а  mnќilt és гai 'је-  
len taflan. IMélylbemerri.ilaѕ  ёs иízszin-  
tes hullámzás. Mindez a talniuQmány  
igényével klészülLt а  tanгulmányí.rás ne-  
héz okfej.tése nélik•ül. Cs'e±vegés, afh оgy  
!Miontaigne гcseve~, önчna+ga és kora  
j Ё1:le,geateségeiröl, ízig-véri,g m+o+dern  
;maglfigyelésiek, szcllern;i+ rk гc аndok 	а  
legv'altozab.asá!bb 	гbér.m;ákria, ате !1злrtik  
иа'larnannyien еg.у  ii~öтpant kiörü'l mо-  
zog;nak: egy mai értelmis+égi  +ilfjú :1е1- 
ki axYCКéцaiét, beílső  é1 ~mёiyeit  tkrözik. 

.Arra váQlalkazik Sv?eta Lu;kić , lhogy 
feifede, bлzo гny~as rem:dszerrel kiku- 
tassa tuda+tának meghaitároz оttságát, 
vagyi azt, Ihogy mi az агх  гörökség, 
ате lу  rrгeghatározta egyéniségét, szem- 

pon,t,aka+t •v!et fe1, +anтelyek se,gítséig!ével 
tájékazódni аe~hst az emberi  tudat re( ј - 
tett uba:i,n. Sak.szerrvpaniaú s udklpr оb-  
1етi"ајú 1?~önyv ez. "I'úlnönek k ~зny,v-  
kínáЭllhata snegáld!áson. Nem ii's ,az  a 
сél;ја . Csak .a lkersés kaandј •а  csá-  
bí•tj a.  
М- ~r.+,? гп esetre különlös vá11i1a1kozGl;. ez  

egy (fiзtа?гrrvbertбl•. Az irodullbmmal  
fogl'a~l'kazók 1egnag,ydbib riésze versben  
vagy е ibe•szélé~ben, esetleg regány'ban  
köriöz •fia ~talsága tájali felet,t. Lu ~kiё  a  

tanгwltrnányíná e+lesnzđ  kedиével és egY  
modern . 11írikus asszociá,ciós képes9ége-  
ivІ1 dabja гfellszínxe а  múlt s ye1еn  
legiváltozatolsalb ѓban fel+raj тoiit szelllemni  
képét. EgУszerre Ihalaкl miél,ys+égbem ég 
széLességben, iоnпxpá~n az arrán+yok vál- 
tazna+k. 

fKönyvéniek е'1~о  r zében а  gylöikemek- 
kel toglialkozik. Код 'д'k, villlámolk, szi•r- 
tek —  mondja a cím. ,A feilart: egy  
egyén szemjé,lyes les•zámól:ása  a műltlÚal, 
talárг  egy egész nemzedék 1leszámrno'lása 
is. Az e1s+ő  pont, ,атеl kör гé а1 igonKlal- 
kadás épíbeni bu1d efb гbe.n а  fel]1fоdező  
kalandban: a falu. Luki+č  le kar szá- 
mo!ln1 a ifálru rr~itológi+áјё+vad, •a+ paraszt 
бze Ііbiával. Iig'у  ír: ,,,I čini mi se да  је  
mit 0 Srhijп  jaaš znača{јпгlје  stvorena 
п,ačет  poliasku pa nest;izanj гlL u vainaš,  
iz Іnalše pomali nosta4bi ~un ~e .siíroma~ne 
fantaaije . .." Ez а  kililncluФó pont, azu- 
táan pedig аг  izgató kéndёs: mri+t tuldok 
то1а1?  

Saj гát сваШáдј  а  b énetélben áísѕa fel 
azt a paraszt-,&zer+biát, alme,lу  köré a 
múlt mítoszt kför,ített. Tú; Лé+Lb иiilágpt 
ta Лál •ocbt, lezárbat, ahоvá az apák szimn- 
bali'kus nosztalgiátja húzza vissza. 
Majd így fejezi( ibe e gondolatsort: I sa 
m,an,;e-vd~ e .simbolпčnim •grrolbovfltma, 
mюji ačevi č in,i rni se da su pse~urno 
otpeи2.11i svaje."  

A  +fa и  hal rvorral is: ina már élet- 
formában а  núlt, Eat a mhúltat széle-  
síti .fio ~v'abb elmélkedéѕeivеl а  tгiatal író. 
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Ei~őь(b  maga  és гаг  múlt között húzza  
meд  az elvál гasztió v0nalat: Kod na+s, 

.apeloija гlmio, bežište b+i va,+•ја lр  da paidne  
na  prelom izmedd,u  nais д  nal~ib očevay  
raгdikaгlnvji, иratalomno br~i ne,go nji-
гно2л,а  otrzanje od svoj ih rodi'teilj а ...)✓s  
azt álll,apít{j ~ai meg,  hegy  a  málit a  1eg-  
nagyiobb aka+diál,y a „ultúra feLs б lјb  
emeletein  vaLó rrregtel: ерегдев  eiött." 
KLibii .hangsпzl .azгa ~, h у  a ma ,f'iatal-  
sága ren гdkiívLi1ii •tlд;rténekmiL pd111anatban  
éI, aim,:ikor „.5e ~enje ive diubake  
ргašlгasti ;iI šiiljaka bud ~:aéno ~sti pned na-  
šim оč:nla, u krvava nвa,terialnoj tački  
s іaдаг,"п:ј :l.ге .«  

A falu pnobаém,akönг  u.tám а  „vi~dék"  
•kö ~vetkez'k. Itb .а  változá гs kérdése ér- 
dk'л , lMennyibeJn ilud ez a v1ág, egyпitt 
h:áladin ~ig aI vallóságas éJette ~l. Ime еúу  
me гgá1Japításla: Р ~no~viлlcia гpotrekava, 

pre sveg  na zanadijivanje ,paray na  
т :1а >ćen,je para i  prazne s1a(те ,« ezen  
tú1  azonban  pamp гás és  biztos kézzel  
ra~jzalta nieig a vildiéki élebérzés je гlleg-  
zetesiség!eit ,is.  
гЕуу  maigasaлљ  sггíntű  klöґöln ju+bunk 

а  közeLmní гLiib)а. .t j  szin бтuniоkаt ta- 
lá1 itt Lukić , a+ká ~r kűlbő i гnek is elifa,g- 
hatiju;k: a иízima.Lomét. 'Azét аг  iparét,  
amely má.r k ►özeílebb  visz  at vámashoz,  
di még j ;1leúzг tes+eal fa!1nz. 

Egy  fгi ataІєвilbe,r élebéhгn ez mség 
mind a múlt, nemcsak egyéni éile.té- 
nek nvúlttja, hanem népCllek is . Évsza-  
zadio іkban  kell  gom гdallkodln~i. 

A  k+ön.yv harmaklik nagy kö гi m 'ar  
kiözélebb  visz  ibenniünket az  író еú'yéni  

életélhez. A hálbarú гéveiit  rajzolja fel a  
maga  eg!yéni тод ,јáт. нagyan emléke-  
zik đ  a +hátbю rú°na, intím élxnéntуek tor- 
nyoгsulnak e'3iő+bb a d гrárnal fomma, azu- 
tán  a urai  eflnvéTkedés alatt. Ez az  a  
kкi zv+etlen inúLt, am elylből ~:in.~ő  az írb 
és egész nernzed,éike. A иetíltlé5 ;hellye 
Rиlgrád. 

Azut'an .а  haniizon,tгok, +а  mai  horrizon- 
tik  tánu Іr.ъ Ik .i;el  a  k!önylvlbеn.  A  tnдdat- 
ról, a  La.talzslálgnól, а  váхоsi kávé- 
házakrбl  (egyik  meg~гátá:sa +az  íronak ez 
а  feijezet és pпаыéт :а►köre), а  szerelem-
r "'1, а  szalba гdságnóгl, az értelaniség~.rđl, а  
várasii: éie; аfarmá гrкíll és végiјul Lukуić  
írói berm "eszetraijzán,ak elemzése követ- 
kezik, ,minte+gy Ibetetiőzésképp a lilönyv- 
ben  foglaltaknak.  

Akár -hosszú tan ~ulmбnyban elетег - 
hetnénk  mindazt,  amIt it4t +di?ó ►hé,jb ~ain é1- 
mondtuа k а  könyv  gazdag  tairtadmából. 
A  gtandollaboik páratlanuili  gazdagon  
ánarnlarnak, егу lу-еúу  fkёrfd;és igyszerne a 
legváll:bazabasalbib megvlL"láigцtáslban. јеlе- 
n.ik meig, az ínó :sоksze.mpantúságában. 

Az Iön:ism~eгet !kiönyve ez, páratlam 
,а  juggoгszl:áv  irodalomban  mind szánd+ék- 
ban,  mind  .meglvalбsításbaln. ~Jletünk 
új szeenpontljavn.ak, új jeliІegzetes!sége đ- 
nek  gazdag  kaPauzát fkín ~ál,ja iSveta 
Lulk іć .  A  fіаltаiіslбgб  ez a  kбхуv, amely  
meg szeretné ismerni  önmaga t~rrné- 
szetét és m;indazoké, akiket éпidekel 'ha-  
zánk mai, már alkat>о  fiatals ~ágána ér- 
zésvil,ág+a! egy meré гs.zem gonídolkodó és  
ponІIpásarn ábrázálió fró etlület>élben.  
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Csordultig tele csömörrel...  

Burány Nándor'  

Heinrich Böll: Ádám, hol voltál?  
Kossuth könyvkiadó, Budapest,  
1957 

A ihíd felydbbantása а  legьomzasz-  
tóbb, va гgy а  távózó katanák utánbá-  
rnuló, gyeirm,aket váró karesm;áraslány  
alakja? A saj 'at háza' küsmöbén, а  'hábo-  
rú utalisó rvaplj aiban elleső  Feinhals  
tragédiá j vagy а ;gгettás tanárnő, Kar-  
tá~k szörnyű  a1,áláin rend`ülünk  
meg inká~b?  

Fo'ytattha ~tnánk ,а  kér+déseket. Az  
. egёsz könyv, — Мám, hit ,чоlfiiál —  
e,g.y na ц  fedielet .  He.in:rnÍ .̂,h гвго(1rt, m.'.n,t 
а  tölьbi, háfbortú után, tje11er1 гtГs:геzќ5 ntémet 
irót dts azok a 1&rdé.sek faggatták leg- 
kínosaъban, •amelyéket .a bálború, s eti-
nek vesztes !be čfеjezés7e hozott magával. 
Nemcsak asz ímóknak, az egész nemze- 
dékn,ek a kérdései ezek. вöU1 azonlba¢1 
egyszer sem hangoztatja ezt. Az áltail.á- 
r.ossá гgoknak nyoma sd!n;cs, könyvlébeп ,  
nem pártok és korok тel к  ká,pt;a-  
fájára szaa. Minki ~ee nösebfb гigénY  
nélkül 4smó1, az бtwallomás hálkságával  
p,er.e:grveрк  szavai. Ёpper~, ;ez adja meg  
hitelrét történetének.  

Hetekig éípül a. felxdbfbantott híd a 
kis hegyi paltakon;. Л/Iozgósítv_at а  'klör-  
nyék, dalg+aznak а  kIa'tonák, 'öгzik a vi-  
déket, wgy еllniek ;a vеszé~]ayre. Aztán e:l-  
kés~ül, •bizattság 1 ј&г ,  ho,g1Y átvegye, ар-  
nölé+kasian mpgvdzsgálj;álk, nve;gnéznék  
m іiмden is~get, hogy heQyén van-e, ntern 
'hмnyzik-е . Minden 0n,tasan eflké ~sztült. 

Mit válthátunk a tárgy ~iQagas 1e+írás 
q.utárti? Ataldгják а  'foпgalamnak és kész. 

Nem. .Há гború  van. A bdzotts'ag átveszq  
а  rfr sserl e1é+saiilt Ihidat é,s kiadja a 
parancsot, 'hogy robantsák ,föl. 

Csak ёgy történfhet? So гkikal 'töb:b en-  
с1é1. Ninlcs egy álitaUánasságra utaló szó 
sem, mégis minden magyаrázat ќlikül 
fíízö+dik toT,rább ъenn гünk a gond'o'lat.  
Egy hábarúba, sodort n еmъedék tragé-  
diá j át гsejtj i'1k а  minden, emberi ёrbel-  
met LnegcsúfaUó tett mбgöttt..  

Talán szemtánújra 2s vont az író Kar-  
ták I1o¢va halál;árlrak. Тalárl éveFk:ig  
hordta rrLagában az őrrii ;etbe kemgget ő  
yelenetet вöl{1 túlerős ahhoz, hagy egy-  
szerűetъ  eilítélj гe a gyi'lkasakat. iE]anond.ja  
+irг;kálbib, Ueírj,al a gy;il;kasságat. I'téljjeln az 
aUvasó. Itéljen, hogy mdér+ taUállkaz'att 
Fein'ha,ls K'a,rt иonávalt, emnek élete 
utalsó na~ján, mér szerette me.t~ egy-  
n~ ást а ' zsdldólány éэ  а  nié;met katona! 
Miért ёrezte mrindkett ő  kivert kwtуának 
magát, miért talanicoltálk be rríindke.tt őt 
egy-egy nagy a гwtótbuszba ~? 

Mé.gis, vap an  joga van, az i,rónak, ar -
ra,  hagy  az а ivasóra lhatgyja az íté'letet?  
Valjoin kieUégítette :BбfQ leak'lüseme,retét  
amikor nve1gírta, ihog.y sok nérnet kato-  

ai~a nenv ákartá ezt a hálborút? A klöniyv  

befejezése m ~ '.in,tlha feljetlni'akarna erre.  
Е lЋisszük a n'emet ka гtoriiáról, hogy  
„acsmárLyság — azt flncc dta а  tekintete  
— ocsmiámyság az egtész, di nem tehe-  
tűnri el1ene semmit." Azt tis iihisszQik  
а  r_éэrn:et tisztr45l, Ihagy: „e ~i7gáns, di  
egyuttail' han!yag irása is е'1áru ~lta, hobY  
csordwftig tele ;va ~n esösriö;rrei."  

.Az 'a kérdés a.zonlban, hogy mégis,  
hát гniért meri;tek akkor, miért gy ~ilkal- 
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tak, ,bc.amlbáztatk, csak toґѓább kiniz. Во11  
fir9 érezte.  

A  kföv иégгrn ,Fairrlha~ls, az emberte-  
denségb1ern is m јiъdig ember maradló ka-  
tana, attihhana kii:s2љén esik сЛ.' Nem  
uazhatttal meg oj há'barút. Akárlhogy  

utálbai аг  egészet, Сmnkos volt, mert  
nem lázadt elllene  . . . 

Ez az írá '8e1e~1ete. ~.S nvég ta зlán az is  
ћazz'atartozik, ho гg.y а  ház amló іюni-

iоkiаг6І, anikёљen, а  :pr:lcélbő 1 ат ,уј  а  
ki~á,ltaaá&a haLIjgzik, ehér záss ~llá  гhuillik 
Ii és takarja !be а  katorl а  Ihođlttestét.  

,Feicэ(haЛs taragédiaj ának zimbaku;s  
az ereje. Nemlcsak róla mondhatjџk: 
„гава'k aalцnat kívánt: az ot člhcr:i  
ágy гbara 'f~eldiidni, tudni, hagy semiki sem  

Gгa,bomgathatíja, Illon!ára уоозlгпгг , talán  
á1nІоdnІt is rála . . ."  

A  szavaknak, s aI Vae'1~Dük 7levontt kö-  
vetkeztetés кaek itt aneg!irnt általbámos em-
beri vonatkozás гú az értéke. Minden  
időbe és mindern allkaQamra 1 Р-~zürhető  
е  tébel Iigа'msága: nem 1lehet ёlrve гzrцi csak  
а  yugalnъat, а  békét, meg ke!1'1 vé-  
деацг , meg, ke;1(1 Iharоolllnli érte. bberii  a 
könуvben rnincaenek ha,rcosok. Akik  
ölnek, аzdk ts paralIlcsot belíjesít~r.ziek.  
Le0.гkiiismeretük szaváva1l el гlenkező  
;pararvcsat. Ezt nem llelhet sokáig 'bücatet- 
1er_lül. 
Іа1'k ez a 1:ázaldѓ.s. az firának' а  lhátba- 

rú  borzaknai e1l~era . valló lázadásra, de  
éppen ez a be1Ső  vallamlálsszerű  rrnegзhitt-  
sége aldrja meg Bбl;li ellbesгél6 anűvésze- 
tének erej ~é+t. A k&iv szerkezeti tlöl- 
építesáben sem г7algasгll~odik. seпnmillyen 
1ha;gyоmárцy!hoz. Magai a k+önyv аmyaga, 
а  tartalam„ a manda зrailиaló s а  sarák 
k'8цё tt mnegüiúzódó, 'de elќ5гe sosem tála-  
kadó írái 11?;áspanb rnem szar пall támasz- 
tékra, rneb.á11 1ö сггnaag гában.  

A  hálbarúr+ól ír :е  az e:mlberekгбl  
szól. Talárv ez ad foki saljátos he'lyet  a 
hk;orús támgyú :kl&Lyvek solkaságában. 
A  driss!IB еlкéвтЈü'1t híd felrolbbantásá- 
nak, aj fehér z.г~szllával letakart holttest-
nek vagy Karták г1гlо  borzal;rnas гhavá- 
iáoak ugyanaz az álbalárnos г  emberi ér- 
vén,yű  j г2lentése varn. Az еlllő+bb,i kérdés-  
re, Ihagy lhiba-e, ha az író n,em ítél, ha-
nem az álvasára 'bízza ítéletét, taCián itt  
találjn.Lk meg a гfel гeletet, ami eg,ylb гen,  
a könyv szerkezeti fölépítés бvel is szo-  
ros kaplcsolaltiban van.  
вá.r niиl ~s  valami goevdasan beosztott  

és kidolgozott szer+kezeti egységlek І  
~osztva, afl ~alpgonddlata, a Ipraьllémákat  
ea;.yetlern emberi jéLen.b ős+ég+iiktól cnegkki- 
zeiítő  szempontja szilÍá гrd, szerves egy-  
s~égbe fogja .a könylv ~et. IItt nem lehet el- 
tévedni. Ha hangos ítélet nincs is, az  
alvasó részér~l ez cs,aik egly lehet. 

Franciák Ivo Andrićról és I(rležáról  

~~~  

Mindig érdekes és tan;u ~sáf;os szá-  
munkxa, miképp látnak bennü.nket zná-  
sok, di küntön гiinen тnasta гn, .amikor két,  
Nobel-klíJra jelfölt jшgoszцáiv író ker ~ii.lt  
az érdek'lődés kiözpantjabа.  

A  Nouveгltles Li•ttéralii~+es cná гc. 13-i  
szám,á уaln Мапјоа l SlJhneii,de:r tollából  
ju+gоszll;á гv iгОdaQrni vonaгtkozású cikk 
jelent meg Jugloiszláv ~дs; igazi arca cím -  
maL  A  cím bu'is гágosan :sokat ígér ah- 
noz, hogy tartalma megifele ~ #hessen neki.  
A  ikkíró ltiSre hacsát'ја, hogy a jiu;go- 
s~láv ііІада lотг  &948 után felszabadult 
а  zsdafnovizrnlLS iigáija; азгдl: és sadM dél-
szláv-i.agyam'ányali'rп  ёledt újljá 1D гavičó  
prózá~ában és Vasko Pipa köd+tészeté- 

ben. Arrnde az írók hímnevén•ek terje-  
dési ideje csak eLsillagászati évсkben  
srnérhetlő , s (innen van az, 'hogy  a  tlran-  
cia оLиа'só :1+945+7-ben még csak a hatva-
nas éиe гitk!ben j'aró And Іrić  és 'Krleža 
anűve.imek egy:részét nismerlhetbe meg  
rfondíbásban. 'Ezek. a művek pedig nini 
a  mai JugosDláиia aзrcát t пi;krözik, ha-
nem az évtizedieCdial, sőt évszázadоkk~ad  
ezelбttit. Terntiészetes, hagy ezek  a 
műrvek aj лагј  tank kívüil álkóksnak mást 
jelentenek, mint nekünk, és más vttssz- 
haпugot keltenek mint a hazai iilöldöm, 
hol a' nemrég m гúl~5rál még  élő  emQé- 
kaink vannak. Szám зukra еа.у  kev "essé 
ismert orszáa s egy még kevésbé is- 
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mert lrad ►a4оcn, hí:rmanđ~ói,  de  akik►ben  
ők is Pel+ilsmerik és !ellismerilk az елиlа-  
ра i ,műroeltség két nalgly kélpvise!1+őjét.  

Kettej ~ük' közüil фvo Arndni+ć  irásművé-  
széte á1i1 kёzelel~b hazzáljuk. ,Az ő  fic гr-  
an гaí és 'kг iгfejezé!sibeиi kdasszíci~гrrц.zsát,  
mérbé!kta:rt ~ó elvezet'ét, h.ildegv гémrel  
elеmző  szeml+@lеtlét, mе1у  sdha гeem ad-
ja át mlagát z emóciónak, különösen  
értéke+l% а1 fra>raika  kritгika. 

,yIvo Andri 	свгощuatra 	+méltó  
mesterség0уeli jйrtasságat mutat, aha-  
gvam, а  fér;lyeket és árnyakat él-  
rendezi, 	ahogyan. ,a. kig~eгtlenséget  
Jhunlarral keverl', ahog~a 	a  mo- 
railista éliesl;át!ását löiss.z! гh,amgalrjа  а  
.paézis ke'lleméлrel. ѕziilё.fölldj  eredeti  
ar.eát о(1уа !т  fOхm.~ гbain ffегиш  Ifel,  am!гliy-  
ben e гyidőlben benn!е  van trorténeleim,  
ápasz, mese és legenгdati  s а 'те1',yet  ő  
szerén гyen гkránikának neviez. Küll3nőгse:n  
tfogl,a!Ikoztatz1 га  az er.~n!ber bukásának  
probdémй{ј  а, anélkiil a+zemlbal ъ, hogY  
annak rnetaifiz°kaі  vagy va1`lási lhátte-  
rébe ,bellemél,yedne, ib гár egy ►é1bE~ént ana-  
1iz'aló te,rmészet. Hideg asszi Іáva'1  kere-
si  агн  •a pi ~ll ~anattot,  amikor az  ember  
el,bukn+k — és nái1  mindenki  :más és  
тё5 akhчál buk:k el. Andrić  :átható  
pont+osan, еélга  és kiissé elboru ~Jt  tekin-
tette .fogja t •azt az űrt, а,т,ечІу  гPenn-  
а11 aközt, amik le гhetкгén:k és  amik  va-  
Ló,jáhan vagyunk. ге llгев  
r.*.eгgyel;őkélpessé; kličv!éгte~lles гn "úvé.szi  
me!gl ~átás és :íráг  mérséklet van, s ez  
műveinek k!űlön'ös emelkedetts.ég~t,  
választékoss'a;glot és tisztaságat kд,lсsö-  
n+öz. Еz a nagy írók, értéke!"  
Кrl ~ežát  a  cгikkírкí egy morndatábam  

így mutatja be: „Reneszánsz  enxher,  
aki bairakkas пnűvés гzi eszközőkkeil  Vi-
tette biti  m.ag 'at kora 'iradгalm гá ~ba." 1ó-  
dol ~ó ёlisTneréssel :ак1'ázi+k Miгroszl!áv  
Krleža en Іciklofpédnku;s tu гdás ~ának, теду  
а  twdománynak és a m{vvészetnek  úgy - 
szólfván m~in!den gárа  kiterjed.  гKtii1Fi-  
nFise+n ki>emeli Pmon.vstróll ;száló 1920-ba,n  
meбiellent esz+mё jé гnek pmáfétall !megi гá- 
tás+aiit. Regén;yeive]f ге's г9гíпг,аа!di. művei-  
ve1 ka гpгcsdl+a~tbain, гámuгóa!t Aаdri~CasaQ 
ellen~tétes írói egу éndség!ére. J ~eilemzésé-  
re kiemeYг' s:zenvedéil;yességét, l юbbané-  
kony ~s!áгgát és mindene!ke ~lй tt ;norn!balё  
szeŠllemét. Mit  értemek a franeiák rcm-  
гbо l!о  szelleme Deslprit de:strцюteur)?  
Azt az ádáz  dt, ате 11уе 1 a monar-
chia  társ ~adalmt mardossa. A rnanar-  
ćhiát, amеlymárdvolt ugy гan .  győzve, 
di  hatalma  а 1 lelkekben  nem szűnt még 
megy. A -G4e+mba.y tridbgiáról íg;y ír: 
„Kxleža иallbsáigгo,s tömeg-miészárlást  

vёgle,z: гс ,sapás,a!t aQa?ct .sorra  hwL1a!nak az  
osztrák ibiámák, horvát nagyspolgárak, 
deorlátc!lt  parasztok,  beköюtt szemű  
munk ~ások, pldbánasok +és аpáсák. Azóta  
azonban ezek a  rmegbaldog:u;lt feren,c-  
jázs гetfi csásІáпságbál származott  urai-
inaik is  megdő1bek ,már, errvlékek csu-  
pán, s Krleža diülhe é:s kegfy ~etalensége  
ma már tá~rgytalannak tűnlik, Ez az  
aganiizáló társa~daliam, h ~anYatlásában  
ártailntia!tlamnak, !fest őinik és anгulatsá-  
goniak (látszik, s iszinte ki:sértёst ér.z!ünk,  
hagy megenyh1ii11ljiünk іr.ánta. Amivel  
Krleža hadakozik, ,az nincs  tќ5bbé.  A 
mi  számunkra írói művének +énde'kes-  
sé:ge  nem (forradalmi heve, hainem. ba-  
rokkas lá+'tlncКt гrrnűv+észete, és kölltói  
иГ  1 а1gа . гКгlета  tragikus és egyut'tal bur. •-  
leszk víz:ót nyú;jt e+nrőll a vid,ágг l. 

~Színp.adi é:s regényalakjal( itnkiább kari-  
kй túrák, mintsem éiletes portrék, in -  
kább bábok, ,m'imtsern,  emberek. O  meg-  
veti azokat a  társa ~dallntiakiat. теlуе!k-  
ban sz emberek egym.ást ёlik, tkib!bnyi-  
re nevetséges iés szán,al тn;a гg akokból,  
sokszor мearдm:iért (Lat@+novil!cs E( ј lёp  
v i г ~sz,atér+ése). ,Pacifizmusa  kétség(tele-  
n'йi  Lenin  ' „dыetizmu,sán" allapul. De  
tévedé,s nra In ~a  azt  'hinni ,  hogy  Ктležа  
го'tiib ~an bízik ,az ideоilb+?iákiban.,  гnnt 
maguP~lb ~an, az emberéleb'ет . Az ő  tмalg;a-  
dó sceđ leme m;indent romib ,al,  bomlaszt  
— К>önYveiben minden гösszeкiől, trnég  
maguk ,a romok is. Az б  szárnára en-  
nek a viгl,ái~mak a  komédi ~á:$а  nemcsak  
smcmorú,  hanem nevetséges iis p1. leg-  
fralp;p+ánsalbb noиelllálj ~á+ban az I(n extre-  
ms-Јben).  

Mi lesz a  fiárraidalimárlbál,  ha  meglcsi- 
n.ѓл tia a maga  fanradalmát, ha т~áг  
nincs mit  rcmbdtni!a.  Akkor  halllgat. 
Krleža kese+rű, ,gőffёs pes ~srг`imizmusa  
saját lényéloő'T táiplálkozik, s ez ítéli đt  
(ha ~liig,atásra.  Ma a  zágre(lдi+ Lexikonszer- 
kes2bő  Intézet igazgatója és a most ké-  
szí.i~bő  nagy ij гugoszláv e.n+cik'lо iрéдп ;а  fő-  
szerkeszbáje. A r.núlt fedé  fordul,  twdo-  
т áтуо9 és történealmј  emГ ,Lke'k +konzer-  
vál!ása felé. На  vam, тгоггá'ра.,, az a  koc-  
kázat. .а  bukás. а  megvetés és w  та -  
gán;.y m,orá'fјга . gy látszik, :набу  ,á vilá-  
,gítлto.rnyo, а  vamázslók,  a  nép~vezE гek,  
а  Lзm.art'.Inе-ok és ffio-k  karszaka  
1.e.iárt.  Ma  még nem érkeztwnk al  
odáig, hogy meg tudjunk feledkezni  
a.rrál  art  а ~rán,ytaliam гságrbd. Sineily  a  va-  
kуs~u és а  nyomorult  ember közt van, 

~aki a pus.ztiá гba k:iá'lt és megszakad az 
ondításlbаn. KrleŽa zsenri;á',isan ordított. 
Most hallgat." 
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Társadalomraja, vagy erotika?  

Gellér Tibor  

Erskine Caldwell: Isten f öldecs-
kéje, Európa könyvkiadó, Buda-
pest, 1957  

Bizonyоsan mindenki örül, Qzagy  
újalbib 'Caldwell-könyvet Rrelhet a ke-
zéb уe. A „Júliusi Marrá napok" Calđ -
wellijét siettünk fildvözölni sebben a  
regényiben is, mert azzal olyan légkört  
varázsolt krirénk, hagy mi is önkénte-
lenгül megtörölgettük Ihambokunkat, s  
kigomiboltuk ingünk nyakát. Ezt, igen,  
ezt megkaptuk .az „Isten f бlidecskéjé"-
ben is. A 'j ,ellem.Dő  caldwelli levegđ, a  
fülledtség, ,unatts5.g, a !perzselđ  nap be-
tölti szolbánkat ennek alvasása közben  
is, d~e  . . 

Társadalamra'jz vagy erotika? Ez  a 
kérdés rnerel3,  az olivasó elé a könyv  
elolvasása ubán. Merte két elem egy-
foxYnán uralkodik benne, s ez átlagol-
vasót inkább az elemi, ,vad ösztönöktđl  
fűtött zalbolátlan szerelmi jelenetek  
ragadji_k meg, eledtebve vele a töre-
dékes, kapkodó elsбdleges cnandaniva-
lót. OlуІаn „mindenlbđl egy kicsit" re-
gény ez, talán ezért idegem számiunkra.  
Hogy •az amerikai orvasát kielégíbheti,  
abban nem kébelkedEm. Az „;Isten föl-
decskéje" nagyon közel áll . az Irodalmi  
ponyvиaz; nem Is lép fel nagydbb  
igénnyel.  

1935-ibm jelent alig, s azáta tö~b ki-  
adást ért meg, iaizanyiíbva, ihagy meg-
felel az a ггieriliai kezúžlésnek. Az ero-
tika, •a iEéktelen szerelkn'i jáitékoik 1 е-  
írása :felcsigázz,a а  kбpzeletiet, s a hé't=  
'ieöznapi tübeliey%s, rolhanás után áizo-  
nyos kielé!gülést nyúlltihat az amerikai  
e!mbernek. Hiszem, Ihagy ez iztasítatta  
közönségsikerét, nem гредig a jellem-
rajzok, ,az irói e1mi"elyшés, a tárgy ala-
pos, logikus kidalgaz ~ása.  

Farmerek és kisvárosi ipari m гu.nká-  
sak pár ~huzamos йь r! ~~~z01ásáicrai kísérle-  
tezik az 2r5. A cs гl.ekményt Is két si-  
kon vezeti, e azvé.lkiil, lhagy összekap-  
csoln.á а  ketbđt. Az író a. közázlést igyek  
szik kielégíteni; az erotika felolld.ja, sđt  
elnyel•i а  társadalomrцjzot, .s a regény-  
ben ellvész. a nondanIvalá. ,Semhni sincs  
а  regényben megakol va, а  jellemeket  
„készen" kapu.k. Torz fényképfelvétel,  
sok Ihiolmiályas, {kétes г~ гtékІíí  mészlatbel. 
A  szrivő+munkása+k harca is ferde, - ro-
mantikus sainezet г t kap a regány!ben; 
nem is hat megg5 4öz í гđvel. ѕik~erül- 
tebá .a гfarmerek éle'tének гајха ,  a ki- 
memtĐ  f'.zikai rnunka áibrázolása, а  
lelkт  nyomarú г _•~~, a áaáanaság, az  
„ananyláztбl" meakátyagosodott em4ber  
lel~kületéneк  festée ~г . Еláá-en а  legerđ-  
sebb а  regény, ez az ,  ami ny-Ітон  гауу  
az olvasóban.  
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KRбNIKA 

R1K0 DEBENJkK 'K1kLLTTk►TSA  

Petrik Pál 12 olajképét állította ki a zombori színház csar-
nokában. Petrik sokat változott az utóbbi pár év alatt, de meg-
őrizte lényének alaptulajdonságait, s őt, mondhatnánk, hogy le-
egyszerűsített lágy, fátyolos, ködös síkszerkezetével fokozta ma-
gatartásának az erejét, úgyhogy egészen tisztán áll el őttünk kü-
lönleges egyénisége. Képeiben a részvét és alázat érzése föloldja  
az akarat elhatároló erejét és átengedi magát a mindenségnek.  
Petrik a levegő  ködsíkokat szellemes és ötletes rajzzal, vagy kép-
szerkezettel tartja egyensúlyban, mint a japán vagy kínai táj-
képfestészet.  

Jellemző  képeire a lágy alaphangulat mellett még az ügyes-
ség is, ami fordulatos találékonyságban, az élményhez könnyen  
idomuló rajzban mutatkozik és ami a legérdekesebb: amennyire  
érzéseiben elnyújtott és belevész a végtelen nosztalgiába,  
ugyanolyan kvnnyed, rövid és gyors a realizálásban, az élmény  
megfestésében.  

Petrik maga mögött hagyta anekdotázó, leíró elavult festé-
szeti fölfogását, és egészen korszer ű  eszközökkel sajátos festé-
szetet művel. Ha körülményei megengedik, hogy fessen, akkor  a 
közeljövőben sokat várhatunk tőle.  

RUCI  D 'BB'ENYb►K KIkLUT&sn  

Riko Debenják kiállította litográfiáit az Ifjusági Tribün ki-
állftási helyiségében. Ez az ismert szlovén grafikus a közép gene-
rációhoz tartozik, még a háború el őtt jelentkezett grafikáival a 
kiállításokon. Művei már kezdő  fokon fejlett technikai érzékr ől 
tanúskodtak. A finom érzékkel kezelt részletek az élménynek in-
kább lírai hangjaként hatottak. Debenják érdekl ődését először a 
szlovén tengermellék népviseleti motívumai, tengerparti tájak, 
csónakok foglalták 1e. Ebben az id őszakban készült litográfiáiban 
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s gótikus áhítat és a norvég tengerparti halászélet hangulata ve-
gyül össze, és bizonyos expresszionista hangulatú hatást vált ki.  
Ezt az időszakot két-három lapja képviseli ezen a kiállításon.  

Debenjákot vonzotta a jelenkori európai grafika technikai  
irányú fejlődése, mely a kifejezés új eszközei után kutatva in-
kább laboratóriumi kísérletezésekben és mesterségbeli fogások  
földerítésében leli örömét, mint alapvet ő  emberi érzések sűríté-
s 'eben. Később kikerült Párizsba, és pár hónapot egy jeles gra-
fikusnál töltött. Azóta készült litográfiái átszellemült finomságról  
és a parányok iránti szeretetr ől tanúskodnak.  

A tengerfenék moszatjai, ázalékállatai és véglényei, a mo-
szatok és zuzmók pamatfai, parányi növények zizeg đ  ritmusa azt  
a világot sejteti, amely kicsiny és igénytelen életével nem áll ut-
jóban a világban uralkodó nagyméretű  dolgoknak és igy van re-
ménye, hogy túléli azoknak pusztftó harcát.  

Legszebb lapjai ennek a kiállításnak Nocturno I. és II. az  
egyik szúrágta foszladozó fa struktúráját idézi fel, a másikon va-
lami életet jelképező  madárféle lény a holdfényes éj végtelen-
jébe réved.  

AU5ZTRIA DODERERT 1EL6LTE  

Ausztria már néhányszor pályázott az irodalmi Nobel-díjra, de  
sikertelenül. Péter Rosegger stájer realista író volt az els ő  jelölt-
je, majd Karl Krauss kiváló írót, Robert Mussilt, Stefan Zweiget  
és másokat terjesztett eló erre a nagy elismerésre.  

Az osztrákoknak az idén több az esélyük, mint eddig bármi-
kor. A bécsi Pen-klub ezúttal a Nyugaton közismert Heimith Do-
dererb jelölte.  

Doderer most hatvankét esztend ős. Eddig három nagy regényt  
írt: „Der Mord, den jeder begeht", „Die Strudelhofsteige", „D ~.mo-
nen". Regényeiben az osztrák értelmiségiek els ő  világháború után  
fölmerült kérdéseit, a monarchia összeomlását, valamint az össze-
zsugorodott Ausztria gazdasági és politikai válságait ábrázolja ma-
gávalragadó erővel. Útja valahol Proust és Joyce között halad.  
Terjedelmes szövegeiben h őseinek cselekedeteit és törekvéseit ap-
rólékos lélektani magyarázatokkal szemlélteti és gyakran bocsát-
kozik esszészerű  elemzésekbe.  

Heimith Doderer ma központi alakja az osztrák irodalmi élet-
nek. Az idén nemzeti irodalmi díjjal tüntették ki. Honfitársai re-
mélik, hogy az irodalmi Nobel-díjat is megkapja, jóllehet erre  a 
legnagyobb elismerésre az idén is jelesebbnél-jelesebb írók pá-
lyáznak.  
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INALT DISNEY , LEGUJABB ТERMЕSZETI FILMJE  

A Hódоk völgye után Walt Disney mosta mókusok életér ől  
készített színes filmet az amerikai őserdőben. Szövegkönyve  va 
lóságos regény. Hđse Perri, a barna mókus; mindennapi életének  
problémái, idilljei, kalandjai, találkozásai baráttal és ellenség-
gel. Rajta kívül egy másik mókus, Porro, ezenkívül a menyét,  
nyest, repülő  mókus, bagoly, sas, szarvasüsz ő  és a hiúz életéből  
lesett el izgalmas epizódokat. Walt Disney ezúttal a vadon életé-
nek nemcsak idillikus jeleneteit és a természet poézisét felvéte-
lezte a maga optimista szemléletével, hanem apr б  és nagy drá-
máit is, de mérsékeltebben, mint a hasonló tárgyú orosz doku-
mentáris filmek. Az ,,ártatlan" és a „gonosz" állatok harca szinte  
detektívregényszerűen elevenedik meg a filmen. Amde a vadon-
ban nincs „erkölcsi igazságszolgáltatás", a „gonosz támadók" nem  
nyerik el büntetésüket, hiszen nem is gonoszok, csupán a termé-
szeti törvényeket követik. Az ember természetesen örül, amikor a  
szarvast megmenekülni látja a hiúztól, és összeszorul a szíve, — 
még Perrié is, amikor a menyétet szemeláttára ragadta el  a 
sas. A filmben a Sisyphos mitosz motivuma is szerepel. Porro  
szívós harcot folytat fészkéért, ellenségei minduntalan saétdúl-
ják, s ő  újra és újra építi. Ilyen emberi vonatkozásai miatt külö 
nősen megragadó élménynek ígérkezik, ha Valaha eljut hozzánk 
ez a film. 

A szövegkönyv nyomtatásban is megjelent. 
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JEGYZETEK  

SINKб  ERVIN e számunkban közölt 
írása most készül ő  könyvének, a Sors-
döntő  leveleknek a b гvezető  tanulmá-
nya. A könyv Sudbonosna pisma címen 
kerül kiadásra Zágrebban még az év  

folyamán. 

SVETA LUKIG a fiatal szerb író-
nemzedékhez tartozik, a legtehetsége-
sebbek között emlegetik. írását, mely 
Еs lőn: melankólia cfinet viseli, nemrég  

megjelent s nagy visszhangot keltett 
könyvéből, a Razlozi-ból vettük. E 
könyvet Bori Imre ismerteti mai szá-
munkban. 

SLAWOMIR MROŽEK-ot bátorhangú, 
frappáns kis szatírái tették népszer űvé 
hazájában, Lengyelországban. Az e szá-
munkban közölteket az 1957-ben meg-
jelent, szatírákat tartalmazó könyvéb ől 
vettük. 

HELYREIGAZiTAS 

Múlt havi számunkba sajnálatos, 
súlyos hiba cklszott. A 350. oldalon, 
az Egy csendes és egy zajos párizsi 
tárlat című  írás írójaként Steinitz 
Tibor szerepel. A cikk nem Steinitz 
Tibor tollából ered. Helyesen, az író 

neve helyett, *** (három csillag) jel-
zésnek kellene lennie. Kérjük 
olvasóinkat, ezt vegyék figyelembe, 
s egyben szíves elnézésüket is kér-
jük. 
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