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A  TUDOMANY ЁS A FILOZŐFIA A MAI SZELLEMI  
HELYZETBEN* 

 

KARL JASPERS  

Đ1yan korszak tanúi vagyunk, mely a világegyetem és ,az anyag 
megismerése tekintetében soha nem látott haladást ért el, és olyan ese-
ményeknek is, melyek az emberiséget élénken emilékeztetik erre a-
tényre. Itt csak kett őt említenék: 

1919-ben, közvetlenül az első  világháború után, az ellensegeskedések 
nyomorúsága közepette olyasmi történt, Kami az embert legmélyebb em-
beri mivoltában érintette. Valahol a déli féltekén, egy napfogyatkozás -
idején, egy angol expedíció igen bonyolult kísérileteket végzett. Mérései 
igazolták egy Einstein nev ű  német tudós fantasztikusnak tartott felisme-
réseit, s ezzel — részben — elméletének pontosságát is, melynek végs ő  
kanklúziáj a : a világegyetem nem háromdim ~enzias :kiterjedésű , hanem 
hajlított bérség, határtalan, de véges. A tudomány beiikeiben a relativi-
tás elmélete nem volt ismeretlen, és minden m űvelt ember hallott 'róla 
egyet-mást mint a gondolatnak afféle érdekes, osapongásárál. S most 
egyszeriben kiderült róla, hogy nem egyszerűen spekuláció. Megfigyelé-
sekkel bizonyított igazság lett. A világ elomolt. Mert: valójában mi is a 
világegyetem? — ez a kérdés a tudásszomj .gyönyör ű  szabadságát inge-
relte. Az ,еmberek úgy érezték, hogy az, ami ősidőktől fogva magától 
értetődő  volt, most érvényét vesztette. A tudomány sikere fölötti büsz-
keség önzetlen, :közös öröm volt. 

1945-ben Hirosimára és Nagaszakira atombomba hullt. Einstein már 
jóval előbb kimondta, .hogy az atom anyaga akkora energiát tartalmaz, 
mely messze felülmúl minden más energiat, ,amivel technikailag rendel-
kezünk, és felállította a tömegr ől és az energiáról szóló híres egyenle-
tét. Igen ám, de nem lehetett ezt az energiát kiszabadtanii ' az atomból: 

gy latszott, minden -gyakorlati értéket nélkülöz ő  ,spekulációról .van szó: 
Az emberek így gondolkoztak: igaz, ugyan, hogy t űzhányón ülünk, de 'ez 
sohasem törhet ki. Egy német fizikus még a 'második világháború ide= 
jén kiszámította, hagy 'atombom.bát el őállítani sohasem lesz .lehetséges, 
pedig Amerikába emigrált kartársai már nagyban ` dolgoztak rajta. Az 
atombomba, Hirosima után, egyszerre va óság lett. Még a német fezi= 
kusok sem hittek az első  híreknek. Azután pedig, mindenkin, aki csak 
fel tudta fogni, mit jelent ez, rémület vett er ő t. Ahelyett, hogy büszke-
séggel tekintettek volna a tudomány sikerére, félni kezdtek , ttól, ami 
ezzel kezdetét vette. 

E két esemény óta új meg új fogalmak vés ődвek beléik a világ-
egyetemről és az anyagról. 
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A világegyetem, ahogyan. a mind tökéletesebb obszervatóriumok sze-
münk elé tárják, í,gy fest: a Tejút sok milliárd Napbál á11. Ugyanakkor 
sok milliárd más tejút, csillagköd létezik. A legközelebbi, a szabad szem-
mel is látható Andromeda-köd, csak egy a sok milliárd, szabad szemmel 
láthatatlan közül. 

Ez a kép m.ég eddigi fogalmaink síkján van, csak éppen méreteiben 
nőtt óriásivá. De ami itt új, és ami egyáltalán össze sem hasonlítható 
jelenlegi fogalmainkkal, az abban van, hagy a látható kozmosz csak 
kezdete az igazi világegyetemnek, mely elképzelhet ő  csu án, de fogal-
milag meghatározni már nem lehet. Els őbb is Einstein képzelte úgy a 
világot mint görbe teret, mely ámbár határtalan, de véges, és amelynek 
nagyságát ki lehet számítani. Kés őbb egy olyan világ képe alakult ki, 
mely ,szüntelen ex ~panziában van, azaz határai mind messzebb tolódnak, 
de időbeli kezdete kiszámítható. Ezeknek a matematikai feltevéseknek 
csakugy v+an értelmük, ha mriegfigyelésekkel ,és mérésekkel igazolhatók, 
viszont irrelevánsák, ha nem er ősítik 'meg új tapasztalatok. Miután hoz-
zájárultak egy-egy kutatási гterнlet előmeneteléhez, mindegyikük áthidal-
hatatlan akadályokra bukkant. A világegyetem beláthatat'lamwl bonyo-
lult matematikai tervezeteinek egyikét sem lehet twdományos аn és tel-
jes egészében bizonyítani. A világegyetem, +képletesen szólva, éppen csak 
megnyitotta kapcait a budamйnyos kutatás előtt, melynek vége belát-
hatatlan. 

De a twdamйnyas igazságok kényszerítő  hatására nemcasak a világ-
egyetemről, hanem az anyagról is új képzetekre tettünk szert. A ra-
dioaЈktivitás, az atombomlás felfedezése a. múlt század kilencvenes évei-
ben a hozzáértők számára már akkor olyam esemény volt, mely felért 
egy szellemi forradalommal. Megjelent az atom, melynek létezése ekkor 
kétségtelenebbé vált, mint valaha, de nem mint legkisebb elemi ré-
szecske, hanem mint olyan valami, amely miég kisebb részekre (proto-
nokra, neutronokra, elektronokra stb.) bontható. Az аnуаg alapvetően 
m.ás formában mutatkozott meg, mint korábban. 

Először is, többé egyáltalán nem léteznek azok ,a legkisebb részecskék. 
melyeket szemlélni lehetne. Azokban a .modellekben, mint amilyen pél-
dául a hwllám- és részecske-hasonlat, melyek — különben — els ő  te-
kintetre ellentmondónak látszanak, csupán matematikailag felfogható, 
egymást kiegészítő  folyamatok tükröz ődnek, és ezek nincsenek ellent-
mondásban egymással. Másodszar, új+abbnál újabb elemi részecskéket 
fedeztek fel (mezonok ,és hasonlók), de az anyag végs ő , legkisebb ele-
méig nem jutottak el. Néhány évvel ,ezel őtt a Stanfordi Egyetem ku-
tatásai alapján' közölték, hogy a protonok nem elemi részecskék, ha-
nem olyan alakulatok, melyekben a nagy s űrűségű  mag körül a mezo-
nok egész felh ője kerimj;. És most jön a feltevés: vannak fizikusok, akik 
feltébelezik, hogy .a tudomány talán sohasem hatol majd gaz anyag strwk-
túrája legmélyére, mert minden elemi részecskében további alkotó ele-
mekre fog bwkka гnni. Ez azt jelenti: nem áll többé az 'az elképzelés, 
hogy az anyag holmi mély ,sötétség, minden létezés talaja, és a maga 
merevségében áthatolhatatlan a +kutató pillantás számára. Ellenkez ő leg, 
az anyag a végtelenségig vizsgálható, nem pedig csak a szu,bsztan с iál'is 
anyag felfedéséig. Minden rn ~atéria, az összes anyagok csak jelenségek, 
s nem alapvető  valóság. Az anyag léte m ,éghatározhatatlan marad. 

3. A kozmosz és az anyag a: világról váló ismeretünket a végtelenség 
felé irányítja: mint világegyetem, a felé а  mérhetetlen nagyság felé, 
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melynek határai mind messzebb távolodnak t őlürLk, mint anyag pedig a 
felé a .legparányibb felé, mely szintén minduntalan kisiklik ujjaink kö-
zül.. A . dolgok ilyen ál+lása szerint nekünk még nincs is világunk. A vi-
lágegyetem magába foglalja Földünket is, ezt , a szinte nem is létez ő  kis 
porszemet a mindenség kell ős közepén, létezésünk színhelyét. Ez a mi 
világunk: a növény- és állatvilág, a tájak, az idó, a csillágos égbolt, —  

itt vagyunk emberek az emberek között. A világegyebem, noha akkora, 
hagy hozzá képest mindez semmivé törpül, tudásunk számár а  mégsem 
egyéb • egy óriási anyagtömegeket mozgató, élettelen pusztaságnál. 

A mi világunk azonban, ez a zordságában is gyönyör űséges vilag, 
noha. az anyag függvénye, végtelenül több az anyagnál és nem lehet 
csupán olyan valaminek felfogni, mint ami egysz.erüen az anyag pro-
duktuma. 

. A modern tudomány erről a világról 'is elvileg új megilsmerésekre tett 
szert. Egy példa: a dolgok rendjében ősidők óta bizonyos fokozatosság 
volt, melyben minden következ ő  lépcsőfok az előbbire támaszkodott: gaz 
élettelen anyagot követi 'a növény- és állatvniág, az érzelmY -élet, a tu-
dat, a gondolat. Ez a szép egység újabban, id őbeli fejlődésként értel-
mezve, egy kozmikus-terrisztikus természettörténet leny űgöző  képét 
adta, melynek csúcspontja az ember. 

Ez az egység mint felismerés manapság semmivé foszlott. Azt, ami 
későbbi fejlеmény, nem lehet visszavezetni az el őzményre, mert attól 
egy ugrás választja el. A fokozatokat pedig nem lehet külön-külön fel-
fogni, sem elválasztani egymástál. Hiányzik az az egy, mely az egészet 
összefogná. 

De a kutatómunka, amely megsemmisitette egy bizonyos egység ho-
mályos fogalmát, újbál szert tett rá, csak ,más értelemben: az egyes 
lépcsőfokok közötti viszony megismerése révén, amely meglep ő  mádon, 
állandó fejlődésben mutatkozik meg. Én itt csupán az élettelen anyag 
és az élet viszonyára szorítkoznék. 

A XIX. században bebizonyítottak, hogy minden, ami él a természet-
ben, csak élőből keletkezhet — unni vivum ex ovo. Ám az ősanyag 
keletkezésérőd, az élettelen 'és az él ő  .közötti átmenetekr ől, mindarról, 
amit addig készpénznek vettek, kiderült, hogy csalás. De ezzel egyid ő -
ben megindult a két széls őség áthidalása is. Szerves anyag addig ki-
z.árálag életjelenségekben keletkezhetett. A vegyészetnek azonban ekkor 
sikerült laboratóriumi 'eljárással, szintetikus úton, el őször .1828-ban, kar-
banidot előállítania. Ez vetette meg a modern szerves vegytan a аpj.át. 
Feltárulta szerves anyagok mÉrhetetlen világa, 'a legkülönfélébb szerves 
anyagokat fedezték fel, egészen a legbonyolultabb fehérjemolekulákig, 
de mindezek az anyagok élettelenek voltak. 

Ennek -éllenére sokan nem kívánnák lemondani arról az elképzelésr ől, 
hogy egy napon az élettelen anyagbál él ő  :szubsztanciát, életet teremt-
hetnek. Ám ez lehetetlen. Az élet nem .egyszer űen magasan szervezett 
anyag, hanem élő  test is. Ennek morfalggiai szervezettsége pedig végte-
len, nem úgy, mint egy bármennyire is bonyolult vegyi-fizik гai gépezeté, 
melynek szerkezete véges, ha már el ő  lehetett állítani. Az élet nemcsak 
úgy van, hogy az éd ő  testben leledzik, hanem a bels ő  és külső  világban 
való létezéssel is, .mmelyben cselekv ően fenntartja magát. A test szerke-
zeteit, acélnak megfelel ően működő  vegyi folyamatokat, az érzékszer-
veket az élet teremtette,. ide mindez még nem maga az élet. A kutatók 
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esetleg fölfedezhetnek olyan élettani jelenségeket, amikr ől ma még ál-
modni sem merünk, de sohasem fognak életet teremteni. 

A nagy tudósokat felismeréseik szerénnyé teszik. Einsteint nagy ered-
ményei a kozmikus és atomtudományok terén sohasem vakították el az 
élet titkai iránt. Valami betegség kaposán testi mivoltára gondolva, 
1947-ben ezt írta: „Csodálkozom, hogy ez a hihetetlenül ,bonyolult gép е-
zet egyáltalán működhet". 1952-ben pedig: ,,,Amikor számolok ;  és valami 
apró kis rovar repül papíromra, mindig ilyesfélét érzek: Allah nagy, 
mi pedig közönséges senkik vagyunk, egész felséges tudom;ányunkkal." 

Ez a hangulat 'azonban végiggondolatlan marad. Einsteinnek is meg-
vannak ,a maga filozófiai el őítéletei, lévén abban a hitben, hogy min-
den, ami van, matematikai rendszerbe állítható, s hogy — elvileg —
a matematika segítségével maradéktalanul megragadható. Einstein is 
azt állítja, hogy az ,élet előfeltetele megvan az atomban, hogy „az egye-
temesség mnsztériuma mára 'legalacsonyabb fokozatban bennefoglalta-
tik". De hát akkor mért nem tudjuk ,megragadni? Azért, mert a mate-
matika csötörtököt mond, amint a gondolat mélyebb régióiba hatol. Mert 
a matematika pillanatnyi állása nem teszi lehet ővé, „hagy kiszámítsuk, 
mi az, amit az alapvet ő  egyenletek magukba foglalnak". Einstein szá-
mára tehát a misztérium nem a valóság misztériuma, hanem csak ak-
kor áll el ő , amikor amatematika gyarlónak biizanyul arra, hogy kiszá-
mítsa. 

Mi azonban, Kanttal együtt, azt mondjuk: az élet egysége, mely meg-
magyarázhatná az élet keletkezését az élettelenb ől, ott van, ha van, 
valahol a végtelenben, elérhetetlenül. Az új felfedezések, valaanennyi 
csodálatraméltó réseredményükkel, csak még s űr űbb homalyba borítják 
az egésznek a titkát. 

4. A ,tudományos kutatás, noha maga nem filozófia, kedvez ő  feltétele-
ket teremt a bölcseletnek. A különben más farrásakból táplálkozó filo-
zófia magára talál az adott tudományos helyzetben, melyet megért és 
amely el őre hajtja. 

A jelenlegi helyzetben az az új, hagy a tudományas kutatás tisztasaga 
lehetséges, és igényt is tartunk rá, ugyanegy, mint arra, hogy világossá 
váljék a filozófia önálló forrása. Itt csak egy futó pillantást vetnék arra, 
hogy milyen következm,ényekkel járta természetfelfogásban jelentkez ő  
homályosság: 

Először is: .a lét egésze eddig magától értet ődőnek tetszett a világ 
képének egészében. Manapság nem rendelkezünk általános érvény ű  vi-
lágképpel. A világ darabokra szakadt. 

Ha azt mondjuk: a világ magában véve is anyag, amib ől mindaz kö-
vetkezik, amit az anyag magába foglal: ,az élet, az érzehni világ, a tu-
dat, a gondolat — akkor ez, fejl ődésről és az átmenetekről alkotott el-
képzeléséinkkel egyetemben, üres frázis, mely csak elködösíti az ugrá-
sokat. Semmiben sem változik a helyzet, ha a világot csak az élet, a 
szellem, a gondolat jelenségéb ől kiindulva akarnók megérteni. Az egye-
temességi szempontok nem képesek felölelni a világ totalitását. Ezek 
mindig valamely részletet érintik, sohasem az egészet. A tudományos 
felismerés számára a világ annál parciálisabb, minél mélyebbre hatol 
és minél tisztálab maga a tudományos felismerés. 

Ani az, hogy megszabadultunk aárégi világképt ől, nem ment meg at-
tál, hogy a félreértett tudományra támaszkodva olyan új ;  áltudományos  
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képet alkossunk a viilágról, mely szabadságunkban kellemetlenebbül 
fojtogat bármely korábbi világképnél. 

Másodszor: ,a világ elvesztette minden varázsát. A twdom.ány és a tech-
nika rnegszabadított bennwnket a mágiától, és árivási mértékben meg-
könnyitette a természetben elfoglalt anyagi létünket. Korunkban min-
denfért szemfényvesmtés nemcsak gyakorlatilag értelmetlenség, • hanem 
tisatességtelen aktus az ember részér ől, az értelem elárulása is. 

A varázsaitól megfosztott világ azonban egy olyan tévhitet is szül, 
mely a technikai •gyakorlat eredanénye. Ez így történik. Ha villanyt 
gyújtunk, bekapcsoljuk a rádiót, autót vezetünk, nem tudjuk, rni ját-
szódik le. Az ember elsajátítja ezeket a technikai ügyességeket, és csak 
azt tudja, hogy mindez rendjén van, azaz, hagy mindez el őállítható a 
twdornányeredményei 'alapján. Mármost: az ember azt hiszi, hogy a 
világon mindennel így vian, és ,így okoskodik: .számtalan dologra ma-
gyarázatot lelt a tudomány, nem mindenre ugyan, de elvileg kivétel  
nélkül mindennek rá lehet jönni a nyitjára. A tudomány, igaz., nem tud  

élőlényt, embert teremteni, de ő  hittel hiszi, hogy egy napon erre is  
képes lesz.  

Mi történt? A régi mágia helyét, abból a. korbál, amikor a tudományos 
gondolkodás még fejletlen volt, egy újfajta, hagy úgy mondjam, má-
gikus gondol:kadásmád foglalta el, méghozzá igazi gondolatok nélkül. 
Azalkalmazott tudomány és a technikai ügyességek eredményeképpen 
varázsaitól megfosztott világ nagyságát porba rántja a hétköznapi és 
velük kitöltött valóság, :mégpedig azért, mert mindent, ami van, abszo-
lutizál. A tájak hangulata, azok a .helyek, melyekhez sorsunkat kötöt-
tük, a jelenségek végtelen gazdagsága, a természet határtalan egyebe-
mességének tudata, mind, mind közöl velünk valamit, ami nem való-
szerűtlen, de nem is csak szubjektív érzés. 
Űgy élünk ebben a valaságban, mint rejtjelek világában és azok harca 

közepette. A mi tudományos megismerésünk, mivel a jelenségeket meg-
fosztotta varázsuktól, megengedi, hogy ezek a rejtjelek — ellentétessé-
gük révén — gazdagabbak. és eredetibbek legyenek. A tudomány se-
gítségével különben sem lehet sem el őidézni, sem megsemmisíteni őket. 

Egy példa a rejtjelek világában dúló harcra. Azt mondjuk: „Isten", 
ez is rejtjel. Ő  teremtette a világot. Az egyik titkosírásós mondat így 
hangzik: Az Isten matematikus. Mérték és szám szerint teremtette a 
világot. Ezért mi, gondolataink segítségével, ismét megteremthetjük 
(így vélekedhetne, mondjuk, Einstein). Ezzel szemben áll ez a mélyebb 
értelmű  titkosírás: Isten a világ egészét egy számunk гa érthetetlen mó-
don teremtette; megteremtette benne azt is, ami matematikai, és a ma-
tematikust az emberben. Ami matematikai benne, az nem az egész világ, 
ellenkezőleg, Kami matematikai, az csak a természetben való létezésnek 
egy vonása és az emberi megismerés egy módozata (Cusanus gondolko-
zott így). 

Más példa: a világ képeinek, :melyek között az ember élt, semmi je-
lentőségük a tudományra nézve, de ezek a képek, mint rejtjelek, örök 
érvényűek maradnak. A magassagot és mélységet, a fenn és a lenn 
fogalmát, az eget és a földet, az áttetsz ő  étert és a sötét mélységet, az 
olimipuszi és evilági istenségeket mindig ,más iszinben látjuk, tehát ma 
is. De az, hagy a világ látszólag varázsát vesztette, valami szellemi vak-
ságot hozott az emberre. 
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Harmadszor: a világ jelenségei megismerhet ők. A megismerés nyomon 
mindig ott jár a csodálkozásból fakadó megismerhet őség, ésuj meg új 
amul:atba ejt. Az igazi tudás megelégszik azzal, hogy bár a megszabott 
határokon belül, de mindig tovább halad a végtelenségig, és azt ismeri 
meg, amit lehet. 

Az emberi egzisztencia bajai ott kezd ődnek, amikor a tudományos 
felismerés egyértelm űvé válik magával a létezéssel, é5 amikor mindazt, 
-amit tudományosan nem lehet megragadni, nem létez őnek tekintjük. A 
tudomány ekkor tudományos babonává torzul, ez pedig a tudomány 
palástja alatt egy csomó ostobasággal szolgál, és akkor már sem a twdo-
mány, sem a filozófia nem képvisel bizonyos fajta hitet. 

Különbséget tenni a tudomány és a filozófia között soha nem volt 
olyan könnyű, mint manapság, és soha nem volt rá nagyobb szükség az 
igazság nevében, mint napjainkban, amikor a tudományos babonaság —
úgy tetszik — szürke virágokat fakaszt. s amikor a filozófia már-már 
elveszettnek látszik. 

Mindenfelé nyíló tévutak tántorítanak el a tiszta tudománytól és a 
filozófia eredeti farrásaitál, és meghamisítják a létr ől való tudatunkat. 
A lét tudata a létezés fwnkciójában merül ki, mint olyan, mely önmagát 
absztraktnak értelmezi és úgy is éli át. A világ .képe hamissá torzul az 
alapvető  életérzés varázsának elvesztése közepette, ebben a pusztaság-
ban, a dolgokkal való áltudományos babrálásban, aminek révén ez a 
tudat is bizonytalanná válik. Ezek a tévelygések elzárjak a filozófiá-
hoz vezető  utat. A filozófia feladata, hogy ledöntse ezeket a barikádokat 
és visszavezesse az embert önmagához. 

5. Összefoglaláisul: 
Mi igenis a ,világban élünk, 'de a világot mint egészet soha nem t űz-

hetjük ki tárgyul. Az elénk kerül ő  tárgyakat fáradhátatlanul vizsgál-
nunk kell, mind a végtelenségig. 
мegisme'гёѕјј nk számára a 'világ nem zárt, hagy kedvünkre csapong-

hassunk benne, hanem ellenkez őleg, részekre van szaggatva.. A kutatást 
egységes eszmék vezérlik, de ezek csak egy-egy területre érvényesek; 
ez idő  szerint nem létezik egyetlen olyan közös és tudományosan gyü-
mölcsöző  gondolat sem, .mely a világ egészére alkalmazható lenne. 

A világot nem lehet önmagából megérteni, nem lehet az anyagbál, 
nem az életb ől vagy a ' iszellemb ől sem. Egy valóság ez, mely kívül van 
a megismerhetőségen, és amelyet a megismerés erejével nem lehet meg-
ragadni. Megismerésünk számára .a világ feneketlen mélység. 

Mindezek a tudomány korlátai, nem pedig ia gondolaté, melyneik filo-
zófiai forrásai egzisztenciánkban rejlenek. Peldául: az egész természet 
egysége, az az egyetemesség, melyet énünkben hordozunk, lehet egy 
világbit tapasztalása, de nem egy világtudományé. Ez a világhit azonban 
összességében és csupa rejtjelekben látja a való világot annak minden 
különösségével és egyénítettségével. Gsá,k hát a kutatás számára ez 
semmi: se bizonyítani, se tagadni nem tudja. 

BORBÉLY JANOS fordítása 

* Prof. Dr. H. C. Kari Jaspers, Universitat Basel: Wissenschaft und Philosophie in 
der gegenwrtigen geistigen Situatic эΡn (Universitas, Stuttgart, 1965. 11.)  
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AZ ÖSSZEGEZÉS GÖRCSE  
Interjú Lukács Györggyel  

BRANKO PEIC  

Mindig az volt az érzésem, hogy minden interjúalapjában burkolt tolako-
dás rejlik, természetesen annak részér ől, aki a beszélgetést indítványozza,  

aki felbeszi a kérdéseket és választ vár rájuk ... Másrészt minden in-
terjúban immanens egy félreértés a két beszélget ő  között; egy sok tekin-
tetben kitervezett, bizonyos ґmбdотi kierőszakolt beszélgetés félreértése.  

S ez .a félreértés e еgyenes arányban n ő  azzal a felism.eréssel, hagy a  
beszié.lgetést éppenséggel megszervezték, .kitervezték, hogy a kérdéseket  

úgy gondoltak e1, mint esetleges feltételét annak, hogy a fválasz.ban mi-
nél több,, vagyis miinél teljesebb tájékoztatást kapjanak. Ez egyébként  

még szentbetűnőbb, .ha a beszélgetők életkoordinátái, intellektuális, er-
kölcsi-politükai és gondolati koordinatái összemérhetetlenül ,k'ü'lönböz ők;  
s valóban csak a legmélységesebb tisztelet az iránt, akit ől interjút köve-
telnek, igazolja némnleg, azaz teszi kevésbé kellemetlenné a beszélgetés  

szándékaltságát.  
Még valamhit: iha ma, vagyisezekben a• nyugtalan é.s élesen szinkopált  

napjainkban besizélgetésre szándékozunk felkérni a humanista-filozófus  

és ,kommunista Lukács Györgyöt, ebbe egészen bizonyosan beleért ődik,  
hagy nemcsak .a nemzetközi munkásmazgalom szituációjának teljes bo-
nyolultságával kell okvetlenül tisztában lenni, hanem érzékelni kell min-
den összetevőjét annak a szükségszerűségnek, hogy a modern id ők gaz-
dasági, társadalmi és erkölcsi koordinátáfihoz való alkalmazkodás folya-
mataiban visszatérjünk Marx és Lenin eredeti gondolatához. Eközben,  

azt hiszem, egészen elkerülhetetlenül meg kell érteni mindazoknak az  

ismérveknek az 'összességét, amelyek meghatározzák a maii Magyarország  

növekedését és б.sszes emlékezetes, fájdalmas és nem kevésbé int ő , fi-
gyelmeztető  ta,paszta'lait. Azokat a tapasztalatokat, amelyek .a gazdasá.gi  

és társadalmi élet lényeges szo сializál.ási folyamatának, egy mind in-
tegralisabb fejl ődés menetének felkutatására köteleznek. Habár, termé-
szebesen, nem kötelez ő  az értékelés, s nem is mondhat többet, mint  
amennyit .a véletlenül, — betévedt utas felületessége — határol, Magyar-
ország életének üt őerei ma teljes változatosságukban megmutatkoznak  

egy duzzadó, szolidan megalapozott és elgondolt távlat építésében. Kel-
lemes volt tehát 'számomra, hogy teljesen mentesen minden negativista  

apriarizmustál, ami megvan abban az utasban, ajki összehasonlítást akar  

tenni a jelen pillanat és a keser ű  reminiszcenciák között, azzal a meg-
győződéssel ;álltam most magyar földön, ,hagy ez a Magyarország, ami-
lyennek én látom, jöv ője felé tekint, 's ennek a jöv őnek körvonalai sem- 
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miképpen sincsenek a bizonytalanság és a fáradtság jeleivel felvázolva.  
írom ezt, amit most írok, éppen úgy, ahogyan leírom, teljes szó szerinti  
értelmébben, !s ő t azzal Fis tisztában, hogy emfázisnak, jelszónak, s ennek  
megfelelően agitálásnak tekinthet ő  a vendég részér ől, egy olyan ország-
ban, ahol minden lehetősége megvolt, hogy lássa mindazt, amit látni  
akar, s úgy következtessen, ahogyan akar, ahogyan tud és Lépes. Fiig-
getlenül a kötelezettségekt ől, amelyeket egyébként az udvarias vendég-
látás minden esetben !kiró. Magyar barátaim vendéglátása nagyjából  
egy-egy csésze fanyar, er ős eiszpresszó-kavéra, szíves, de egylзen szemé-
lyes illendőséggel kiegyensúlyozott nyíltságra szorítkozott és arra, hogy  
átengedtek kíváncsiságomnak és következtetéseimnek. Ez az átengedés  
kétségtelenül többszörösen barátságra kötelez.  

Az utazásról visszatért ember ,distanciájából most úgy t űnik, szemé-
lyes illúziom, hogy megéreztem és megértettem a magyarországi, még  
pontosabban a budapesti hétköznapokat, volta feltétele annak az egy-
szerű  könnyedségnek, amellyel megkértem az elvtársakat a Magyar  
Írószövetségben, juttassák el Lukáres Gyöngynek az útnak indulásom  
előtt előkészítettkérdéseket, amelyeket lefordítottam német nyelvre,  e 
gondolkodónak, az újabb kori marxista gondolat egyik, talán legjelen-
tősebb európai képvisel őjénék igazi 'a'lkotási nyelvére. Azt hiszem magá-
tól értetődik, hogy teljesen mentes voltam attól az ambíciótól, hogy sze-
mélyesen mmeglátogassam Lukácsot s ezzel megzavarjam az élet nyolca-
dik évtizedébe lépett mély öregségének nyugalmát. A kérdések rövid  
kísérőlevelében hangsúlyoztam: „ha akadályozva van, vagy nem kíván  
válaszolni a feltett kérdés kre, kérem, tekintse úgy, hogy azokat nem  
is tettem fel Önnek, annál is .inkább, mert nincs szándékomban Önt  
bármilyen más módon (esetleg látogatással) háborgatni ..."  

Az elvtársak a Magyar i.rászövetségb ől rögtön továbbították a levelet  
és a kérdéseket Lukács Györgyhöz, s egyúttal feljegyezték szabadság-
szállóbeli szobám számát, hogy értesíthessenek Lukács Gyöngy válaszá-
ról. Ezért természetesen nem nehéz elképzelni csodálatosan örvendetes és  
zavart meglepetésemet, amikor má+snap reggel, réppen abban a pillanat-
ban, amikor a ,recepcióban átadtam szobám ,kulcsát, a part ős ,a kezembe  
adta a telefonkagylót. S a következ ő  beszélgetés kezid ődött:  

Itt Lukács ... Ott Peié elvtárs?  
Igen, köszönöm, igazán nem vártam, h оgу  szеmёІуІѕе n jelentkezik,  

elnézést kérek, rosszul beszélek németül, szabad-e megkérnem, beszél-
jünk angolul, igen, valóban nem vártam ... Voltaképpen csak közvetí-
tésre .kértem meg az elvtársakat az írószövetségben, hogy eljuttassam  
Önnek kérdéseimet és a kísér őlevelet. Ik ezt el őzékenyen és egyszerűen  
elvállalták  .. 

Rendben van, besтéljünk angolul, habar nem valami jól beszélem  
ezt a nyelvet. Ön bizonyára tudja, én igen öreg vagyok és meg fogja  
érteni, valóban képtelen vagyok írásban válaszólmi !kérdéseire. Igen sok-
rétűék, sok minden rejlik bennüik, .nagyon kellene igyekeznem, hogy  
mindegyike szabatosan, ,világosan válaszoljak, figyelembe véve ,az el-
kerülhetetlen disztinkci бkat  .. . 

R сssásson meg Lukács elvtárs, hogy félbeszakítom, de azt hiszem,  
rnegkrtem Önt, egyszer űen mellőzze , azokat a kérdéseket, amelyekr ő l  
az a. véleménye, hagy mondjuk, nem jól tettem fel. Vagy amelyek na- 
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gyabb er6feszíbést kávetelnének az Örn részér ől ... Igazán nem szeret- 
ném ... 

Nem, nem erről van szó. Egészen egyszer űen én öreg vagyok s ha  
valaki öreg, akkor nem iszívesen ír, annál kevésbé, ha .azel ő tt sokat írt.  
Nézze, ёn igyekszem valahogyan összegezni mindazt, amit eddig írtam,  
amit gondoltam...  

Igen, értere Lukács elvtárs  .. . 
Mit gondol, talán jó lenne, hagy holnap délel ő tt eljöjjön hozzám,  

igen, mondjuk fél tízkor... tudja-e a címemet?  

Tudom, Belgrád ,rakpart ,kettő . Igazán nem volt szándékorrban,  
hagy meglátogassam Int, .azt hiszem ez túl merész és prebenciózus lett  

volna ... Ezért iis kértem írásbeli interjút.  
Nem, ne ,szabadkozzon, jöjjön, nem fog zavarni, örülni fogok...  

Köszönöm, Lukács elvtárs. Azt hiszem, nem sokáig fogom feltar-
tani. Holnap fél tízkor Önnél leszek. Tetszik tudni, nem akartam elmu-
lasztani, hogy budapesti tartózkodásom alatt legalább megkíséreljem,  

hogy választ kapjak az Önhöz eljuttatott kérdésekre. Ezt most termé-
szetesen elesik. Köszönöm a szívességét. Holnap fél tízkor Önnél leszek.  

Még egyszer köszönöm.  
Rendben van, a viszontlátásra, nagyon fogok örülni  .. . 

Látogatásom telefonos el őjátékában kimondott egyszerű , spontán, min-
den kerteléstől mentes szavainak hatása alatt másnap, tíz perccel a ki-
tűzött idő  előtt a Belgrád rakpart kettes számú ház el ő tt találtam ma-
gam. E budapesti part arányait és fels őbbségesen nagyvárosi légkörét  
tág látókör egészíti ki végiga Dunán, a díszes hidakra, a híres Gellért-
szállóra és Buda jó részére — Budapest kompakt és büszke szépségére,  

amely oly hasonló .azoknak a világvárosoknak urbánus civilizációjával,  

ahol a ma jegyei sikeresen s nem parvenü mádon, neonfénnyel szöv őd-
nek a múltba. Ez intelem Belgrád számára is, arra a Belgrádra értem,  

amelyet szeretek, de még mindig, úgy látszik, teljességgel nem alkal-
mazható intelem.  

Örülök, hogy elkerültem minden véletlent, ami késést okozhat. Ponto-
san fél tízkor becsöngetek. Hajlott öregember nyit ajtót, b őre szabott,  
széles hajtókás zöldes zaköban, hosszú asz hajú aggastyán, kezet nyújt,  

valamiképpen rokonszenvesen ravaszul mosolyog, s bebacs:át a lakásba.  
Valóban ostoba helyzet — szemt ől szembe lenni Lukács Györggyel s  
azt akarni, hagy meginduljon a beszélgetés. Ha már így van, valamir ő l  
mégis csak el kell kezdeni. Lukács érzi pillanatnyi szorongásomat, leül,  

s szívélyesen megérdekl ődi, mikor érkeztem Budapestre, el őször járok-e  
мagyarországon. Azt válaszolom, hagy els ő  ízben vagyok Magyarorszá-
gon. Lukács György asztalán, folyóiratok, kéziratok, könyvek mellett  

cigarettát pillantok meg, felt űnően kéklika fanyar francia Gitane Ci-
garetta doboza. . . Megkérdezem, szabad-e rágyújtanom.  

Természetesen, látja, én egyébként elég sokat szívok  .. . 
Tessék, próbáljon meg egyet a mi, jugoszláv cigarettánkból, de nem  

vagyok biztos, hogy ízleni fog a rni dohányunk; akik Gitane-t és fran-
cia tabac noire-t szívnak, aligha lehetnek megelégedve a mi könny ű  
cigarettjánkikal  .. . 

Igen, szeretem a francia cigarettát, nem mintha mindig lenne be-
lőle, ennek a doboznak a végén járok, mégis jobb, hogy valami er őseb-
bet szívjak. Az Öntiké könny ű , könnyű  ez a cigaretta...  
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Ügy tűnik, hogy elmúlta szorongás els ő  pillanata, elmúlt, de nem ki-
használatlanul: tekintetemmel elég sokat felöleltem: az egyszer ű  kézi-
könyvtárat, látom, ott van Marx és Engels kelet-németországi nagy Dietz-
féle kiadása, néhány nem feltűnő  kép, valóban minden végtelenül sze-
rény, sőt kissé hideg, semmi felkapaszkadottság, sem új, semmi ragyo-
gás, ső t egy szándéktalan patinázottság benyomása szívódik a szemlé-
lőbe. Az új holmi is hiányzik, de az úgynevezett stílbútor is. Lukács 
lakásában egészen bizonyosan megérz ődik, hogy a házbeliek közül senki 
sem rabja a dolgoknak, sőt különös rendbentartásának sem annak, ami 
már itt van. Ilyen az els ő  benyomás is, amikor belépünk a kissé sz űk 
folyosóra, amely még sz űkebb egy ócska sifonér jelenléte miatt, ennek 
tetején pedig óriási, özönvíz el őtti porszívó áll. Mintha ebben a lakás-
ban a hiúság és az új holmi ellen szólna minden, s mintha mindenütt 
jelen volna a szó: itt szerény öreg emberek laknak, valóban nincs szük-
ségük többre, mint ami itt van, s a dolgok megállapított rendjének bár-
milyen megzavarása kellemetlen lenne számukra. 

Idősebb komoly nő  erős feketekávét hoz be kerekes felszolgáló asz-
talkán. Az olyan alkalmazott biztonságával mozog, aki voltaképpen már 
nem cseléd, hanem családtag. Az asztalon lev ő  könyv fedelén megpil-
lantom a nevet: Günter Grass. A könyv címét újságok, kéziratok takar-
j ák el. 

Günter Grass mostanáiban nálunk is eleggé olvasott író. Az ő  ne-
vét látom az asztalán lev ő  könyv címlapján. Mostanában tetszett ol-
vasni? — kérdezem. 

Igen, látja, nem akartam elmulasztani az alkalmat, hagy tájékozód-
jam erről az íróról, habár nem mindenkor kötelez ő  fenntartás nélkül 
ahhoz nyúlni, ami a pillanat, a nap témája ... Err ől egyébként, talán 
az a legjobb, személyesen kell tájékozódn , elolvasni ... Így hát el ővet-
tem Günter Grasst. Azt hiszem, nem tudom elfogadni. Nem vagyok 
bizonyos, hagy ebb ől az irodalomból, Grassét értem, sok fog megma-
radni. Vagy beilleszkedik a folyamatosságokba, mint egy adatnál nem 
több .. .  

Egy világszemléletr ől? — kérdezem. 
Éppen arról, egy világszemléletr ől, amely önmagában nem érdek-

telen, de semmiképpen sem mentes sok verbális játékosságtól. Látja, 
Grass elsősorban ,.azért nem tetszik nekem, vagy még inkább — nem 
tudom elfogadni, mert ez az író túl er őszakoltan használta ki a tényle-
ges stilisztai lehetőséget, azt a biztonságot, amellyel egy nem minden-
napi regényírói sőt drámaírói retorikán uralkodik, ez pedig kalandokba 
sodorta, és Grassnál egymás után, gazdag, asszociatív, metaforikus, zsú-
folt mondotok sorakoznak, bravúrosan sorakoznak egymás után, mindez 
mögött pedig, sajnos, vajmi kevés marad, vagy, még inkább, sok eset-
ben beleesünk abba az ürességbe, amely egyet jelent a kérdéssel, mire 
szolgál mindez... 

Vagyis, ha nem tévedek, Lukács elvtárs, Ön arra gondol, hogy 
a stilisztikai játekosság Grassnál öncélúvá válik és hogy, természetesen, 
a szavaktól, és szavaktól elt űnnek azok a mindig emberi, mindig friss 
nyomok? 

Igen, és ne higgye, hogy csak Grassról van szó, ez nemcsak az ő  
sajátossága ... Azt hiszem a nagy művészet teljességének insz:ufficien-
вΡiája napjaink egyik jellegzetessége, habár ezt semmiképpen sem kell 

544  



leegyszerűsítve magyarázni, még helyesebben, nem kell feltételnek te-
kinteni ahhoz a következtetéshez, hogy elálljunk a kutatástól... 

— tg y látom, hogy az, amit most mondott, bizonyos értelemben egy-
bevág azzal, amit az Il Contemporaneo című  olasz lap munkatársával 
folytatott beszélgetésben is kifejtett. Mi átvettük ezt az interjút s az 
megjelent Jugoszlávmában a belgrádi NIN hasábjain. 

Valójában úgy van, lényegében ez áll, azzal, hogy az akkor ki-
mondott formuláció valamivel határozottabb, explicitebb volt. Fontosab-
bam, ifjú barátom, megmarad a roppant nagy m űvészet és ez az igazi 

.művészet, s ez a nagy művészet rögtön felismerhető  és nem rejthető  el, 
se nem zavarható meg sporadikus irányokkal, egyébként elég függetle-
nül attól is, hogy egy ilyen beszélgetésben valóban nem lehet közelebb-
ről meghatároznia nagynak méreteit és ismérveit a m űvészetben .. . 

Ha jól emlekszem, Lukács elvtárs, Ön e beszélgetés során felsorolta 
azokat az értékeket, amelyek nézete szerint megadják századunk irodal-
mának jellegét. Érdekl ődése irányainak ismeretében nem lep ődtem meg, 
hogy habozás nélkül elsőnek Thomas Mann nevét mondta ki. 

Ezen nincs is mit csodálkozni. Ön bizonyára tudja, hogy igen so-
káig foglalkoztam Thornas Mann irodalmi m űvével, műveinek lénye-
gével, s azt sem nehéz bebizonyítani, hogy ez a momumentális m ű  ké-
pes -ellenállni az idők folyamán a minőségek átértékelésének. 

Lukács ezután, mintha ónmagához intézné a szót, így folytatja: 
És általában az is jellegzetes, hogy az érdekl ődés az iránt, ami 

Nyugatról jön, gaz érdekl ődés a szocialista országokban a „tilalmas dol-
gok mágiájának" varázsával bír, nem azért, mintha ez az érdekl ődés 
ma adminisztratív úton vagy bármilyen más módon gátolva lenni, ha-
nem azért, mert az egykori akadályozások reflexként érz ődnek. Ezért 
nem véletlen, hogy a Nyugat mítosza, emiatt, némely nyugati értékek 
kritikátlan elfogadásává is változhat, s közben fXgyelmen kívül marad-
nak sokkal lényegesebb kvalitások, amelyeknek joggal vannak a szocia-
lista országokban és a Nyugaton egyaránt érvényes általános emberi 
és esztétikai attributumaik. Azt hiszem, már többször hangsúlyoztam, 
hogy — ha már feltételesen elfogadjuk az ilyen megosztást — Kelet 
és Nyugat viszonyának normalizálása folytán nem lesz ik a mitologi-
zálásra, vagyis az túlhaladottnak fog bizonyulni. Thomas Mann m űve, 
tényleges értékeivel, túllép egynémely sz űkös meghatározáson. 

Elnézését kérem, talán kissé otromba a gondolattársítás, de úgy 
látszik, hogy most, amíg ezt elmondta, nem tudtam elkerülni, hogy ne 
emlékezzem vissza egyik els ő  könyvére, amelyet olvastam — Nietzsche 
és a fasizmus. Azt hiszem az Ön írásaiban akkor kerültem el őször szembe 
az Ön gondolkodói erőfeszítéseivel, hogy megmagyarázza a „modefrn 
mítoszokat" — aho:gyan Natoli, a fest ő  és szobrász mondaná; még pon-
tosabban, azzal az erőfeszítéss 1, hagy realitással küzdje le és ezáltal 
veszélytelenné tegye a mítoszokat... Ebb ől a könyvb ő l megmaradt em-
lékezetemben egy epizód — az Ön összejövetelei és vitái a háború ide-
jén, a Szovjetunióban, német hadifoglyokkal, a beszélgetések a világ 
elleni rohamuk elméleti-ideológiai alapjairól. Mondhat-e err ől valamit? 

Ez valóban nem volt több, mint egy epizód, de mégis rendkívül 
érdekes, rendkívül jellegzetes epizód. A szovjet parancsnokság Moszk-
vától nem messze, egy házban elkülönített bizonyos számú német ér-
telmiségit, akikkel beszélgetni kellett az eszmei-politikai és filozófiai 
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alap] arcról annak, aminek az el őző  napig, a Wehrmacht egyenruhájában, 
szolgálatában álltak. Minden rangú katonák és tisztek képviselve vol-
tak, egyébként értelmes és képzett, s őt mondhatom, meggyőződésük 
kinyilvánításában igen őszinte emberek. Els ő  összejövetelünk azzal vég-
ződött, hogy egyetértettünk abban, hogy a rosenberg.i mítosznak és a 
nácisták által meghamisított Nietzschének sekélyes az alapja, s hagy 
Spengler tirádája nácista változatban még nyilvánvalóbb adat egy tény-
leges alkonyról, amely szenvedéseket, öldöklést, er őszakot, pwsztítást, a 
karszerű  embeyrtelenné válás számtalan formáját hozta sok népnek, a 
német népnek is. Rendben van, ezek az emberek valóban tisztásban vol-. 
tak azzal, hogy a hitleri vérengz ő  hadigépezet adattal szolgált Hitler 
nagyzási őrületéről is, amii neon volt olyan egyszerű , de nem is vélet-
lenül affirmáládott a vezéri elv .megvalásításaban ... De mit is mond-
hatnék még ezekről az összejövetelekr ől, amikor rögtön azután, a kö-
vdtkezőn, ezek az emberek azt mondták nekem, hogy habár vélemé-
nyük szerint Hitlert el kell távolítani, minél el őbb, annál jobb, s ők ezt 
őszintén hitték is, valamint azt is, hogy egy paranoiás eltávolításáról van 
szó, hogy hozzá kell látni a rosenbergi hamdsításak gyökeres kiküszö-
bölésohez — azt hisztik, hogy egyúttal okvetlenül át kell értékelni Speng-
lert és Nietzschét, vagyis ki kell vonni őket a fasiszta misztifikáciGból. 
Csak ehhez hozzátették, hagy békét is kell kötni Angliával, de foly-
tatni kell a háborút a Szovjetunióval. És azt, hogy ők nem Hitler ka-
tonái, hanem elsősorban Németország katonái. Ezek után minden további 
beszélgetést tárgytalannak láttam, de megmaradt ez a nem kevésbé 
figyelmeztető  tapasztalat. Figyelmeztet ő  nemcsak abban az értelemben, 
hogy csupán a németekre vonatkozik, hanem els ősorban a polgári szel-
lem rétegez ődésének bizonyos megnyilatkozási formáira is. 

Engedelmet kérek, Lukács elvtárs, de térjünk vissza a németekhez. 
Azt hiszem, hogy a Drang nach Isten eszmével való megszállottság 
mégis teljesen és csakis német spec.ialitas, ugye? 

Lukács keserűen, kissé gúnyosan elmosolyodott, s folytatta: 
Azt mondhatnám, hagy ez német produktumra vall, de ez úgyszól-

ván egy recidíva s egy általános adata szellemi állapotról egy civili-
zációban, amely mindig igen központi volt Európában, s ahol a németek 
csak nemrég kezdték megismerni önmagukat a körülöttük lev ő  más 
világokkal való közlekedésben, de természebesen minden fenntartással, 
ami ma fennáll a revansizmus aggasztó jeleivel kapcsolatban... 

Igen, ha már itt tartunk, engedje meg, Lukács elvtárs, mond-
hatna-e valamit a Szovjetunióban való tartózkodásáról vagy a sztaliniz-
mws időszakában szerzett tapasztalatainak egyik lényegér ől? 

Sokáig tartózkodtam a Szovj etuniában, igen, s ez a tartózkodás 
semmiiképpen sem volt olyan egyszer ű . Se+mnziképpen sem volt pusztán 
ntt-tartózkodás ... Egyszerűen azért sem, mert — azt hiszem nem túl-
žak — a véglegesnek megfogalmazott tévedések és igazságok egész sorát 
až feltételezte, hogy Sztalin ne-m volt eléggé képzett a gazdasági tudo-
mányok területén. Látja, többek között emiatt, Sztalin semmiképpen 
nem tudta megérezni a fejl ődés menetét, voltaképpen nem tudta elha-
tárolni a háborús-forradalmi id őszakbeli durvaság és terror szakaszát a 
.szocializmus békés építési időszakának szüksegszerű  megkezdésétől. 
Sztalin között, aki a Szovjetunió határain belül fenntartotta a perma-
nens forradalom tételét jellemz ő  gyakorlat sok farmáját, Ás Troakij kö- 
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zött, aki gyakorlatilag a forradalom exportálását indítványozta, ebben a 
tekintetben úgyszólván nincs is különbség. De az ön hazáj a és a szta-
linizmus közötti összeütközés is valóban bizonyság maradt arról, hogy 
a sztalini hatalmi gépezet képtelen volt dialektikusan felfognia korun-
kat egyébként jellemz ő  lényeges strúkturális folyamatokat és alkalmaz-
kodni hozzájuk. 

És véleménye szerint, Lukács elvtárs, mit kell a nemzetközi mun-
kásmozgalomnak ma tekintetbe vennie? 

Persze, tekintetbe kell vinni, azt hiszem feltétlenül tekintetbe kell 
venni az álláspontokban, elméleti elgondolásokban, következtetésekben 
valб  disztinkci "okot. A gyakorlatban, természetesen, vannak disztinkciók 
a formai és az elméleti között, de úgy látom, ez nem valósul meg a 
kellő  mértékben. eme egy egészen egyszer ű  példa, amellyel nyilván 
szembekerülünk: a Német Szövetségi Köztársaság, a polgári politikai 
institúciók számánál, s ő t mechanizmusának hatásánál fogva, szigorúan 
formailag tekintve, ma jelent ősen gazdagabb, minta mai Franciaország, 
ahol mindent ől, a parlamenti élett ől függetlenül De Gaulle tábornok 
személye abszolút domináns, mint a politikai élet tengelye, akár akar-
juk ezt látni, akár nem. S látja, a Nemet Szövetségi Köztársaságban 
mégis betiltották a kommunista párt m űködését, De Gaulle Franciaor-
szágéban viszont a kommunisták szervezett er őt képviselnek; s a konk-
rét történésekre és az elméleti gondolat kimunkálására való befolyásuk 
mindenesetre felel ős viszonyt érdemel. 

Ha már itt tartunk, ha a franciákat és kommunista pártjukat em-
lítjük, volna-e szíves valamit mondani Roger Garaudy-ról és a „part 
nélküli realizmus" területén való kutatásairól, amir ől ma egyébként 
igen sok szó esik. 

Mondjuk, az a benyomásom, hogy a kritikusság inszuffienciájának 
egyik formájáról van szó. Nem a kritikusság hiányáról abban az értelem-
ben, hogy a problémát nem lehet teljes 'egészében felismerni, hanem ab-
ban az értelemben, hogyan interpretálják azt az egyes eredmények ér-
tékelése viszonylatában. Ha nem vagyok híve a realizmus sz űkös meg-
határozásának és ha tisztában vagyok minden feltételezettséggel, akkor 
igen nehezen fogadhatom el. Garaudy koncepcióját, egyszer űen azért, 
mert értékelései a m űvészetről nem veszik kellőképpen figyelembe a 
disztinkciót, hogy korunk művészetéb ől mi lesz eléggé nagy, emberi-
leg erő teljes, hogy túlélje korunkat ... Nem lehet, hagy a múlt tanul-
ságai ne szolgáljanak irányzékul éppen abban az értelemben, hogy fel-
tegyük a kérdést, vajon az, amit avantgarde-nek neveznek, mondjuk 
Berket, Musil, Ionesco, a tehetség minden attributuma mellett is le-
het-e és milyen mértékben lehet humanista és mindenkor m űvészileg 
időszerű  dokumentum korunkról .. . 

Amennyire emlékszem, Prágában, a hegeliánus kongresszuson, 
Windelband annak idején kimondta a híres szállóigét: „Vissza Hegel-
hez!" Engedelmet kérek az összehasonlításért, de amikor Ön az eredeti 
Marxhoz és Leninhez való visszatérésr ől beszélt, megkérdeztem önma-
gamtól, hogy a visszatérések, reneszánszak, megújítások nem jelei-e 
annak, hogy fáradtság észlelhet ő , még helyesebben, hogy a marxizmus 
bizonyos tételei túlhaladottnak bizonyulnak? 

Nem a Marxra és Leninre való formai hivatkozásról, hanem az 
elmélet helyreállításáról van szó és — mint már mondtam Önnek — 
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a proletár demokrácia megvalósításáról mindenki számára és a lénye--
gében dialektikus, nem pedig az ubilitaris-pragmatista és prakticista 
célszerűségről .. 

Igen, emlékszem, amikor az ll Contemporaneo folyóiratnaik nyilat-
kozott, hangsúlyozta, hogy az 1921. évi kongresszuson Lenin ellenállt 
Trockijnak, mégpedig éppen a proletár demokrácia nevében; Ön, ha jól 
értettem, a mai világfolyamatok dialektikus megértését és az elmélet 
kimunkálását a korszerű  gyakorlat alapjának és — enged.elmével —
hangsúlyozom, a kapitalista gazdasághoz való nemcsak egyszer ű  alkal-
mazkodás megvalósítása útjának tekinti ... - Nálunk, Jugoszláviában 
ma olyan folyamatok történnek, amelyek, azt hiszem, érdekelhetnék 
Önt. Értesült-e ezekr ől a folyamatokról, s általában mit mondhat err ő l? 

Ha a mai Jugoszláviáról van szó, talán nem szólhatok hozzá ille-
tékesen, egyszerűen azért, mert nem vagyok kell őképpen értesülve, 
mint ahogyan egyébkiént .a mélyrehatóbb részletekr ő l, például az Önök  
irodalmáról sem, habár jelent ősebb íróik műwe'i, Andrićot, Krležát ér-
tem, nem ismeretlenek számomra ... De szeretem, nagyon szeretem köl-
tőjük, Goran Kovačić  Jama cimű  költeményét. 

Ismerni tetszik a Jamát??! 
Igen, ,azt hiszem ez a költemény, teljességénél fogva, márpedig 

a valosággal való szüntelen kontaktusban alkotódott, a borzalommal és 
a megsemmisíbéssel való alkotó szembenézés igazán jelent ős műve. A 
költő  köziben nem valósította meg a distanoiát, az alkotó distanciát, de 
ez nem fosztja meg a költeményt értékét ől, hanem épp igazolja érté-
két 

Köszönetet mondok ezekert a szavaiért Goranról s .az ő  Jamájáról, 
a mi Jamánkról. Azt hiszem, szava örömet szereznek nálunk a költészet 
barátainak, vagyis mindazoknak, akik ismerik Goran igazi arányait és 
a Jama jelentőségét. De tessék megengedni, hogy egy pillanatra vissza-
térje+k az Il Contemporanea munkatársával való beszélgetésére. Nem 
tudom, hagy az a lap is, minta jugoszláv, a belgrádi NIN, amely az 
interjút átvette, azt a címet adta-e: „Elvesztettük a marxizmust". Túl-
ságosan kategorikusnak és újságírószer űnek hangzik, mondhatnám ki 
van ragadva a kontextusból. Mondhatna-e err ől valami közelebbit? 

Elsősorban figyelmeztetni kell mindazokra az elemekre, amelyek 
veszélyeztették Marx eredeti gondolatát s elferdítéssel, kompromittálás-
sal, különféle elhajlásokkal fenyegették ... Ha jól emlékszem, azt mond-
tam, okvetlenül fejleszteni kell a marxista gondolatot az eredeti sz ő -
vegek alapján, és így fejleszteni a marxista esztétikát is. Ha azt mond-
tam: Elvesztettük a marxizmust — azt is mondtam, hagy a marxizmust 
újra meg kell lelni, természetesen nem a гásadkézi interpretációkban, 
amelyek véglegességre formálnak jogot, hanem a kútf ő  értelmében, 
vagyis Marx és Lenin szövegeiből és a mélyebbre ható strukturális és 
kritikai elemzésből, amelyben nem lehet szemet hunyni az elméleti ter-
mészetű  elégtelenségeken és bizonyos termelési válságok teny І in. Egé-
szen világos, hogy tekintetbe kell venni, hogy a viszonyaktian, amelyek 
tőbitié nem hasonlítanak a klasszikus viszonyokra, megváltozott az is, 
amit többé nem lehet sematikusan felkínálni a munkásosztálynak cse-
rébe a világ szocialista átalakításában való részvételéért. Közben két-
ségtelenül számításba kell venni, hogy emiatt nem jöhetnek tekintetbe 
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olyan elméletek, amelyek megkísérlik megdönteni Marx elméleti gon- 
dolatának időszerűségét, hanem ellenkezőleg, a termel őerők és a ter- 
melési viszonyok igazolják Marx gondolatanuk id őszerű  alkalmazható-
ságát. Az elmélet azonban elmaradt ... Marx id őszérűsítésének kötele-
zettsége az elmélet terén semmiképpen sem egyszer ű  ... Az sem bizo-
nyos, érezhető-e szükség a szocializmus reprodukcioja egy igazán érvé-
nyes elméletének kialakítása és kimunkálása iránt. Tehát az „Elvesztet-
tük a marxizmust" nyilatkozat csak. egy mélyebb kontextuson kívül 
tekinthető  véglegesneik. 

Bátor leszek megkérdezni Sartre iránti viszonyáról. Bizonyára is= 
mentes Ön el ő tt, hogy az Ön és Sartre közötti összeütközkserk nem ma-
radtak észrevétlenek. 

Sartre és :műve, többször hangsúlyoztam, olyan értékek, amelyek 
nem mellőzhetők ebben a mi világunkban éskorunkban. Az átfogóbb 
kulturális integrácić  folyamataiban Sartre megértette, ,a marxizmus 
az egyetlen lehetséges út, amely biztosíthatja számára a válasz alapos-
ságát a kérdések jelen.t ő.s számára, amelyeket feltett és ' feltesz. Azon-
ban Sartre ilyen álláspontjának felemás volta abban tükröz ődik, hagy 
elfogadja a történelmi materializmust, ami nem azt jelenti, hogy a dia-
leiktikusat is, és abban, hogy Sartre számára az ember továbbra is a 
valóságba van „vetve", az egzisztencialista ontológia egészében össze-
egyeztethebetlen maradt a dialektika marxista félfugásával, hasonió-
képp.en az ember szo ćiális determináltságával. Másrészt . sok egziszten-
cialista adekvátlanságot és determinálatlansagot mélyebb megalapozott-
ság nélkül prezentálnak. Természetesen ezzel nem függ össze lényege-
sen Sartre erikölcsi elkötelezettsége és konkrét emberi politikai akciöi 
az antümperial.izmus, antikolonializmus síkján, mégnyilatkozasai és el-
kötelezettsége a haladó er őknek, a .melyek ellenállhatnak az emberrre 
való támadó kirohanásoknak. Sartre-nak ez a tevékenysége nem vissz-
hangtalan és nem eredménytelen. A marxizmus iránti felemás viszonyá-
nak premissáitól függetlenül. Ami pedig Sartre velem szemben való 
averzióját illeti —ahogyan ön egy ízben említette —, ez talán részint 
annak is a vetülete, hogy Sartre, mint elmélyült és okos ember, tisztá-
ban van azzal, hogy ismerem az egzisztencialista ontológia jelent őségének 
határait. 

Köszönöm, Azonban már elég sok idejét igénybe vettem, s Ön két 
ízben is igen kedvesen felszólított, hagy ne vegyem túl szigorúan az 
idő  múlását, én éltem is ezzel, s .lám beszélgetésünk az Ön kedvessége 
folytán elhúzódott, majd több mint ,két óra hosszat. Tessé megengedni 
még egy kérdést, amely szinte egészen intimen érdekel. Tehát: Ön né-
nvet nyelven alkot, német nyelven gondolkodik, sokáig tartózkodott a 
Szavjetuniában, Ön magyar, zsidó családban született, könyveit a világ 
majd minden nyelvére lefordították, az Ön irodalmi és filozófiai m űve 
semmiképpen sem csak a magyar kultúra tulajdona, amelynek becs.ü-
letére válik, hanem az országhatároktól függetlenül, civilizációnk örök-
sége. Vagyis engem az érdekel, minek érzi magát, mi Ön: européer, ma-
gyar, zsidó, vagy hogy Schiller szavaival éljek: világpolgár? 

Lukacs György egy pillanatra elgondolkodott, átnézett a Dunán, a 
budai tájaikra, azután e kis szünet után rögtön folytatta: 

Tehát ha úgy tetszik — magyar vagyok. Annak érzeim magam. 
Igen, rendben van, talán másnak elég sok oka van valamilyen más ál- 



lásfoglalásra, de én magyar vagyok. Ami pedig a zsidóságot, az én zsidó-
ságomat és általában a zsidóságot illeti, egy tanulságos példával szol-
gálak, amely, azt hiszem. megmutatja, hiba egy gondolkodó m űvében 
,,,judeista" vagy „arja" alapokat keresni. Vannak esetek, amelyekben ez 
talán lehetséges is, de ezekr ől nem fogunk beszélni. Azt mondtam, pél-
dával szolgálok ... Itt van Edmund Husserl. Valóban nini ismerek 
filozófiát, amely kevésbé „judeista" és nagyabb mértéken ,.,árja", mint 
Husserl filazófiáj a, márpedig Husserl zsidó volt. Egyébként, azt hiszem, 
ez a kérdés is azoknak a k rdéseknek az összességéhez tartozik, aimelyek 
közvetlenül összefüggnek vele, amelyekre Marx korai m űvei adhatnak 
választ. Tehát a zsidókra és nem zsidókra való leegyszer űsftett felosz-
tás választ kaphat Marx korai m űveiben. 

— Köszönöm, Lukács elvtárs. Igazán nem merem továbbra is igénybe  

vinni tidejét.  
Lukács lassan feláll és hajlott korához képest szokatlanul fürgén el ő-

húzza a könyvtori létrát, egy dedikált könyvével akar megajándékozni.  

Kezében nagynak és súlyosnak t űnik a létra, habár csodálatos, reszket ő ,  
öreges biztonsággal viszi. Segíteni akarok. Visszautasítja: ,,Magam el-
végezhetek mindent, ami a könyveimet illeti. Köszönöm. At akarom  

adni Thomas Mannról írt tanulmányom jugoszláv kiadását. Még két  

példányom van belőle ... Еs fekete vegyi irónnal beleLrja: Branko Pei ć-
netk, beszélgetésünk emlékéül, Lukács György, Budapest, 1966. II. 7.  

Lukács az aj Іtói,g kísér, szívélyesen kezet fog velem, és ebben a pil-
lanatban eszembe jut, hagy valamikor, valahol oroszul a kbvetkez ő  
szavakat olvastam: „Üregek, der űsek, élénkek, minta madár ..."  

Feloldódva megyek át a hídon a Dunán, a kitartó, unalmas es őben  
Budára, a Gellért felé, Budapest felszabadítóinak emlékm űve felé. Az  
európai elkötelezettség egyik bástyájához való zarándoklas után.  

KOLLIN JбZSEF fordítása  
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GAL LASZLŐ  VERSEI 

vers istenről 

az én istenem furcsa isten 
mindenkinék van istene 
mindenki önmaga teremti 
valahogy el van ővele 
ha összevesznek jól leszidja 
ha módja volna megveri 
mi összeülünk néha ketten 
Feljátszogatunk olvasunk 
morcos pálinkát iszunk olykor 
és minden este meghalunk 
és feLtámadwnk kakaasszóra 

mindenkinek van istene 
mindenki isten maga is 
mindenki önmaga teremti 
mindenki önmagát teremti 
s megfér vagy nem fér meg vele 
mindenkinek van istene 
és mindenki csalódik 

csalódtam én is istenemben 
megcsaltam én is így vagyunk 
ő  halhatatlan amíg én élek 
csak addig aztán meghalunk 
nincs két isten a nagyvilágon 
egyforma kettő  nincs sehol 
nincs pásztor sem egyforma kett ő  
és nincs egyforma két akol 

olyan sincs aki tegnap ez volt 
és mára kelve is maradt 
a változó változást éljük 
s mint jézus tette a halat 
úgy osztjuk szét a hiteinket 
kinek sok jut kinek kevés 
és lesz akinek nem marad 

s mert boldogok ők nagy hitükben 
s mert hittel hiszik: nem hiszünk 
jussul övék a csönd a béke 
a nirvána a nem leszünk 
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vers csörgőrő l  

még nem lázadó és elégedetlen 
pólyában államalkotó 
tiszta pelenka puha bölcs ő  
boldog anyatej és fej tudatlan 
de csörgő t kaptam és csörögni kezdtünk 
a csörgő  is és én hogy túlkiáltsam 
s a zajjal így szép magam eljegyeztem 

hogy meghallgasson kovilj újvidék 
hogy elhallgassak mégis budapesten 
hogy éhes legyek bécsben éhesék közt  

hogy aztán els ő  csókot adjon róma 
hogy szabadkán a szárnyam próbálgassam 
hogy búcsúzni kezdjek szegeden 

hogy azt higgyem hogy ismét megszülettem 
mert csörgőt kaptam és csörögni kezdtünk 
a csörgő  is és én hogy túlkiáltsam 
már vén lázadó és elégedetlen 

vissza koviljra vissza nem születni 
szép fehér semmi volna életem 
a csörgő  nem csörögne hallgatnék én is 
és nem lázadva és elégedetten 

tavasz elvtársnőhöz  

szép kisasszony elvtársn ő  tavasz 
ma feltámadt egy vén légy a szobámban 
kissé támo~lygatt .аztán szárnyat bontott  
és megfürdött a langyos napsugárban 
ügyetlenül 

bizony kisasszony elvtársn ő  tavasz 
a kályhát még én tűzpirosra gyújtom 
s a karosszékb ől bolond légy azt hiszi 
ő t 'kergetném ha két karom kinyújtom 
ügyetlenül  

szép kisasszony elvtársn ő  tavasz 
duruzsol a kályhá zümmögünk 
s ha imbolygunk még tétovázva 
szárnyunkat bontjuk repülünk 
ügyetlenül 

bizony kisasszony eltvársn ő  tavasz 
egyetlenegy légy egyedül 
halálig hinné hogy túléli mégis 
és az üvegre vagy az ágyra dül 
hitetlenül 
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vén pad meséje 

én már csak vén pad nevetek 
az ifjú fákon itt mögöttem 
ők még nem tudják 

tüzelő  leszel fiam mondanám 
bútor leszel vagy talicska 
talpfa láda vagy villanyoszlop 
vagy irigy vén pad a ligetben 

szegeny buta szerelmes lombos 
jegenyék tölgyek gesztenyék 
akácok hársak zöldell ő  fenyők 
létra lesztek csak meszel őrúd 
padlódeszka vessző  vagy husáng 
karó vagy nyárs talán bitófa 
vagy gyalázatos áruló tönk 
melyen a többit felhasítják 

én már irigy pad a ligetben 
azt hogy tavasz van nevetem 
és siratom azt hogy tavasz van 

553 



TOROD СSАRА  VERSEI  

BEÖLTÖZTETETT HIÁNY  

szoba) elfelejtettük megszámláln ј  
kiürített skatulyáinkat 
s pontosan lemérni a szobát 
tudhatom-e hát mi hiányzik 

betűk) az ablakban maradt mоrzsákat 
verebek rég fölszedegették  
s mióta nincs mit adnom nekik 
már csak piszkolni járnak ide 

kedvenc könyved elhagytam valahol 
amit az induló vonatban adtál 
most nem tudom mivel pótolhatnálak 
ha belőle idézni akarnék 

sokat bámultuk sisakos fotóját 
de a nőcske bombázáskor kiégett 
képét valaki whyskivel lehányta 
zsigi meg külföldre lógott irigyen 

tudtál legalább gyermekként csimpaszkodni 
annyira értettél az egyedülléthez 
most tudod hogy a titkok egymásból élnek 
s egymás sírját ássák a hóba névtelen 

SOLEA)  a pénztárosn ő  mindig mosolyog 
mikor a megszokott szappant veszem 
mintha eszébe jutna valami 
s a legszívesebben letegezne 

7) egymásután a lakkozott házak 
garázsok függönyök alul-felül 
mögöttük tejet lopni surrannak 
meghasadt üvegek libasorban 

WINSTON)  valahol volt még egy szippantásnyi 
azután szó nélkül elfüstölgött 
most nem tudom mivel pótolhatnám 
míg a tnafikig ismét eljutnak 

elfelejtettük megszámlálni 
kiürített skatulyáinkat 
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FULLADAS N Ё HANY IDOBEN  

miikor összekuporodó külsőd a világ 
poros útjai, ropogva fölhasadazn аk 

mikor törtlábú lovaid várt menekülésed 
már csak homokár fodrain csonthab 

s .két sistergő  napoddal dúsítnád űrös eged 
(szemed omló hamujánál nincsen már holtabb) 

törvényes éj magába számadó mellkas a tér 
visszavonuló indulata felel a hádalitnak 

mikor érdes bukása kenetes gy őzelemmé dagad 
s a csatazajt sohasem halott hadak bevonulnak 

mikor a madár épp időváltozásról szólal a vaknak 
inni szalad helyetted a körmönfont sivatag 

MER Е NYLET K Е ZIRATGALACSINNAL 
A SZENDERGO KEDVES ORRA ELLEN  

itt a repül őjegyed a meg nem bacsáth аtó távra 

szállj csuk elfordult holdad alatt anyásan szelíd 
őzek kiséinek el tévedésből szárnyatlan ünők 
kobaltakékek s ott hátul csillag a farkuk helyén 
mintha csak hazafelé taitanának utat mutatni hová 
megérkezni hihetetlen annyira bódít az égiig ér ő  
a nem-igaz-erdő  szátagalható televényg őze 
csak eltévedni lenne érdemes taposatlanul egyetlen 
kakukkal a hónod alatt kit mindenr ől kikérdezhetsz 
s tudnál etán gyökeret verni fészket rejteni jál 
mégis eltévedni lenne csak érdemes egyetlen sz мaиunkkal 

tapasatl:anul alácsusszanó karjaid közt 
megvárakoztatott indulattal hogy maradjon 
a szándék ízéből a kesernyés elértek után 
maradjon egy-két mondanivaló hogy újra 
ha akarod bár jártunk már itt halálozni 
többször külön-külön talán és más ürüggyel 
így most már sok jó kis kriptánk szaglik 
ám exhumáláskor nehéz összetamtani a fogakat 
valami kifröccsen közülük az égre a földre 
s ilyenkar nem tudni már vérem-e véred-e 

élve maradni szell őzetlen együtt 
egymás ürülő  palackjai előtt 
szemek vákuumának szívásában 
mutatókkal tudnia meddiget 
a megfejtett tilosak mögött 
a kezdetet csak kézfogással 
s felnyitnia lapulás gátjait 
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két fejnyi erősségű  roppanásban  
és meglátni túlnan a közelg ő  falat  
még élve szeЛlőzetlenül együtt  

járható út arcođ-аlаttiban hová  
üsmkösödő  fák csonkjai bújnak  
(lángolni egymást sohasem látták)  
őrizni miindvéglig a szutyikos fonalat  
a megütöttek mérőzsinórját honnan  
se bal se jobb se vissmate+kintő  
a hajcsáré minden közös mozdulat  
szíjak magyarázatában a végtelen  

az a pám könnyen betanul,hastó lépés  

bátorítón taposott arcod alá  

bátorítón e!lfarduilt íuttal a hónod alatt 
egyetlen mozdulatunkkal éles vízszintben 
megmarad már csak kötekedni is az együtt látott 
azokkal kiknek siirálybk kukatorták a szerrét 
és hogy vihognunk neon illik a következ őkön tűrjük 
külön kegyelettel a megiiitöttck vallása iránt 
kiket rrnindenről 'kikérdezhetsz alácsusszanó báj ja1 
az egyre közelít ő  naptest szippantó melegében 
hа  megszomjaznál a szótál vedd saját üveged 
magad elé egyedűt is törd poharaid 

a megvárakoztatattság ízével eget őn 
egymás szélcsapott erdeje fölé 
keringve lesni az érkezés őzét 
kőtörő  magvakkal tisztások ellen 
kakuukkverб  fészkeket keringve 
és jó gyökereket rejteni anyásan  
az égbe a földbe hasítva mély 
roppanással a szomjúság fonalán 
egymás széthulló pajzsa fölött 
a megváralkiaztatattság ízével éget őn 

és egy divatos ejtőernyő  :a megmarkolható földig 
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ARABESZK  

DEÁK FERENC  

CSATATI;REN 

Rég volt a csata 
repülni jöttem s közben 
wszam az ahilág peremén. 
Később látüam is Hegikont. 
Egy vörösre égett dán 
nagy garral 
ököllel 
a gépére csapott 
neon működik! 
s kamera nélkül olyan az ember 
akár a vak. 
Nem lát, csak balyоng. 
1VLegdöbbentem : 
ennyit ér hát neki 
az én Homéroszom. 

Lepantói-öböl  

к 1GY бв lУ vöLlJs 

Irtózva lestem akosarat 
és fizettem gyоrsan öt 
piasztert hogy kezdje a nótát 
és a csúnya dudából 
előbb kiszálltak a 1egyek 
s míg a kiszáradt sp a nyáltól 
megpuhult 
csak süvöiltdtt egyre 
a kígyó meg puhán aludt. 
iás fizettem még öt piasztert 
hogy lássam már az ágаskodó szörnyet 
és láttam is 
egész közelr5l 
de az arab káramhad оtt 
.csúnyán rámaförmedt 
persze igy közelről tilos ezt nézni 
ezt a műanyag-kötelet  
mdlyet még valamiikor öt évvel ezelőtt 
hagyták itt 
valami komótos filmesek. 

Alexandria  
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PIRAMISLATOGATAS 

Rossz falépcsőn vezet 
egészen fel, ahol a 
mennyezet 
zárja le a teret. 
Egy csoport katonás német 
stratégiáról beszél. 
Zsebükben minden méret 
a fáraó fordítva látta 
küldetését e piramisnak. 
A biztonságot a halálnak szánta 
a harcra meg felhatalmazta 
az akkori tevéket. 

Kairó, Kheopsz-piramis 

AZ EGYIPTOMI KUTYA 

Űgy szaporodik, akár 
az ember, 
senki se figyel rá nagyon 
ha felnő , Lejön 
a sivatagba) 
ha okos, kapar magának lyukat 
ha okos, datolyát lop 
vagy . narancsot 
vagy narancshéjat és nagyot 
nagyon nagyot iszik a Nílusból 
aztán éjszakára elfut 
vissza nyolcezer évet 
csontot ropogtat 
reggelre Kairóban ébred. 
Mohamed Ali 
alabástrom temploma el ő tt. 
Cigarettát kér 
vagy rágógumit 
egy amerikai turista 
egy élemedett 
szívbajos nő  
kockacukrot vesz elő  
cseppent rá öt 
csepp valeriánt 
épp szájába igyekszik vele 
de a kutya oly ,Okosan néz 
no gyere 
és repül az ír 
a kutya lenyeli 
nem is ízleli 
meg se köszöni. 
A nő  szíve mégis megjavul 
de az övé nem 
éjszaka megint. 
visszamegy, csavarog párezer évet 
lyukat kapar épp 
ahol majd később Kheopsz piramisát 
építik meg. 
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A sivatag peremén el is alszik. 
reggel Kemal 
frissítő  italaival 
vitázik s felébreszti 
Sa.bha, sabha 
mondja műkedvelésből neki 
aztán egy coca-calát tesz elébe 
melyet a sivatag jegében hűtött 
és a kutya szalmaszálon szürcsöli 
délig 
aztán elmegy a Hálton elé 
egy kicsit nézelődni 
és este mielőtt visszamenne a sivatagba 
a kairó—alexandriai műúton 
egy teherkocsi 
puhán átfut rajta. 

KIKÖT đ BEN 

Beért a kék búza 
kaszád élét lesi 
a sok pazar szem 
han ~natt fekve benne 
(az érthetetlen rengetegben) 
süllyedni k~.szül a szél 
hullám hullámba vér 
s mint egy parafa sisakban 
egy fürt 
ciprusi szőlő  
úgy érsz be önrrLagaddal 
s meghalsz mint a mazsola. 

Limasso l  

PILLANATKÉP 

Piszkosan bukik össze 
a csatarnа  és a tenger  
ami mégis fehér és pazarul 
maga elé rendel: egy leчΡgényІve nevet 
fogaival is szélesen, nag злo~n. 
A vízben rögköd, csak a feje látszik 
valaki a födélzetr ől 
pénzt dob a szennybe 
a kicsi lebukik 
nyitva a szeme 
egy gilbanatra csupán 
aztán fölmutatja 
a centet  
s mert pőre 
szájába veszi 
mire indul a hajó 
akár egy mókus 
zacskókká dagadta képe. 

Port  Said  
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D đ BBENET  

Rossz egyedül á11ni 
itt Flaxrдagusta 
felett 
tarkónian a tenger 
hamlákomon a ciprusi  kő  
halántékomon jegesen 
összehajol három cédrus 
moccanni sem merek 
Otelló buggyos öltözéke 
sahtan itt e1  
gondalom 
ahogy a szél 
fellobban a várban 
közben egy si,rálY 
fölszisszen 
fölocsudak 
egy ,pillanatra magamat 
Jogának hittem. 

Famagusta  

SZERELMI AJÁNLAT 
SAID к YУ SZ đ B ЕN 

Hanyagul mérte a bűzt 
ennyire nem ismert araég 
se irgalmat, se bűnt. 
Egyform а  volt előőtte 
a zöld szemű  fehér 
és a .fehér stieдnű  néger. 
Egyformán bűzlött 
mindenkinek 
e néhány ókori szajha. 
Ha tanult is valaha kicsit 
a szenцémemrőtl persze 
egy szemernyit sem 
nem AUah dolga: 
ember keresi baját és kenyérit. 
A nlusalintóQ nem hfzott 
nem is lett гbüszJkébb a tagja 
megérve járt benne 
ha már ráadták 
és feküdt alatta. 
A muszlim, igy mondja ő  is, 
átlátszó és könnyed 
egyfommia disze lehet 
élőnek és dögnek. 
Nevettünk baven ezen 
s körzbeal spanyol bögölyt 
sóztak ránk kis fiolákban 
meg férfit árultiaak 
tüzet nуеditёk  
úgy éltek itt együtt  
minit sok  
megbocsátott paráz гvaság  
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amit ntiáglyária sz%ntak. 
Said nagy kapuján niem lépett 
senki 
se  ki 
se be 
Saјd küszöbén innen van még 
aki önmaga ellen vétеtt. 

Port Said  

Ő SI ILLAT 

Egy tégelyben vagyok 
рiainy alabástrom 
fedelem van. 
Valaki görögdinnyét 
evett az elöb!b 
s most ragadok. 
Egy tégelyben ücsörgök 
nаgу  híanyаgul 
ananуat ettem 
meg három sm'aragdbagyót 
éhemet ez nem altja  
szomjamat sem  
oltják a. hangos ékszerek. 
Őrökkévaláság bennem 
a csillagős és béna megvetéssel 
ismétlem nevem: én 
vagyok a MIRHA.  

Bejrút  
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SZENT LUCA ÉS SZENT LÁZÁR, 

FEDERICO GARCIA LORCA 

Éjjel tizenkett őkor érkeztem a városba. A zúzmára féllábon táncolt. 
„Egy lány lehet barna, lehet sz őke, de ne legyen vak." Ezt mondta a 
fogadó tulajdonosa egy férfinak, akit széles deréköv szelt brutálisan 
kettőbe. A küszöbön öszvér szunyókált, szemei mint két jáspis ököl, 
megfenyegettek. 

A legjobb szobát kérem. 
Egy van. 
Akkor gyerünk. 

A szobában tükör volt. Az én zsebemben fél fés ű . Tetszik. (Lttam 
Tetszikemet a zöld tükörben.) A fogadós becsukta az ajtót. Ekkor, 
háttal a higany-mez őcskének, ismét kijelentettem: Tetszik. Lent az ösz-
vér ordított. Azaz, kinyitatta szája napraforgoját. 

Nem volt más választásom, mint ágyba menni. És lefeküdtem. De a 
zsalukat elővigyázatosan nyitva hagytam, mert nincs szebb annál, mint 
keretben látni egy meglepett és egyhelyben álló csillagot. Egyet. A 
többit el kell felejteni. 

Ma éjjel az ég el őttem szabálytalan és szeszélyes. A csillagok cso-
portba állnak és szétterülnek az ablaküvegen, mint a levelez őlapok és 
az arckepek a japán gyékénysz ő ttesen. 

Amikor elaludtam, a jójcakátok b űbájos menüettje már elhalóban 
volt az utcákon. 

Napkeltekor ismét a párás leveg ő  ezüstjének forditottam szürke ru-
hámat. Olyan volt a tavaszi reggel, mint egy párnára ájult kéz. Az 
utcán az emberek jöttek, mentek. Gyümölcsárusak haladtak arra, meg 
akik a tengeri halakat árulják. 

Madár egy se. 
Kocogtattam gyű rјimmel az erkély vasát, közben megkerestem a 

várast .a térképen, és látom á.m, ott alszik a sárgában, gazdag vízerecs-
kék között. De a tengert ől messze! 

Az udvaron a fogadós meg a felesége énekelték a tövis meg az ibolya 
kettősét. Söbét hangjuk, aktár ket menekül ő  vakond, beleübközött a fa-
laikba és nem lelte az ég négyszög ű  kijáratát. 

Mielőtt az utcára léptem volna, hogy megtegyem els ő  sétámat, oda-
mentem hozzájuk, hogy üdvözöljem őket. 
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— Miért mondta az este, hogy egy lány lehet barna, lehet sz őke, 
de ne legyen vak? 

A fogadás meg a felesége furcsán egymásra néztek. 
Egymásra néztek ..., és eltévesztették egymást. Mint a gyerek, aki 

szeméhez emeli a leveskével teli kanalat. Aztán sírva fakadtak. 
Nem tudtam, mit mondjak, és sietve távoztam.  
A kapun ezt a felírást olvastam: Szent Luca vendégfogadó.  

Szent Luca szeg vastag siracusai lány volt.  

Két esadálatos ökörszemmel szokták lefesteni egy tálcán.  

Ama Pascasanius konzul idejében szenvedett vértanúságot, akinek  

ezüst bajsza volt és üvöltött, mint egy véreb.  

Mint minden szent, ő  is olyan elragadó képleteket állított fel és ol-
dott meg, amelyek láttán betörnek a fizikai m űszerek üvegei.  

Szent Luca a főtéren, a nép legnagyobb ámulatára bizonyította be,  

hagy ,ezer ember és ötven .pár ökör sem bír a Szentlélek fényl ő  ga-
larn,bjával. Teste, az a nagy, tömör teste olyan lett, mint a préselt 
ólom. Bizonyára maga az Úr ült jogarral és koronásan a derekán. 

Szent Luca magas lány volt, kurta kebl ű  és terjedelmes csípej ű. Mint 
minden derék asszonynak, neki is túlságosan nagy, férfias szemei voltak, 
valami kellemetlen sötét fénnyel bennük. Lángokból vetett ágyon adta 
ki a lelkét. 

A piaca zeniten állott, a nappal tengerpartja pedig tele volt csigával 
és érett paradicsommal. A székesegyház csodába ill ő  homlokzata el őtt 
tökéletesen megértettem, hogyan volt képes Meg-nem-született Szent 
Ramón átkelni a tengeren a Baleári-szigetekt ől Barcelonáig a köpenye 
hátán, és azt, hogy miképpen dühödik meg a vénnél is vénebb Kínai 
Nap annyira, mígcsaknem kakasként ugrik a sárkányhúsból emelt zene-
tornyakra. 

Az emberek sört ittak a bárokban, és szorzási m űveleteket végeztek 
az irodákban, mialatt a zsidó bankok + és X jelei salétronnmmal és 
kioltott gyertyákkal zsúfolt sötét csatát vívtak a Kereszt szent jelké-
pével. A székesegyház kövér harangja sárgaréz-harangocskák es őjét 
szórta a városra, azok meg beleálltak az elbambult villamosokba és a 
lovak ideges nyakába. Otthon felejtettem a bedekkeremet meg a tábori 
látcsövemet, s így aztán olyanformán kezdtem nézni a várost, mint 
ahogy a fövényről nézi az ember a tengert. Minden utca tele volt 
látszerészüzletekkel. A kirakatokból nagy, szörny ű  ősállat szemek néz-
tek, kívül azon a mandula alakú mélyedésen, amely az emberi tekintet 
erejét adja, ők azonban azon igyekeztek, hogy szörnyeteg voltukat fel-
tűnés nélkül leplezzék és azt mímelték, mintha Manuelek, Eduárdocs-
kák és Henrikek pislognának. Pápaszemek és füstös üvegek ke тesték a 
kesztyűsboltok levágott óriáskezét, ezt a szélbeírt költeményt, amely 
zeng, vérzik és bugyboréakal, mint Keresztel ő  Szent János feje. 

A város vidámsága éppen elillant és így olyan volt, mint egy gyerek, 
aki most frissiben bukott meg a vizlsgán. Alig néhány órája is vidám 
volt még, füttyökkel koronázott, sással szegélyezett, mígcsak a villany-
kábeleket meglazító, a kapuboltívek csempéit felszed ő  bánat e1 nem 
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árasztotta utcáit a maga észrevétlenül finom, tükörmélyi morajával. 
Elsírtam magam. Mert nincs meghatóbb az örvendez ő  targyak fölött 
lebegő  újdonsült bánatinál, amikor a tárgyak még nem elég s űrűek ah-
hoz, hogy lyukas pénzekkel teleszórt mélyükr ől fel ne csillanjon a 
vidárnsá.g. 

Az Eesernyő , az Automobil és a Bicikli nárkájú cigarettapapLr-füze-
tecskék újsütetű  szomorúsága ez, a Blanco y Negro 1910-es évfolyamá-
nak szomorúsága; az alsószoknyákra hímzett fodros szegélyek, meg a 
nagy fonográf-tölcsérek éles bánata. 

A látszerészinasok különböz ő  méretű  üvegeket dörzsölgettek szarvas-
bőrrel és selyempapírral, és ez a kígyósiklás neszét keltette. 

A székesegyházban ünnepi navénát celebráltak Szent Luca emberi sze-
meinek tiszteletére. A dolgok .külsejét dics őítették, a b őr tiszta és le-
vegős :szépséget, a vékony felületek báját, 'és azzal könyörögtek segít-
ségért a test sötét fiziológiái, az éj központi tüze és tölcsérei ellen, hogy 
a gyümölesmagók nélküli kupola alatt egy minden irányból finom 
arany reflektorokkal átlyuggatott, tündökl ő  tisztaságú kristálylemezt 
emeltek magasra. A növényi világ ,szállt szembe az ásványi világgal. 
A köröm a szívvel. Kontúros, átlátszó és felületi Isten. A szívdobogás-

- tál rettegve és borzadva a vérpataktál, az agátkövek nyugalmáért és a 
rneduza árnyektalan p őreségéért könyörögtek. 

Amikor a székesegyházba beléptem., éppen a hatezer dioptria sirató-
énekét daloltak. Úgy zengett a hajókötélzettel, hullámokkal, nyüzsgés-
sel teli három boltív között, akár három lepantói csata. A szent lány 
szemei olyan állat hideg kínjával néztek a tálcáröl, amelynek épp az 
imént adták meg a kegyelemdöfést. 

Tér és távolság. Függ őleges és vízszintes. Viszony a te és az én közt. 
Szent Luca szemei! Kinyújtózva alszanak a talp erei rózsaszín ágyukban., 
és nyugodtak, mert, föntről megvilagítј a őket a két kis csillag. Sze-
meink fönt úsznak a felszínen, minta vízivirágok, mi pedig meghúzó-
dunk alattuk, miközben lüktető  életműködésünk sötét világban lebeg. 

Letérdeltem. 
A kántorok vadászpuskákkal lövöldöztek a karzatról. 
Közben megjött az éjszaka. Zárt és brutális éjjel, mint a b ő.r szemel-

lenzős öszvérfejek. 
Az egyik kijárati kapuban ősi hal casntváza függбtt, ta másikban 

egy szeráf csontváza. Az üveglencsék alma- és parthúvösen érkez ő , 
taj:ásdad szell ője lágyan riingatta őket. 

Ennem kellett valamit, és megkérdeztem, merre van a fogadó. 
Nagyon messze az ide. Ne feledje, hogy a katedrális a vasútállo-

más közelében van, a fogadó pedig délen fekszik, túl a folyón. 
Van időm bőven. 

A vasútállomása közelben volt. 
A fogyó holdat vonszoló sánta indulat jelképeként, széles tér nyílt a 

háttéгben, keményen, mint a hajnali három óra. 
A látszerészüzletek üvegei lassanként bebújtak kis b őr és nikkel 

koporsóikba, beágyazódtak a csöndbe, .amely a halak, az égitestek és a 
szemüvegek egymáshoz való finom viszonyát tárja fel. 

Csak aki mѓ  r látta szemüvegét magányosan a holdfényben, vagy ott-
hagyta csiptet őjét a tengerparton, az érti meg, mint én, e gyöngéd har- 
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mániát (hal-égitest-szemüveg), amint egy pezsg ővel végigöntött óriási 
fehér terítőn összecsendül. 

Nyolc komplett csendéletet tudtam megkomponálni Szent Luca sze-
meivel. 

Szent Luca szemei az el őtérben, felh ők fölött, olyan szélben, amely-
ből éppen elszálltak a madarak. 

Szent Luca szemei a tengeren, az óraszámilapan, az üll ő  két oldalán, 
a frissiben kivágott nagy fatörzsben. 

Vonatkozásba hozhatóak a sivataggal, a nagy érintetlen felületekkel, 
egy márvány lábbal, egy hőmérővel, egy ökörrel. 

Nem vonhatóak egybe a hegyekkel, sem a rózsákkal, a varangyos-
békával sem, És a vattaszer ű  anyagokkal sem. Szent Luca szemei. 

Távol minden szívdobbanástál és távol minden súlyos gondtól. Tét-
lenül. Semmi vibrálás. Amint éppen látják, hogyan menekül minden 
tárgy, beburkolva a maga nehéz, örök h őmérsékletébe. 1✓rdemesek a 
tálcára, amely megadja való:szerúségüket, és úgy domborodnak, mint 
Vénusz mellei, szemben a gunyorossággal telt monoklival, amit a gonosz 
ellenség használ. 

Újra nekiindultam, cipőm gumitalpa hajtott. 
Hangversenyzongorákkal mindenfel ől körülvett nagyszer ű  csönd ko-

szorúzott. 
A sötétben minden er őlködés nélkül olvasható volta villanykörtékb ől 

kirakott felírás: Szent Lázár pályaudvar. 
Szent Lázár holtsápadtan született. Ázott juhok szaga áradt bel ő le. 

Valahányszor megkorbácsolták, kis kockacukrokat köpött a száján. A 
legapróbb neszeket is fölfogta. Egyszer bevallotta anyjának, hogy haj-
nalban a dobogásukról tudja megszámolni az összes falubeli szíveket. 

Előszeretettel viseltetett ama más világrendib ől való csend iránt, amit 
a halak húznak uszályként maguk utan, és borzalommal eltelve kapta le 
a fejét, valahányszor egy boltív alatt kellett elmennie. Miutan föl-
támadt, kitalálta a :koporsót, a viasagyertyát, a magnéziumfényt és a 
vasútállomásokat. Amikor meghalt, kemény volt és hengerelt, mint egy 
ezüstlemez. A lelke ott ment mögötte, sz űztelenítve immáron a túlvilag-
tál, nagyon mérges is volt miatta, kezében egy nádszál. 

A személyvonat éjjel tizenkett őkor indult. 
Nekem a hajnali kétórás expresszel kellett mennem. Temet ők és pe-

ronok bejárata. 
Ugyanaz a leveg ő , ugyanaz az üresség, ugyanazok a törött ablakok. 
Lüktetve távolodtak a sínek elméleti perspektívájwkban, holtan és 

elnyúlva, mint Krisztue karjai a kereszten. 
A homalyos mennyezetről dermedt félelem-almok csöpögtek. 
A közeli szabóságban az ollók г Ρszünе t nélkül vágtak a fehér cérna-

vászon-végeket. 
A vásznat, hagy majd befedje a vénasszonyok besz űkült mellét épp-

úgy, minta maszülete,tt gyerek bölcsőjét. 
A hálaérb ől egy utas jött. Egyetlen utas. 
Gyöngyház gombos, fehér öltönyt viselt, azon ugyanolyan szín ű  por-

köpenyt. Frissen mosott vászonkalapja alatt, éles metszés ű  orra két o1-
daLán, nagy, szederjes szemei csillogtak. 

Jobb keze kemény gipszből volt, és karján vesszőkosár lógott, tele 
tyúktaj óssal. 
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Nem akartam megszólítani. 
Gondterheltnek látszott, és mintha arra várt volna, hogy valaki szó-

lítsa. Éles -sápadtsága ellen keleties szakállal védekezett, és ez a sz гakáll, 
önnön átmenetiében, maga volta gyász. 

Dgy roppant valóságos, halálos jelképvázlat t űzte nyakkendőmbe nik-
kel kezd őbetű it. 

Annak az ünnepnek az éjszakája volt azon az éjjelen, amikor egész 
Spanyolország a koalátokhoz tódulva figyeli a fekete bikát, amint méla-
búsan az égre tekint ,és négypercenként b ődül egyet. 

Az utasa néki megfelel ő  országban volt, s őt még az éjszaka is illett 
távlatot áhító vágyához; már csak a hajnali kongatásra várt, hagy 
utánaszök.hessen a majd szükségszer űen felcsendülő  hangoknak. 

A sipanyol éjszaka, rozsda és vasszögek éje, barbár éjjel, szelnek ki-
tárt mellű  és csak egyetlen távcsövön megleshet ő , — ez várta fázé-
kony utasra. Ízlett neki az éjszaka hihetetlen mélysége, amelyben cs ő-
döt mond a mérőón, és kéjesen túrta be lábát a hamuágyba, meg a 
forró homokba, amelyen az nyugodott. 

Az utasa vízben úszó hal vagy a leveg őben szálló légy logikájával 
járta peronon; jött és ment, oda sem pillantotta vonatra várakožák 
szomorú párhuzamosaira.. 

Nagyon sajnáltam, tudtam, hogy egyetlen hangra vár csak, és egyet-
len hangra várni olyan, mint amikor valaki a francia Forradalom nyák-
tilóján ül. 

Tarkólövés, váratlan sürgöny, meglepetés. Amíg a farkas bele nem 
esik a csapdaba, nem fél. Élvezi a csöndet és jólesik neki ereinek lük-
tetése. De meglepetésre várni olyan, mint az egyébként is szökni kész 
pillanatot nagy lila gömbbé varázsolni, amely aztán ottmarad és be-
tölti az egész éjszokót. 

Vonatzakatolás közeledett zavarosan, mint egy verés. 
Végül aztán egy tiszta hang, valami tekintélyt parancsoló hangos-

beszélő  szőttese kiáltott az indóház mélyén: „Lázár! Lázár! Lázár!" És 
az utas, csupa balzsamkenet, engedelmesen futni kezdett, amíg csak el 
nem tűnt az utolsó lámpák alatt. 

Abban a pillanatban, ahogy a hangot meghallottam, megtelt a szám 
fügelekvárral. 

Néhány perce csupán, hogy itthon vágyok. 
Meglepetés nélkül láttam, hogy kis b őröndöm üres. Csak egy szem-

üveg meg egy vákítóan fehér porköpeny. Két téma az utazásból. A 
szemüveg a maximumig fokozta az asztalon konkrét rajzát és síkon 
kívüli merevségét. A porköpeny pedig a maga mindig végs ő  tártásóban 
ájult a székre, távoli volt már, és alig-alig emberi, a megfulladt hal 
nulla alá süllyedt távoliságával. A szemüveg elindult egy egzakt leve-
zetéisű  mértani képlet felé, a porköpeny meg egy hajótörésekkel és hir-
telen zöld villanásokkal teli tengerbe vetette magát. Szemüveg és por-
köpeny. Az asztalon és a sќken. Szent Luca és Szent Lázár. 

ANDRÁS LASZLб  fordífiása  



EGY S MÁS A NAPRŐL ÉS A FARKASVERMEKRŐL  

ZsIVKO CSINGo  

Az első  hóval megjelentek a farkasok. Feketén, baljóslatúan, olyanok, 
akárcsak maga ez a hó is. Az ember nem tudta, melyikt ő l véde!k.ezzen 
inkább. Megroppant a csupa jég, csupa farkas föld. 

Hetvenhárom nap és hetvenhárom éjszaka nem látta Cele Joleszki elv-
társ a napot. Attól a naptól éppen, amikor hátat fordított a szeminárium-
nak, melyen a farkasvermeket tanulmányozták. Cele Joleszki azóta nem 
látta a fényes napvilágot, nem látott napot az égen. Összerúgta a port 
Aleksza Sztepanavszki elvtárssal, a pártbizottság tagjával, a módszer 
körül akaszkodtak össze, — s Cele Joleszkinak azután mar minden vilá-
gos volt. Ezért zárakózott be a házba, és csak várt és hallgatott napokon 
át, anélkül, hogy tudta volna, mire vár és miért hallgat. Ki tudja, mi sül 
ki még ebből, morfondírozott Cele elvtárs, ki tudja, mivé fajul a dolog, 
tépelődött magában. No és ha Aleksza Sztepanovszki elvtárs referátumot 
ír róla? Meg is írja, biztosan, nagyon könnyen lehetséges, hogy megírja, 
hiszen titkárságra pályázik. Ki hisz majd akkor Celének, méghozzá hogy 
így bezárkózott? Ah, még ki is nevetnék, azt mondanák: bebújt az egér-
lyukba, amott meg valami igazságért lamentál. Madár ez, mondogatnák, 
jómadár. Áruló! — nуilallt Celébe a gondolat, és egész teste lúdb őrzött 
tőle, mintha kígyó marta volna homlokon. 

Nem bírom tovább ezt a sötétséget — fakadt ki Cele, ledobva ma-
gáról a subát. — Fel kell kelnem, meg kell magyaráznom az elvtársak-
naié, megnézem már, mi van ezzel az id ővel és hová tűnt a nap — hajto-
gatta dünnyögve Ceti Joleszki elvtárs. 

Már három napja és három éjszaka ébren van, és egészen megmeredt. 
A. fagya vérébe és .a csontjába állt; meg e tudott fordulni a gyékényen. 
A szemét sem tudta kinyitni. 

Akárosak az egér a lyukban, gondolta, és szemhéjai oly nehezek vol-
tak, mint egy rozsdás börtönajtó. Soha nem gondolta volna, hogy ez a 
gyönge kis bőrke, a szemhéj, ilyen nehéz tud lenni. Ijedten ébresztette fel 
a feleségét maga mellett, és megkérdezte: — Moroszka Kosztovszka, látsz 
engem, látod, hol vagyok? 

Nem, nem látlak, Cele Joleszki — válaszolta az asszony. 
Vak vagy? — kérdezte Cele Joleszki. 
Nem vagyok — válaszolta Moroszka —, csak nem látok. Beragadt 

a szemem. 
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Semmi az — mondta most már nywgodtabban Ceie Joleszki. — Az 
a fagytál van, Moroszka Kosztovszka. Jég rakódott a szemedre. Amint 
leolvad, látni fogsz. 

S ezután még három nap és három éjjel virrasztott vakságában Cili. 
Hallgatta, mint üvölt körös-körül a tor:kam'ebszett, darabokra tépett és 
dühödt szélvihar, hallgatta, amint a tél kell ős közepén, ami erruberemlé-
kezet óta nem volt, villámok csapkodnak a földre, hallgatta mindezt, és 
ahogy hallgatázott,ugy változott .súlyos, fekete jégtömbbé. Hetednap is-
mét megszólította az asszonyát. 

Moroszka Kasztovszka — kiabálta —, ébredj, föl akarok kelni. El-
megyek az elvtársakhoz, és megérdekl ődöm, mi van az idővel, mi történt 
a nappal. 

b, jaj, régen rossz teneked — válaszolta elhalóan az asszony, mintha 
valami mély verembe csúszott volna —, ó, jaj, régen rossz tenéked, Cili 
Joleszki — ismételgette sipító hangon. 

Nem bírom tovább — mondta Cili lázasan, és hangja roppant, mint 
a fagy —, nem bírom, Moroszka, nem bírom tovább ebben a sötétben. 
Fölkelek, és személyesen bemegyek a helyi bizottságra, és elmondok tövi-
ről hegyire mindent. Megmondom, í,gy meg így volt az a dolog közöttem 
és Aleksza Sztep.anavszki elvtárs között, és ítélkezzenek. 

Csak föl ne faljanak a vadállatok, ember — mondta a felesége. 
Nem — válaszolta Cili —, nem esznek meg, de tudni akarom, hogy 

miért harcoltam az erd őben... Csak ezt... És 'ha ez népellenes, akkor 
szedjenek szét a vadállatok, nem bánom, Moroszka Kosztovszka. 

Maradj itthon, Cili, maradj, ahol vagy — siránkozott az asszony —, 
maradj veszteg, nyugodj már meg egyszer az életben, még nem jött el 
ezeknek a dolgoknak az ideje. Aleksza Sztepanavszki elvtárs még az úton 
megleshet, és homlokon talál. 

A szél süvöltve rohamozott id őnként, hol lezúdult, mint a tűzvész, hol 
lecsapott, mint a villám, hol meg elt űnt a född alatt, és olyankor halotti 
csend sompolygott körös-körül, és csupa hasadék lett a föld. Megfagyott 
minden, megállt minden mozgás, elnémultak a hangok, s a född és az ég 
mintha eggyé olvadt és eltűnt volna. Valahol a közelben ismét lecsapott 
a villám, és ettől mintha világosság gyúlt volna Cili Joleszki fejében. 

Jó =- mondta homlokát dörzsölgetve —, jó, de én fölkelek, ha bele-
pusztulok is. Nem bírok, Moroszka Kosztovszka, nem bírok többé meg-
lenni világosság nélkül 

És föl akart kelni Cili Joleszki elvtárs, fel akarta keresni a pártbirzott-
ságot és Tacko elvtársat, mert rnár nem bírta tovább kitartani abban a 
sötétségben, mert szinte megölte a hetvenhárom nap és hetvenhárom éj-
szaka tespedése, semmi sem maradt bel őle, ó, semmi sem maradt Cvetan 
Jolészkiból, szegény fejéb ől. Csak feküdt í,gy szeme börtönajtaja mögött, 
s ez is mardosta legjobban, sehogyan sem tudta megérteni ugyanis, hogy 
lehet élni börtönajtóval a szemünkön. 0, mondta Cili, megkeményítem 
a szívemet, és nem maradok itt ebben a saját házamból csinált börtön-
ben, amikor pedig szabad korban élünk. És eszébe jutottak a bolgár bör- 
tönök, és majd belepusztult bánatába, majd a lelkét lehelte ki. 

Moroszka — szólította meg váratlanuil és dühösen a feleségét. —
Maraszka Kosztovszka, ébredj fel már egyszer. Ébredj, mint egy ember, 
hadd lássuk, mi van az id ő  el, mi az ördög van vele. 
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Az asszony mély álomban szendergett, és semmit, éppenséggel semmit 
sem hallott Cili Joleszki mondókájából. Olyan volt, mint valami szélt ől 
kidöntött fa, mely megfeketedvén mar csak a temet ő  földet várja. Álmá-
ban motyogott valamit, és id őnként halkan följajdwlt. 

Mit beszélsz, Moroszka Kosztovszka — rázta meg Cili az asszonyt 
—, és rrnért jajgatsz álmodban? 

El akarok olvadni — szálalt meg nagy sokára az asszony —, fojto- 
gat, le ókorom olvasztania jeget a szememr ől. 

Jól van — mondta Cili —, olvaszd le a jeget ... leheli rá egy kicsit, 
akkor megolvad. 

Hová leheljek, Cili Joleszki? — kérdezte az asszony. 
A szívedre leheli — válaszolta Ce1e. — A szív a legfontosabb. Ha 

a szíved megmelegszik, minden meleg lesz. Ezt mondogatta mindig Di-
miusk,a Aritonovsziki elvtárs is, az els ő  szakasz parancsnoka, isten nyugosz-
talja, ezt mondogatta ő  is, amikor át voltunk fagyva: Leheljetek, azt 
mondja Dimuska, leheljetek, elvtársak, a szívetekre, hogy az átmeleged-
jen. Ha a szív átmelegszik, az .egész jég leolvad. Leheljetek, azt mondja, 
mi meg éhesek voltunk... 

gy, ilyen furán és nagyban bátor гtotta Cili Joleszki elvtársa feleségét, 
miközben jó maga egészen jéggé változott már. És hallja — a ház el őtt 
éhes farikas üvölt. Zsákm ~ánуra les. Vagy tán nem is farkas, hanem valami 
rnás, ismeretlen allat. Sohasem lehet tudni. Az is meglehet, hogy  Ardzso 
Iszailovszki elvtárs, a mi szövetkezeti bognárunk vonít, gondolta megint 
Cili, annak sem volt éppen minden rendben az eszével. Vagy talán 
Aleksza Sztepanovszki elvtárs utánozza a farkast, hogy kicsalja, nyilallt 
belé a gondolat, vagy hát kutya vonít a ház körül. Sohasem lehet tudni. 
Sokféle vadbukkant fel a völgyben. Ismert és ismeretlen vadak lopakod-
nak a ház ikö ~rül. Ezt már nem bírta tovább Cili Joleszki elvtárs. 

Eljött a kilencedik nap is. Cili Joleszki lázálombál ébredt. Azon a ki-
lencedik napon, mindjárt els ő  álmában, Aleksza Sztepanovszki elvtárssal 
találkozott. Álmodott a farkasvermeket tanulmányozó szem ~ináriumrál, a 
tanfolyamhallgatókról, de legtöbbet Aleksza Sztepanovszki elvtárssal, a 
szeminárium vezetőjével álmodott. Hideg verejtékben fürödve ébredt láz-
álmából. Felkeltette Moroszka Kosztovszkát, és befagyott hangon kibökte: 

Aleksza Sztepanovszki elvtárssal álmodtam — nyögte ki nagy ne-
hezen. 

тё vo1 legyen tőlünk — válaszolta most éppoly gyorsan az asszony 
—, csak minél messzebb a házunktól — vetett keresztet Moroszka .Kosz-
tovszka. 

Személyesen Aleksza Sztepanovszki jelent meg, képzeld, Moroszka 
Kosztovszka — mormogta Ce1e. 

Gondolj valami másra — mondta az asszony most is ijedten. 
Jó — mondta az ember —, de hogy gondolhatok valami másra, Mo-

roszka Kosztovszka, hogy gondoljak másra, mikor személyesen Aleksza 
Sztepanovszki elvtárs járt itt. Hogy is, hát farkasvermeket csináltunk 
éppen, hegyes karókat vertünk a verem köré — kezdte Cili az álmot 
mesélni —, aztán a vermekbe birkákat tereltünk le csalétkül, hogy bége-
tésükkel odacsalják a farkast. Hát így volt, és amikor már nem volt több 
birkánk, azt mondja Aleksza Sztepanovszki elvtárs az embereknek: Te, 
Nikola, mondja, először Is a szilyanovci N+ikolámak, te leszel, Nikola, a 
birka, lefelé a verembe. Te is, és te is, és az összes elvt . гsakat lezavarta 
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így Aleksza Sztepanovszk,i a verembe, hogy a szeme se rebbent belé, és 
megparancsolta, hogy bégessenek. És bégettek az emberek, Moroszka, 
bégettek, akár a jászág. Ezt így nem lehet, Aleksza Sztepanovszki elvtárs, 
mondom neki, az emberek nem birkák, ez helytelen, így bánni az embe-
rekkel, mint a jószággal. Ű  meg csak néz rám sunyin, és mo.salyag. Jól 
beszélsz, azt mondja, jól beszélsz te, leli Joleszki, legyél akkor te barány, 
legyél bárány, ha már bégetni akarsz, látom. Legyél bárány, azt mondja, 
és belökött a verembe .. . 

Az éjszaka sebesült anyafankasként vonaglott a megkérgesedett föld 
hátán. Ha az ember fölkel és élindul jegy ilyen éjszakán, gondolta leli, 
az álma még az úton vadára válhat. Viszont itt maradni megint ebben a 
sötétben és ilyen álammal a fejében, az még szörny űbb. 

Belökött a verembe — sóhajtott fel lile —, s aztán látom, ahogy 
Aleksza Sztepanavszki elvtárs nyitott szájjal a verem fölé hajol és leszól: 
Bégess, csak bégess, Ccle Joleszki, ha nem bégetsz, lent maradsz, mondja 
nekem, és a fogait mutogatja, látom én, Moroszka Kosztovszka, látom, 
fölfal, Tatom, a lelke van a fogaiban, látom én — nincs is lelke, minden 
a foga, oh, fölfal... Еs így aztán, Moroszka Kosztavszka, végül föl-
ébredtem — fejezte be Cele. 

Az asszony most ismét elnémult. Az járt az eszében: vége van az én 
Célémnek, és honnan, honnan nem, két-három könnycsepp is találkozott 
a szemében, s kövekként legördült az akrcán. 

Mindig könyörögtem, hagy ne veszekedj a konferenciákon — szólt 
az asszony. — Még azt hihetik, ellenség vagy, Cele Joleszki. 

Tudod te, Moroszka, tudod te, milyen ellenség vagyok én — düny-
nyögte Cele mintegy menteget őzés~kép,pen. 

Tudom — válaszolt az asszony —, de odabent mindent a maguk 
szája íze szerint anagyarazhatn аk. Nagy szava van Aleksza Szbepanavsz-
kinak, leli Joleszki. 

Most Cete hallgatott e1. Mindazt, amit az asszony mondott, nagyon jól 
tudta ő  is, de most ntiár kkés ő . Késő  már minden, és .beléhasított Aleksza 
Sztepanavszki hangja, amikor az a szemébe mondta: A pártbizottság 
nincs ezen a véleményien, Cele Joleszki, és pont. Pont. 

A levegő  tele volt mennydörgéssé]; kékeszöld tüzeket okádva döngött 
az ég. Zúgott a völgy a rossz .szellemekt ől és kísértetektől. A helyi bizott-
ságba hásivatagan és elhagyatott vadonon át, villámok és puskák között 
vezetett az út, ezt is jól tudta leli Joleszki. 

Ne legyek többé, mondta végül, de elindulok. 
Е1őbb lassan odakúszott a régi t űzhelyhez. Кeizёуe І  beletúrta hamuba, 

hamu alatt parazsat keresett. Hátha maradt még egy szikra, remélte 
titokban Cele Joleszki elvtárs. A t űzhely hideg volt, jéghideg. Kialludt, 
üres. leli Joleszki megborzadt a tüzhelyn Іk ettől a ridegségétől, és úgy 
maradt mozdulatlanul, kezével a hamuban. Már nem kívánkozott a párt-
bizottságba, már nem gondolkozott a napról, semmi, semmi nem kellett 
már Cele Joleszkinek. Szitokban tört ki, 'leszedte a keresztvizet az élet 
néhány legdrágább dolgrál, és ott maradt némán és elnyúlva mozdu-
latlanul a tűzhely mellett. 

Annak a kilencedik napinak a reggelén pedig lile Joleszki fölpattant 
a földről, mint akinek a szívébe martak. b, emberek, karjait lengetve 
kiabálni • szeretett volna, ó, emberek, majd szétrobbant, úgy látszott, 
mindjárta leveg őbe repül Cele Joleszki, ó, emberek, azon a reggelen, az 
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ember szinte nem is akarja elhinni, valami szeliden lecseppent tenyerére, 
melyet a hamun tartott, egy égb ől aláhullott csepp, egy meleg csepp, 
mely apró kis zsará`dno.kként legurult a kéményen és a kezére hullott, 
és egész .mdvaltá,ban fölrázta, 6, majd megbolondult Cili a mellét betölt ő  
rnérihetetlen örömtől. A szíve körül megmelegedett, olvadni kezdett .a 
szíve; úgy tetszett, föllobbant a t űz a régi tűzhelyen, s ereiben ismét vé-
gigkúszott a régi tűzhely már elfeledett lángja. (5, ez a láng, mordba Cili 
Joleszki hangosan, az ember és a láng egyek lettek, olvadni kezdett az 
egész test. 0, élet, az anyád istenit, zokogott örömtelten Cili Joleszki, 
mint egy kisgyerek. 0, élet, az istenit az anyádnak, milyen hülyének 
szülsz és temetsz el bennünket, szitkozódott. 

Maroszka Kosztovszka — keltegette vidám hangon a feleségét 
ébredj, Moroszika Kosztovszka, a forradalom kivárta a tavaszt. Itt a ta-
vasz, Maroszka — gyengéden, s ő t elragadtatva mondta ezt Cili az asz-
szonynak, miközben figyelmesen kezébe vette átfagyott fejét, mert attól 
tartott, hogy úgy letörik Moroszka Kosztovszka szegény feje, mint az 
elszáradt virág, aztán pedig t őle telhető  legnagyobb szelídséggel meg-
simogatta az arcát. 

Maroszka Kosztovszka — szólongatta suttogva az asszonyt —, éb-
redj, jön .. . 

Ki jön, Cili Joleszki — riadt fel az asszony —, ki jön? — motyogta 
összeszorított fogagy között. 

Nézd — mondta Cili, és odamutatta a kezét az ass гonynak —, nézd, 
nyisd ki a szemed, jön .. . 

Ki jön, szegény Celém — ismételte meg az asszony, és a foga vaco-
gott rémületében. Aztán ijedten hozzátette még: -- Megmondtam én ne-
ked, én jó Cili Joleszkim, megmondtam én, hogy csak eljönnek ők egy 
napon. 

Ostoba — mondta Cili Joleszki —, ostoba asszony —, kezdte rázo-
gatni, és a szívére lehelt. Mivel pedig az asszony sehogyan sem akart 
olvadni, az ember azt mondta: —Jól van, Moroszka Kosztovszka, mind-
járt behozok egy kis napot, és felolvasztalak. 

És ismét felkelt, hogy majd kinyitja a ház ajtaját. De az ajtó adta egy 
jég volt. Sehogyan sem lehetett kinyitni. 

-- Jó — mondta Cele, és fölpillantott a padlásra. Fölmászott a kormos 
gerendákra, szébhúzta a tet ő  szalmáját, és akkor, ó, minden szintek, meg-
látta a napvilágot, a világosságot, az eget és a napot. És még hallotta is, 
ahogy a ház mögött a folyón rian a jég, és nem akart hinni a fülének, 
de azért egyre mondogatta, ez nem álom; elnézte, hogy ágaskodnak .a jég-
darabok, és nem akart hinni a szemének, de ez nem álom, ez a nap, a 
nap, mondta Cele Joleszki, s mint aki megkergült, úgy lendült az ég felé, 
föl akart repülni az égre és a nap irányába. 

Az istenért — kiáltotta az asszony —, mit csináltál, szegény Cele 
Joleszki. 

pedig azt csinálta, hogy amikor meglátta az eget és a napvilágot, 
amikor meglátta a tavaszi napot, mely úgy araszolt az égen, mint valami 
ember, fölugrott, teljesen elengedte magát, és mint egy jégtwskó, levágó-
dott a gerendákról. Lábát törte és néhány bordáját. Aztán még egy pil-
lantást vetett a padlás irányába, arra a tájékra, ahol egy kis vi'lágasság 
szűrődött be, s kifakadt: 

— ... szom a napot is! 
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Lehengeredett a gyékényre, súlyosan, mozdulablanul, mint az árvíz 
sodorta k ő . Nem -látta Cili Joleszki a forradalom els ő  tavaszát. Nem 
látta többé a napot. 

— Jól van azért mégis, Moroszka Kasztovszka — mondogatta Cili 
Joleszki —, jó, mert lám, van isten, életben maradtam... 

És azután valóban megjött a tavasz. 

BORBÉLY JÁNOS fordítása 
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A MEDVE  

TOLNAI OTTO  

Az egyik. nyakkend őn megvizsgálta a sárga hímzés ű  rombu Еszo.kat. Az 
arany selyemszálak már kócosak voltak, besz ő tték az egészet. fisak most 
vette észre, milyen szép nyakkend ő  ez. A. rombuszoknak erős fekete kon-
túrja volt, és egyik átlójwk is látszott, mert az aranyat két háromszögbe 
szőtték. A nyakkend ő  visszája még szebb volt. Ott széles fekete sávok 
domináltak az arany téglalapok és kis átlós kék ne`gyzetek között. Ki 
kellene fordíttatnia. Szólhatna feleségének. De nem, hiszen úgysem megy 
sehová. Meg a felesége is rögtön tudná, egész nap csak nyakkend ő i kö-
zött turkált. Különben is már vegs ő  ideje lenne kiagyalni valamit, valami 
egészen egyszer ű , komoly dolgot. Mit fog végül szólnia felesége, egész 
nap csak ceruzáit hegyezgeti, tollait, a finom nyomású papírjait rakos-
gatja: A kukacokról meg a börtönr ől sem mesélhet örökké. Valóban, még 
csak ezek a nyakkend ők higanyoztak. Még mindig a kezében volt az az 
aranyrombuszos. Már úgy volt, felakasztja, amikor valahogy el ő-
keveredett, felszínre bukkant a tömérdek nyakkend ő , női öv, selyemsál 
alól a: fekete. Amióta feljött hazulról, még egyszer sem kötötte fel, pedig 
tíz éve lesz mára Egy évtizede. És egy évtized az már valami: Legalábbis 
illene számalni vele. Igen. Mit is csinált ez alatt a tíz év alatt? Egy kocsi-
derék nyakkend őt vásarolt. Igaz, a nyakkend ők kétségtelenül ízlésesek. 
Itt van ez az aranуrornibuszos is. De már egy kopott, széles, régi nyak-
kendő  vo~1t a kezében. A vasalás fényes csíkot hagyott a közepén. Néhol 
már egészen átlátszóvá kopott. 'A többi mind valami sorozatba tartozott: 
kockás, csíkos, kötött. Ez a fekete egészen más volt. Egyszer ű , durva, 
erős. Ha az ember ezt felkötné, tényleg úgy érezné magát, mintha az 
akasztófáról szaladt volna el kötéllel a nyakán. A szövés barázdái már 
sok helyen kitöredeztek. A csomó körül már teljesen átlátszóvá kopott a 
vászon. Valami egészen különös lehet sokáig, évekig hordani, viselni va-
lamit, sokáig kitartani, mondjuk, egy ilyen vászonnyakkend ő  mellett. 
Különösen egy ilyen kötéldurva vászonnyakkend ő  mellett. A selyem az 
más. Rózsaszín selyemnyakkend őt hordani soká, az már-már gyanús. 

Fogd ezt a nуаkkendő t, mondta az apja éppen azon a napon, amikor 
elvitték a rend ő rök (fogalmam sincs, miért rettegtem már kisgyerek-
koromban is annyira a rend őröktől), fogd, most már feln őttél. Most már 
majd neked is illik eljárnia temetésekre. 

Leültek az ágy szélére, és egész hajnalig csomózták. 
s így folytathatnánk a végtelenségig, mondta az apja, persze a virág, 
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hát majd magadtól is variálhatod, szaporíthatod őket a végtelenségig. De 
azért nehogy azt hidd, hogy ez mellékes dolog. Nem. Úgy kell bánnod a 
nyakkendővel is, mintha az ütőered csavarnád nyakad köré és dobnád 
melledre. Hidd el, ez nem olyan kömnyü dolog, nem. Én még egyetlenegy 
emberrel sem találkoztam ... talán majd te, mondta, és egy könnycsepp 
gurult végiga kopott nyakkend őn. Talán majd te, hiszen naponta lesz 
alkalmad. 

És egy csomó tartamánál tovább ne is gondolj a halálra sem. Az untig 
elég. De az is meglehet, valakinek egyszer eszébe jut, sikerül annyi er ő t 
gyűjtenie, hogy fejeszét ragadjon és kivágja gesztenyefáinkat, az akasztó-
fánkat. És azubán tálán többé nem is kellene nyaikkerld ő t köteti. 

A kis városnak csak egy utcája volt. Az egyik felén hatalmas geszte-
nyefák, fehér virágú gesztenyefák n őttek. дPantosan száz. A városka min-
den eseménye ehhez a fél alléhoz f űződött, minden ezeknek az óriás gesz-
tenyefáknak a tövében játszódik le. 

A gyerekek besötétedésig a fákon ricsajoztak. Egy sem volt közülük., 
aki ne törte volna el a kezét, a lábát, vagy a gerincét az árakba zuhanva. 
A madarak, kivéve a tetves, lusta kányákat, messze elkerülték ezeket a 
fákat. Az asszonyok kinyitották ablakaikat és mosolyogva, tátott szájjal 
bámulták az ágakon ugrándozó gyerekeket. fgy legalább szemük el őtt 
vannak, mondták. 

Gyerekkaromat jó magam (a narrátor) is egy ilyen végtelen gesztenye-
fán töltöttem. Még most is emlékszem kérge minden repedésére,'againak 
minden hajlatára. Mдlyen hatalmasak a gesztenyefa gyantás rügyei! Bu-
zogánynak használtuk őket. Később a tüskés termések! Mondom, min-
denkinek megvolta saját fája. Ádáz harcokat vívtunk értük. Szüleink 
szaktettak ki bennünket, talán éppen azért, hogy eltereljék a figyel- 
münket. 

Mert abban a városban már évszázados hagyomány volt, hogy a gesz-
tenyefára akasztják fel magukat az emberek. A temetkezési vállalat mun-
kásai meg minden hajnalban végigsétáltak ezen a fél allén, és leakaszt-
gatták őket, ügyelve, nehogy véletlenül ott felejtsék a hurkokat a gyere-
keknek. Nyolc óra felé .az asszonyok kicsaptak a gyerekeket. Igaz, tör-
ténntek ballépések is. Egyszer ipéldául vаlamelyrik temietésen a kelleténél 
jobban be találtak rúgnia halálmadarak, és elfelejtették leszedni az ön-
gyilkosakat. Еppen száz öngyi ~ kas volt akkor is, mint mindig. De pont 
ez volt a szerencse. Mert így könmy ű  volt elhitetni a gyerekekkel, hagy 
csak trréfáról van szó. Tenyieg, hogy lehet éppen annyi öngyilkos, ahány 
gesztenyefa? Ez tényleg egy kicsit hihetetleвn l hangzik még most is. 

Később, amikor mára gyerekek is megn őttek, megértek az öngyilkas-
ságira, semmit sem tudva err ől a hagyományról, maguk is a gesztenye-
fákat választatták, a gesztenyefákat, amikor hatalmas virágaikat ellepik 
a méhek, kevesen várva meg a szúrás vagy zártfekete termések idejét .. . 

Kezdetben, emlékszem, mindegyik fa alá rend őrt állítottak. De akkor 
meg a rendőrök kezdték felaggatni magukat. Kés őbb is történtek nvég 
próbálkozások, de azok is fordítva „sültek cl". Az emberek, mint minden-
be, ebbe is beletörődtek. Ezt is megszokták. Istenem. S ő.t, szűkös időkben 
még örültek is, hogy nincs több gesztenyefa, hogy nem hosszabb az allé. 
Talán azért is nem engedték beültetni az utca másik oldalát, a naposat. 

Naponta házam részre oszlatta város. Százan felakasztattak magukat. 
A többiek a sirokat ásták, vagy a menetet alkották. Persze sokan ö хültеk  
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is ennek az állapotnak, mert hiszen állandóan temetésekre kellett járnánk, 
nem kellett a munkahelyükön lenni: a Leheg őben, a folyón. Farzsebükb ő l 
előhúzták fekete vászonnyakkend őjüket, és lehajtott fejjel lépkedtek a 
száz láda után. 

Volt idő , amikor a hatóságuk megpróbálták elrendelni a másuk, a napos 
oldal beültetését is. Legéget őbbé akkor válta dolog, amikor a királyt 
várták. 

Hogyan vonulhat el fél allén a király? ! 
De szerencsére a király elkerülte a városkát, mert háta királyok vo-

nulása mindig kiszámíthatatlan. 
Persze az apja azt nem mondta, hogy nemcsak azoknak kell felkötniük 

a fekete nyakkendőt, akik a menetben tartanak vagy a gödröket ássák .. 
Mosolygott. Villámgyorsan egy maximálisan nagy csomót kivitelezett. 

Csak úgy reflexből. Az ágy szélére akart ülni, amikor egy kis jégcsapra 
emlékeztető  kukacot vett észre a sötétfehér leped őn. Hátralépett. Szem-
mel lábhatóan megzavarodott egy kicsit. Gyorsan órájára pillantott. Még 
csak tizenegy volt. A kukac közben eltűnt a párna alá. Az éjjelente fele-
sége szájából kicsorgó nyál világos mintáit nézegette. Olyanok voltak, 
mint a jégvirágok. Az egyik levél kicsit piros volt. Biztos az ínye vérzett 
már megint. Az asztalhoz sietett. Ijedten bámulta az összekarmolászott 
lapcet. Egy spirálba csavarodott kukac volt azon is. Leült. Maga alá szed-
te ,a lábait. .Finoman maga elé húzta a bagolyvíznyomású sárga papirost, 
és nagy ákam,bákam betíúkkel írni kezdett. Régóta készült m,ár kimásolni 
ezt a passzust. Enéllkül nem kezdhet semmihez. Ennek ezután mindig nála 
kell lennie, akár a zsebkend őjének. Írás közben vigyázva kerülgette a 
kukacot. 

A NYELV B Ű NEI  

tmé, a hajók is, noha mily nagyok, és er ős szelektől hajtatnak, mind-
azáltal igen kis kormánytólodafordíttatnak, a hová a kormányos szán-
déka akarja.  

Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag is nagy dolgokkal hányattatja ma-
gát. Imé, csekély tűz mily nagy erd őt felgyújt!  

A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Ú,gy van a nyelv a mi tag-
j ~aink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk 
folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. 

Mert minden természet, vadállatoké, mad.ar аké, csúszómászóké és vízi-
eké megszelídlthető  és meg is szelídíttetett ,az ,emberi természet álal. 

De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhe-
tetlen gonosz az, halálas méreggel teljes. 

Felállt. Előbb még valami glosszát szándékozott írni, mert ő  egy kicsit 
különösen, vagy mondhatrnánk, nagyon is szimplán értelmezte ezeket a 
sorokat. Legurítatta róla a kukacot. Kissire hajtogatta, és a farzsebébe 
tette. Ismeét az'agy felé nézett. Már két-házam kis kukac cincogott, felé 
emelve bulldog fejét. Papucsába lépett. Kinyitatta a terasz ajtaját. A 
sirályok már majdnean feketék voltak. Visszament a sz оbába, és leült az 
egyik sarokba. 

A marLnyezeten még sosem volt ennyi kukac. A v гillanykörte is tele 
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Most már semmilyen rendszerhez sem tartották magukat. Qsszevissza 
futkároztak, egymást marták. Mind több hullott alá. Az"agyon már 
nyüzsögtek. Behunyta a szemét. 

Arra a napra gondolt, amikor el őször látta a feleségét. Tavasz volt, zöld 
volt minden, a föld virággal volt borítva. A következ ő  tavaszt már vala-
hogy elszalasztotta. Aztán meg a tengeren nem is igen érezni azt a fajta 
tavaszt. Minél többet gondolt azokra a fenti tavaszokra, annál kevésbé 
tudta őket megmagyarázni maganak, annál gyorsabban halványultak 
emlékezetében. S aztán egy napon megjelentek ezek a kukacok. Akkor 
még tán tehetett volna valamit ellenük. 

Úgy kopogtak, mint az es őcseppek. Máris monotonul. Ásítozni kezdett. 
Gondolta, alszik egy kicsit, de akkorra mára fején is kopogni kezdtek. 
Az órájára nézett. Csak most vette észre, a számlapra is alig észrevehet ő  
porréteg rakódott. A tizenkettesnél egy kis sz őrszálat fedezett fel. Már 
biztosan elmúlt tizenkett ő , csak felakadhattak a rrnutaták. Kiegyenesedett. 
Megigazította a .nyakkend őjét. Még egyszer körülnézett a szobában, mind 
nagyobb hullamokban érkeztek a kukacok. Az ágyak .már alig látszottak. 
Kilyuggatták a párnákat, és a tollat ropogtatták. Legyintett és kiment. 

A padláson kirázta apja csontjait a hatalmas, koszos medvebundából, 
kirázta a kukacokat, kiporolta, és egy kicsit fintorogva belebújt. 

Hirtelen sötét lett. Szédült. Felfordulta gyomra. Tántorogva jött le a 
lépcsőkőn. 

Aznap a környék szamarai mind szétszaladtak. 
Az asszonyok nem mertek felmenni a sz őlőkbe. 
A férfiak meg fogták puskájukat, s ,kutyákkal elindultak a messzi ham-

vas hegyekbe a nagy avas, vörös medve után. 

Fenn, már majdnem a felhők között az egyik fekete-fehér foltos kutya 
kezdett először csaholni. Egy korhadt fa tövében a medve nyomára buk-
kant. 

Mézet keresett ott, már napok óta nem evett semmit, de csak egy mér-
ges darázsfészekre bukkant. Míg a kutyák nem érték utót, a darazsak 
üldözték. Előbb hatalmas kövekkel dobálta őket, de csak még jobban 
felbőszültek. Nagy daganatok n őttek rajta. Most még feketét sem látott. 
Megvakították. Mintamézet, úgy itták ki szemét. Már csak nem is csöng 
tik a fülei. Megsüketítették. Mint egy nagy dobot, úgy fakasztották el 
dobhártyáját. Labdaszerű  csomókban röpültek utána. Egy-egy ilyen labda 
a hóna alá, lába közé ragadt. Fülei ésszemgödrei is tele voltak velük. 

Vonítva s szükö ~lve rohant mind feljebb. Néha a hátára vetette magát, 
sziklákkal dörzsölte hátát. De olyankor csak rrvég több jött. Már úgy volt, 
az első  feneketlen szakadékba veti magát, amikor megérezte a kutyák, 
az emberek ,közelségét. Megtorpant, frissen visszafordult. Elhallgatott, 
nem szüköilt tovább. Csak most, hagy kiegyenesedett, csak most látszott 
igazan, milyen hatalmas medve volt. 
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Ijesztő  dörömbölés volt hallható. A tapasztaltabb vadáazok tudták, a 
medve dabal mellkasán, a medve, valahol fenn, már majdnem a felh ők 
között várja őket. A többe kutyát is elengedték. Volt vagy száz. Szebbnél 
szebb, karcsúbbnál karcsúbb kutyák voltak. Tisztán csillogtak, mintha 
lakkal kenbék volna őket. 

Az első t, a fekete-fehér foltosat, még a közelébe sem ért, agyonlapította 
egy sziklával. 

A vadászok leültek. Várták, mit végeznek a kutyák. Ők jobban szeret-
tek volna bele se avatkozni ebbe .az ügybe. Szerették volna, ha tiszta 
marad a kezük. Tüzet raktak, táskájukból szalonnát vettek el ő . Féltek, 
nagyon féltek a medvékt ől, de azért alig várták a medvevadászatot. fisak 
minden szökőévben volt alkalmuk napokra, hetekre, néha egész hóna-
pokra í,gy távol maradniuk az asszonyaiktól. Érdekes, mindig az asszo-
nyaik veszik el őször észre, hogy medve j ár a környéken. Ezt is az egyik 
szőlő tőke alatt pillantották meg. 

Egész napa kutyákkal küzdött. Szerencsére falkástól jöttek, és így fe-
lét mindig letemethette egy szi.klával. A többivel lassan, tempósan küz-
dött. Ahogy mellének ugrottak, magához ölelte őket. Igaz, már ,több he-
lyen vérzett. Tenyérnyi darabokat szaggattak ki bel őle. Az apró darazsak 
most ezekben a lyukakban hemzsegtek, '  még jobban megvadultak a friss 
vér illatától. Potrohaik nagyra n őttek. Szárnyaikat pirosra festette a vér. 
Több szétpukkadt, vagy a kutyák maradványaiba fészkelt. A darazsak 
már nem zavarták. S őt szüksége volt rájuk. Szúrásaikkal csak frissebbé 
tették. Szüksege volt rájuk, mert a nagy vérveszteség mind többször idé-
zett elő  zsibbadást. Amikor egyszerre két kutyát próbált magához ölelni, 
az egyiknek sikerült felhasítania a hasát. Most már csak egyik mancsával 
küzdhetett, a másikkal beleit kellett tartania. Mind nagyobb darabokat 
szakítottak le belőle. Mind többször lett szüksége másik mancsára is. 
Mind többször tántoradatt meg, mind többször esett e1. Lassan az a két-
három kutya is kifáradt. Már nem ugattak, csak vonítottak, sz űköltek 
azok is. Amikor a medve felbukott, nem bírták bántani, nemsokára ők is 
felfordultak. 

A vadászok tudták, pontosan tudták a küzdelem végkimenetelét. Kö 
rülbelül így is számítottak. Vacsora után páfrányt szedtek, és a t űz köré 
hevertek. Zsíros vicceket, történeteket meséltek az asszonyokról, asszo-
nyaikról. Egymás asszonyairól álmodtak, mélyen. 

Hajnalban a kopasz nyakú dögkesely űik ricsajozására, csapkodására 
ébredtek. Az els ő  pillanatban megijedtek, azt hitték, 'még mindiga medve 
víj a harcát. 

Délfelé, mert ezt az éjszakát is fenn akarták tölteni, hogy a medve tal-
pait megsüthessék, lassan bekerítették a medvét. El őbb sokáig vizsgálták 
távcsöveiken, nem árul-e el valami minimális életjelt. 

A legidősebb, legtapasztaltabb vadász lépett ki els őnek. 
A dögkešelyük felröppentek, de továbbra is ott keringtek egészen a1a-

csonyan. 
A medve még élt. Ahogy megérezte a vadászok, az emberek közelségét, 

váratlanul kiegyenesedett egy hordó alakú hatalmas sziklával a feje 
felett. 

A vadászok térdre ereszkedtek, Les ,egyszerre lő ttek. A hatalmas hordó 
alakú szikla saját fejét ütötte szét. 

A legidősebb, legtapasztaltabb vadász hozzálépett, és agancsnyel ű  késé-
vel finoman felhasította mind a négy talpát. A többiek még most sem 
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mertek közelébe jönni. A legid ősebb, legtapasztaltabb hátraszólt, gyere-
kek, ez [már különben is rohadt, tele kukaccal, darázzsal. Nevettek. Lefelé 
menet még egy pár szót szóltak a hatalmas állatról. 

Azért neki is megvolta számítása, mondta az egyik. 
Meg, mondták. 
És nekünk is megvolta számításunk, mondta valamelyik. 
Igen, mondták. 
Csak a mienk valamivel pontosabb volt, mondta az els ő . 
Tudja a fene, mondta a legid ősebb, legtapasztaltabb, tudja a fene. 
Tényleg, miért dobolt, miért verte olyan büszkén a mellkasát?, kér-

dezte a második. 
Miért küzdött olyan némán, nyugodtan, tempósan?, kérdezte valame-

lyikük. 
Tudja a feni, mondta a legid ősebb, tudja a fene. 

Aznap a felesége fügét vitt neki haza ebédre. 

(A „Látszott rajta, hogy nem őslakó" 
című  hosszabb írás befejez ő  része) 
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AZ ALKALMAZOTT  

HORNYIK MIKL б s  

A temetést követő  napon összesereglettek a rokonok, ismer ősök, akik a 
halálhírről csupán a napilapokból értesültek: a házban alig lehetett moz-
dulni. A szobákból kiszüreml ő  egyenletes beszélgetés alapszínét csak né-
ha árnyékalti sötétebbre egy-egy hangos sóhaj, váltotta jókedv űvé egy 
halk, incselkedő  kacagás. Az előszobában a nedvesen fényl ő  esernyők, 
hócipők s a szőnyegen foltokban sötétl ő  hólé azt jelezte, hogy odakint téJ 
van, de a futószőnyeg nem továbbította az évszak komor üzemétét a bels ő  
termek felé. A kinti világ csöndes parkjaiban, utcáin kevesen jártak; az 
ablakiból kitekintő  csak a változatlan, hófehér gyászt látta, s nyomban 
hátat is fordított neki. 

Az ІІhunyt dolgozószobájából társalgót rögtönöztek: íróasztalát a sa-
rokba helyezték, iratait, könyveit — a feleslegessé vált ruhadarabokkal 
együtt — kivitték, csak sötétbarma szemüvfgtokj a felejfi ődött egy konya-
kosüveg mellett. Két szolgálaükész fiatalember néhány párnázott karos 
széket hozott be, minthogy a szoba túlsó végében lev ő  heverő  (melyet az. 
elhunyt használt, ha olykor hajnalig tartott a m гunkája) túlontúl messze 
volt az asztal m,á.gneses terét ől, a poharak, süteményestálak, hamutartók 
megnyugtató csendéletét ől. Valaki virágot tett az ablakpárkányra, mert 
az asztalon m.ár nem volt hely. A beszélgetés egy id őre féQbeszakаdt: a 
háztartási alkalmazott párolgó orosz teát szolgált fel. 

Mit csinál a gyerek, Mari? — kérdezte a háziasszony az alkalmazott-
hoz fordulva. — Kint van m, g az udvaron? 

Már bejött. A konyhában van. 
Ebédelt? 
Azt mondta, nem éhes. Tegnap óta csak néhány süteményt evett. 
Küldje be. 

Az alkalmazott tálcára tette a csészéket, és kiment a konyhába. A ve:n-
dégeК  cigarettára gyújtottak, egy középkarú, piraspo гsgás mérnök oda-
súgta szomszédjának: a ház.igazdállak jó ízlése volt, nemcsak a felesége 
csinos, Marinak is intelligens feneke van. 

Amikor Mari könyökével kinyitotta a konyhaajtót, a gyerek ránézett. 
— Nem hoztad a meséskönyvet — mondta. — Eredj vissza. 

Majd estére elhozom — válaszolta a lant'. — Most sokan vannak 
odaát, meg sem lehet mozdulni. 

A gyerek sápadt arcocskájára dacos kifejezés ült. — Most kell behoz-
nod, megígérted. Hozd be most. 
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Mari egy ideig szótlanul mosogatta az edényeket. — Nem lehet —
mondta később. — Legalább hatan ülnek .a könyvszekrény el őtt. Azt  
mondta anyukád, ne sokat mászkálj. Menj be hozzá, hívott.  

A gyerek hallgatott. A lány odaült melléje az asztalhoz, és megsimo-
gatta az arcát. — Legyél rendes, Sanyi — mondta komolyan. — Tudom,  
most rossz neked, de anywkádnak sem könny ű . Ne szomorítsd.  

A gyerek az asztalterít ő  ábráit nézte.  
Egyél valamit, s aztán menj be hozzá.  
Nem megyek. Szánkózmi akarok. Engedj ki.  
Jó — mondta Mari.  

Ráadta a kötött ujjast, a meleg kabátot, francia sapkájára sálat is kö-
tött, rojtos •szélét begy űrte a kabátba. Leguggolt, s amikor a kis fehér  
gumicsizmáikat húzta a lábára, hirtelen meghatódottság fogta el, és ma-
gához ölelte a bcbugyalált emberkét. — Samyikam, édes, ne menj ki —
súgta. — Ha elmennek a vendégek, játszunk egyet ... Fölállítjuk a vil-
lanyvasutat  .. . 

A gyerek kirántotta magát az ölelésb ől. — Nem kell! — kiáltotta, s  
könnyek gyűltek a szemébe. Apja jutott eszébe, egyedül ő  tudotta vil-
lanyvasuttal bánni. Látta a csillo .gó szemüveg alatt a mosolygó tekintetet,  
az öreg papucsok mellett elfutó acélsímeket, érezte a karácsonyfa illatát.  
— Nem kell, Mari — mondta csendesebben, letörölte az orrán billeg ő  
könnycseppet, és kiment a hóesésbe.  

Odabent a társaság felélénkült — néhány vidéki rokon énkezett: az el-
hunyt öccse és sógorn ője, egy kisírt szemű  nagynéni meg két régi isme-
rős. Miután a mészvétnyilwánítás lezajlott, 'a vendégeik letelepedtek; a cse-
vegés tovább folyt, csak a nagynéni hüppögött, sóhajtozott a sarokban,  
míg az innen-onnan odavet ődő  rosszalló tekintetek el nem hallgattatták.  
Az özvegy likőrt, pálinkát és konyakot töltött, néhány szót váltott az  
újonnan jöttekkel, aztán a konyhába ment.  

Elfogyott a szendvics — szólt az аjtoból sürgetőn. —Készítsen rnég  
ti.zenö.t-húsz darabot, s ha van itthon szegf űszeg, forraljon bort is.  A 
gyererk hol vam?  

Szánk "eszik. Nem akart bemenni. Igaz, nem is nagyon er őltettem.  
Az asszony végigsirrLított homlakan. — Majd az utcai szobában ágyaz-

zon neki. A férjem rokonai itt maradnak éjszakára.  
Mari bólintott, és szeletelni kezdte a kenyeret. — Maga — kezdte  

gyorsan, de elakadt. Nagyságos asszonyt akart mondani, s eszébe jutott:  
ezért már többször rápirítattak. Szavakat keresett, nem tudta mnegszalí-
tani.  

Teslsék — állt meg az asszony egy pillanatra az ajtóban.  
-- Semmi — mondta a Lány zavartan. — Azt gondoltam ... be kellene  

hívni Sanyit. Az éjjel is nyugtalanul aludt. Magának ... vele kellene  
lennie estére — bökte ki tapintatlanul.  

Köszönöm a figyelmeztebést — mondta az asszony hidegen. — Nem  
kell a kölyköt elkényeztetni, így is az apja rigolyáit örökölte. Lesz szíves  
a szendvicseket azonnal behozni — tette hozzá, s becsukta maga mögött  
az ajtót.  

Végigment a folyosón, benyitotta fürd őszobába. A tükör el ő tt meg-
igazította a haját, arcát bepúderozta, s néhány vizsla pillantást vetve 
tükörénjére, visszatért vendégeihez. 
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Amikor az alkalmazott bevitte a szendvicseket, a szobában már hal-
ványkék füstfelhő  borítatta a mennyezetlámpát. Az ablakokat néhány 
percre ki kellett nyitni. Amíg a szoba- szell őzött, a vendégek átsétáltak 
a nappadiba, egy részűk kört formálva, kezében pohárral rögtön politi-
zálni kezdett, a ,többiek körülállták a kártyázók asztalát. 

A .háztartási alkalmazott nemsokára közölte .a vendégekkel, hogy át-
jöhetnek. Az unatkozák, élükön a háziasszonnya гl vissza is tértek, negyen-
öten azonban a kártyaasztalnál maradtak. Az alkalmazott éppen el akarta 
hagynia szobát, amikor valaki megfogta a könyökét. A pirospozsgás 
mérnök nézett rá enyves szemekkel. — Mi ját olvas, kislány? — mutatott 
a kezében levő  könyvre, és megnyálazta tikkadt ajkait. — Nem magam-
nak viszem, Vwkelics úr — válaszolta a lány —, Sanyinak olvasók majd 
bélőle. —Aztán hány éves az a boldog ember? — tudakolta a mérnök, 
és huncut kacsintása pajkos kérd ő jelet tett a mondat végére. — Bizo-
nуára nem alyan vén, mint én. — A lány elmosolyodott: — Nem ám. 
Még csak nyolcéves. — Azzal sarkon fordult, és otthagyta a mérnököt 
mondókájának elején. 

A konyhában bort töltött egy fazékba, bekapcsolta a villanyt űzhelyet. 
Aztán magára vette kopott könyök ű  kabátját, kendő t kötött, szobapapu-
csát pedig félcipőre cserélte fel, amit a nemrég alhunyt házigazldától ka-
pott itthoni használatra. Kilépett a hófútta udvarra. A jeges szél lerán-
totta fejéről a lazán kötött gyapjúkend ő t, ,és eszeméibe vágott egy max ~ék-
nyi havat. 

A kisfiú többnyire a villa mögötti buckákon csúszkált szánkójával; 
errefelé nemrégen bontattak le néhány roskatag vityillót, itt-ott még 
pincelyukak tátongtak, az építkezést meggátolta a korai hó. A lány letért 
a gyalogjáróról, átvágott az úttesten, s a göröngyös földhányásokon sie-
tett tovább. A meg-megújuló szél a távoli csatornapartról leheletkönny ű  
cukorfátyolt emelt a magasba. Alkonyodott. 

Túl a dombon megpillantotta a gyereket: lassan, elgondolkozva ban-
dukolt, húzta a szánkóját. A lány megszaporázta lépteit. — No, legalálab 
nem kell gyalogalnem — mondta a kisfiú az odaérkez ő , kifulladt lánynak. 
Mari lesöpörte róla a havat, megdörzsdlte keszty űs kezét. — Fázol? —
kérdezte. — Nem. De apa ... — A lány elkomorodott. — Ne beszélj bu-
tákat. A1m nem érez semmit. -- Semmit? Akkor jól van. És ha én is meg-
halok, én sem érzekmajd semmit? — Hagyd abba! — mondta Mari inge-
rülten. -- Te még ehhez nem értesz. — Tudom — válaszolta gúnyosan a 
gyerek. — Majd ha nagy Leszek, .akkor ... — Fogd be a szád! — szákította 
félbe a lány eblentmondást nem t űrő  hangon. 

A gyerek még egy pillanatig nézte, aztán szó nélkül a szánkóra ült. — 
Buta, falusi liba — mondta később, amikor elindultak, az anyjától hallott 
szavakat ismételve. 

A konyhában kábító borszag fogadta "ókat, a zubogó folyadék párát vont 
az ablakukra. A tűzhely fehér zománcát vékony rétegben g őzölgő , arany-
szín folyadék borítatta, az ábizzatt melegít őlapon higanymód szaladgat-
tak a kövér csöppek. A lány gyorsan csavart egyet a h ősz.abályozón, s az 
asztalra tette a fazekat. —Így járnak a buta libák — mormogta a fiú, 
sanda püllantást vetve a lányra. Mari nem hallotta a békülékeny szava-
kat, a tűzhely körül szorgoskodott. — Segíthetek? — kérdezte hangosab-
ban, és közelebb lépett. — Mi ütött beled? — kérdezte a lány. —Mit ől 
lettél egyszerre ilyen szorgalmas? — A gyerek kisomfordált a folyosóra, 
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nézte a sötéted ő  utcát. Aztán hatalmasat tüsszentett, kibújt a csizm,ajából, 
és visszajött a. konyhába. 

Egyél — tette elébe a lánya megmaradt szendvicseket. — Nem va-
gyok éhes — hangzotta válasz. Mari vállat vont, egy szivaccsal törülgetni 
kezdte a tűzhelyet. Félszemmel látta: a gyerek a tányért nézi; elmasalyo-
dott, hátat fordított, és mesélni kezdett. A Gullivert mesélte. A gyerek 
egy ideig csillogó szemmel figyelt, néha kérdezett valamit, majd önfeled-
ten szájába vett egy darab kenyeret, és rágcsálni kezdte. Mire Gulliver 
izgalmas kalandok után elhagyta az óriások országát, a tányéron csak 
néhány kenyérhéj maradt. 

Mari üvegkancsóba öntötte a forralt bort, és bevitte a szobába. 
Remek ötlet volt, drágám — mondta a nagynéni az özvegynek, és 

először magának töltött. — Ha tudnád, mennyire átfáztam azokban a 
szennyes vagonokban... — Horgas orrával beleszimatolta pohárba. —  

A hazai vasútnál nincs rondábba világon. Tavaly jöttem rá, Belgiumban. 
Nem kellett volna oly messzire mennie — szólt lközbe egy szemüve-

ges, kopaszodó fiatalember. — Nyugat-Németországban másodpercnyi 
pontossággal indulnak a vonatok. Hogy a töbыröl ne is beszéljek. Pedig 
a háborút ők vesztették el.. 

Halkabban mondd ki az igazságot, Laci — mondta a háziasszony 
mosolyogva. — Ha a jövend őbeli főnököd, Vwkelics meghallja, nem lesz jó 
véleménnyel rólad. 

Nincs ok aggodalomra — felelte a fiatalember, miközben zsebkend ő-
j ével megtörölte verej tekes homlokát. — Új abban a párttagok sem tesz-
nek lakatot a s.zájwkra. Különben, Vukelics elvtárs jobban teszi, ha nem 
ugrál. Ha jól tudom, az öccse novemberben kéthetes londoni tanulmány-
útra indult, s azóta valahogy kintfelejtetté magát. Valószín űleg azért, 
mert kedves bátyja elfelejtette .megideologizálni. —Egy jonatán almát 
vett föl a gyümölcsös tálról, a mellette elhaladó háztartási alkalmazotton 
felejtve szemét. 

Lefekhet, Mari — sz "olt az alkalmazott után az özvegy. — Azt hi-
szem, ma' már több munka nem vár ránk. 

Igen — mondta Mari. — Jó éjszakát. 
Sanyi az asztalra könyökölve a meséskönyv színes rajzait nézegette. 

Ha akarod, lefekszünk — állt meg el őtte a lány. — Álmos vagy? 
Nem. Nem akarok aludni. 
Majd mesélek, jó? 
Jó. 

Mig a gyerek mosdott, Mari az utcai szobában megvetette az ágyat, az 
éjjeliszekrényre vizet készített, behúzta a függönyöket. — Ne nézz hátra 

hallotta a háta mögül .a gyerek hangját, aki fwrd ő lepedő,ben a küszö-
bön álldogált. — Dobd idea pizsamámat. — A lány mosolyogva adta 
hátra a csikas hálo гuhát. A gyerek ágyba bújt, feje alá gy űrte a párnát, 
hallgatott. Mari odaült melléje, kezébe vette a könyvet. — Mit olvassak? 

kérdezte. — Ne olvass, inkább mesélj — mondta a gyerek. — ІІyan 
lassan olvasol, mintha nem is jártál volna iskolába. 

Mesélni kezdett, de a gyerek nemsokára félbeszakítatta: 
Anya nem jön be? 
Majd később. Most nem hagyhatja magára a vendégeket. 



Késöbb biztos bejön? 
Biztos — felelte a lány, és megcsókolta a kisfiú halvány homlokát. 

A gyerek ingerülten ellökte. — Ne csókolj te engem. Miért csókolsz? —  
mondta indulattál remeg ő  hangon. 

A lánya könyvet lapozgatta; megkereste a fiú kedvenc történetét, az 
Ali Babát meg a negyven rablót, és lassan, szótagolva olvasni kezdett. A 
gyerek sokáig szotlanul figyelt. Kés őbb fölült az ágyban. — Haragszol, 
Mari? — kérdezte. — Nem — mondta a lány. —Miért haragudnék? 

A gyerek visszafeküdt a párnára, hallgatta a mesét. Odakint a vendé-
gek már szedelö kö ~dtek, amikor elalwdt. Mari becsukta a könyvet, 
csendben fёlallt. A kisfiú halvány arcán apró izzadbságcsöppek gyöngyöz-
tek; szuszogott, mocorgott: bántotta a fény. A lány eloltotta a villanyt, 
és kiment a cselédszobába. 
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TRILŐGIA  

BORDASGY Ő ZÖ  

I. A KÜL đ N đ S HALOTT  

Amikor újbál sz.eptember közepét jelezte a naptár, szóltam apámnak, 
hogy ideje lenni már elutazni az öreghez +és +segíteni neki. Apám he.lyes-
lően bólogatott, és szólt anyámnak, csomagolja össze ruhatáram egy ré-
szét, mert ilyenkar már az öregnek szüksége van segítségre és jó lesz, ha 
elmegyek hozzá. Anyám b őröndbe rakta a szükséges holmit, és vonatra 
ültettek.  

Hideg szél fújt és esett az es ő , amikor megérkeztem a kis váras+ba. Az 
utam egyenesem az öreghez vezetett. Bukdácsoltam a sötét utcákon, egy-
szer el is estem, csupa sár lettem. 

Amikor megérkeztem, az utcára nyílö műhelyablakon keresztül benéz-
tem. Az öregnél többen is voltak, szótlanul álltak, ő  pedig dolgozott. Erő t 
vettem magamon, és benyitattam a vasajtón, amely irtózatosan csikorgott. 
Ott álltam a terasz el ő tt, és vártam, hogy az öreg kijön, de nem jött ki, 
én pedig nem mertem bemenni, féltem a vendégekt ől, azok rideg tekin-
tetétől, amelytől már egészen elszoktam. A gyászruhás embereket soha-
sem kedveltem. Sokáig álltam ott egy helyben, aztán eszembe jutott Dak-
szi. Gsadáltam, hogy ő  sem jött el.ém., pedig régebben mé.g be sem értem, 
már előre .megérezte jöttömet, s ott vonította kapunál. Egy ideig gondol-
kodtam a 'füttyje'len, amellyel Dakszit szólítani szoktam, de most az sem 
jutott eszembe. 

Már meguntam a várakozást, és elhatároztam, bemegyek. Lenyomtam 
a kilincset, és beléptem. Az öreg felnézett, és abbahagyta a munkát. 
Hozzámtjött, s mintha ezt mormogta volna: 

Már vártalak, hol vagy ilyen sokáig? 
Nem válaszoltam semmit, igaz, nem is tudtam volna, mit mondjak. 

Az öreg kezembe nyomta a lakáskulcsot, és beküldött. 
A hosszú és tagos folyosón mentem, amikor el őkerült Dak ~szi is. Csó-

válta a farkát, és a lábamhoz dörgöl ődzött. 
Na, mi az, kiskutyám? — kérdeztem. 

Dakszi vakkantott egyet, különben rendkívül értelmes állat volt, meg-
rázta bozontos bundáját. Az es őcseppek arcomra szálltak, és kellemetlen 
érzést váltottak ki bennem. A ruhámra is ráfröcsköl ődött, de a sár miatt 
ott nem lehetett észrevenni. Kinyitottam a lakásajtót, és bementem. A 
bőröndöt a sarokba helyеz,tem, és átöltöztem. 

Mire visszanxentem a műhelybe, a vendégek már nem voltak ott.  
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Sok munkánk lesz — szólt az öreg mély, a szokottnál dübörg őbb 
hangon.  

Nem baj, legalább jód fogunk keresni — mondtam. 
Te szereted, ha sok a munkánk? — kérdezte az öreg. 

Kissé meglepett a váratlan kérdés, de egyből válaszoltam. 
Igen — mondtam —, majd sok borravalót kapok. 
Nem szabad ilyen anyagiasnak lenned — mondta —, mert egyszer 

majd rajtad is keresnek és az nem fog tetszeni. 
— Hol van az még? Viszont én keresni akarok — mondtam. 

Lehet — válaszolta az öreg. 
Másnap már én is elkezdtem dolgozni. A feny ővágás volt a mwnkám. 

Az öreg egy nagy tarisznyát adott, meg egy metsz őollót. Elmagyarázta, 
hogy kell levágni a fenyőt, és megjegyezte, hogy csak a haragoszöld 
fenyőből vágjak, mivel eddig csak e,gyszerü halottaink vannak. 

Ezt egyáltalán nem értetteim. Hagy létezhetnek egyszer űbb halottak. 
Szerettem volna megkérdezni az öregt ől, de féltem., hagy rámkiált és 
majd azt mondja: „te ehhez nem értesz". Ezért inkább nem kérdeztem 
semmit. 

Engedelmesen kimentem a fenyvesbe. Dakszi is velem jött. Jál fölöltöz-
tem, pedig az es ő  is elállt és kisütött a nap, de mindent magamra vettem, 
mert .különben összevissza szurkáltam volna magam. 

Fölmásztam a fára, ebben különben is nagyon ügyes voltam, néha öt-
mгéteres törzset is megmásztam. Fölültem egy vastag ágra, nehogy le-
essek. Amikor megtelt a tarisznya, lejöttem és elvittem az öregnek. 

Talán már negyedszer fordultam, mikor az öreg szólt, hagy most egy 
tarisznya ezüstfeny őt hozzak neki, mert újabb halottat jelentettek be. 

Ez nem olyan egyszer ű  halott? — kérdeztem. 
Ez nem egyszerű  — válaszolta az öreg —, de ne kérdez ősködj, in-

kább lódulj. 
Meghoztam az ezüstfeny őt is, és az öreg most kivételesen drótból készí-. 

tette a rámát. 
Lám, nem a.kárm:lyen halott, ennek nem is jó a füzfará.ma — gon-

doltam, majd ki is mondtam. 
Igen — felelte —, ennek nem jó fűzfaágbál. 
Pedig azokból még a raktárunkban is van? — kérdeztem. 

Délutánra elkészítette a koszorút. Öt ezüstfeny ős és három haragos-
zöld fenyős koszorú állt készen. 

Most ezeket elviszed — :szólt az öreg. — Az ezüstfeny ősöket abba 
a márványlapos házba., a többit pedig széthordod a megadott .címekre. 

A .koszorúkat kettesével hordtam, többet nem bírtam egyszerre vinni. 
A márványlapos házba háromszor is mentem. Bent fekete ruhás emberek 
álltak, és a koszorúkat a koporsóra helyezték. 

Amikor harmadszor fordultam és átadtam a fönnmaradt egy koszsarút, 
egy kicsit vártam és a markomat dörzsöltem. Vártam a fekete ruhás em-
bert, gondoltam, majd visszajön. De hiábá vártam. Senki se jött ki, a 
fekete ruhás ember sem. Mindannyian bent voltak, és sírtak a koporsó 
mellett. 

A sírás zavart és ezért nem mertem bemenni a szobába, pedig szeret-
tem volna me Іgnézni ezt a különös halottat. Amikor el őször jöttem a ko-
szorúkkal, félve léptem be a kapun, talán legjobban a különös halottól 
féltem. Aztán bent meggy őződtem, hogy az sem lehet különösebb és fux- 
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csább, hiszen a bent .lev ők hasonlóan viselkednek, mint a többi halottas 
házban. Borravalót nem kaptam. 

Szomorúan mentem vissza az öreghez, és most már bizonyos voltam 
abban, hogy ez a halott csak azért lehet különös, mert hozzátartozói nem 
adnak borravalót. 

Amikor a haragoszöld feny őket is széthordtam, boldogan tértem visz-
sza, sok pénzt adtak, igaz, nem tudtam megszámolni, mennyi az, de sok  
papír volt a kezemben. Pedig azok csak egyszer ű  halottak voltak.  

Tényleg sok halott volt, és én egyre vágtam a feny ő t, de mindig csak  
haragoszöldet, az öreg pedig készítette a koszorúkat. Örültem, hagy nincs  

több különös halott, mert mindig kaptam borravalót.  
Azután évekig nem voltam az öregnél. Már rég iskolába jártam, amikor  

megérkezett a távirat, amely azt jelezte, hogy az öreg meghalt. Elutaz-
tam hozzá, és haragoszöld feny őből készítettem neki koszorút.  

II. A  K0F'ARAGO  

Az őszt mindig a szigeten töltöttük. Nagyon szerettük ezt a barátságos  

helyet, csöndjével és egyetlen lakójával, az öreg k őfaragóval. Ő  volt az  
egyetlen, aki nem ;ment vissza a városba, még télre sem, amikor a jugo  

szinte elviselhetetlenné vált. Mindig várt bennünket az öreg. Sokszor ki-
állt a mólóra, még akkor is, ha tudta, hogy még nem érkezhetünk meg,  

sakkal előbb, mint ahogy jövetelünket jeleztük volna. A vendégl ős lánya  
széttárt karokkal érkezett, az öreg elvette t őle az eledelt és bánatosan  
ment vissza a házába.  
Ősz haját már messzir ől megpillantattuk, ott állt, termetes alakja szinte  

belenőtt a kősziklá.k;ba. Állt és nézett, várta, hogy a motorcsónak partot  

érjen. Amikor megpillantott bennünket, karját a magasba emelte. Haját  

lengette a szél.  
Kézfogáskar éreztük, tenyere barázdái elmélyültek.  

Munkáskéz ez„ fiaim — mondta. — Sok követ szétvert ez a kéz, sok  

sírkövet készített már.  
Nygadt volt. Látszobt rajta, hogy örül.  
Zsiga me1iém állt, furcsán nézett, és valamit mormogott magában.  

Az öreg meg fog halni — mondta.  
A ,fenét, szívás a dalmát ember — mondtam.  
Majd meglátod.  
Hagyj békén a hülyeségeiddel. Fáradt vagyok és ideges.  

Az öreg szakása szerint .fölvezetett fennünket a .lakására. Cipeltük nztá-
na a nehéz hangszereket, némák voltunk, szemmel láthatóan fáradtak.  

Kiértünk a sárguló eperfa alá, az öreg jó vörös bort hozott. Ittunk. Na-
gyon jól esett. Bob ,bírta a legjobban. Ő  nem volt fáradt és azért is tudott  

cлΡlгan sokat mesélni a vendégl ős lányának. Zsigávalugy éreztük, elzsib-
badtunk, nem néztük a lányt, lehet, hogy szép volt. Szóltunk az öregnek,  
lefekszünk. Elin.du ~ltunk az emeletre. Az öreg elöl ment, nehézkesen moz-
gott. Mi utána mentünk, hangszereinket cipeltük. Bob a két gitárt köny-
nyedén a vállára kapta, úgy ment. Rám maradta nagydob, ami a legne-
hezebb volt, éreztem, roskadok alatta. Amikor beértünk a szobába, leül-
tünk. Ittunk, majd lefeküdtünk. Kés ő  este ébredtünk föl. Pihentnek érez-
tük magunkat, ezért elindultunk, gondoltuk, körülnézünk a parton. Az  

586  



öreg adott egy liter bort is. Zsiga a zsebébe dugta, és elindultunk a nagy 
lámip.ákkal. Mindenütt csapd volt. 

Nem (volt sok ,pénzünk, de gondoltuk: a tenger ellát bennünket élelem-
mel. Csánakat karestünk. Szerettünk volna kievezni,, halat fogni. Fárado-
zásunk azonban hiábavaló volt, nem találtunk csónakot, ezért leültünk 
és újbál ittunk. Szédültem t őle, nem bírtam a sok ivást. Nem szoktam 
meg az erős dalmát bort. Hallgatnom kellett volna az öregre. Nem akar-
tunk vizet is cipelni magunkkal, igaz, az öreg nem is er őltette. Azt mond-
ta, ismeri már a vajdasági embereket, azok sohasem keverik a vörös bort 
vízzel. 

Kissé elszomorútott bennünket, hogy nem találtunk csánakat. Vissza-
mentünk, az öreg kint állt; gondolataiban a .köveket formálta. 

Sokan halnak meg mostanában -- mondta. 
Miért? — k.érdez гtük. 
Ilyenkor, ősszel halnak meg legtöbben. 

Az öreg az égre nézett. 
Mondom, az öreg meg fog halni — hajolt hozzám Zsiga. 
Az éjjel vihar lesz. Gsukják be az ablakokat — mondta az öreg. 
Az öreg meg fog halni!  
Ne említsd többet az öreget meg a halált, elegem van bel őle. Kü-

lönben jobban tennéd, ha vigyáznal a lapjaidra. Be fogod buknia betlit. 
Két órakor fejeztük be .a partit. Ötven dinert nyertem. Aztán nekiül-

türik és gitároztunk, az öregre ügyet sem vetve hangalatunk, biztosan nem 
bírt aludni. Még hevesebben vertem a dobot, már azt hittem, beszakad 
rajta a bőr. Aztán kifáradtunk, és lefeküdtünk. Bob becsukta az ablakot. 
Még sokat mesélt a lánynál. 

Irtó stramm — mondta. 
Zsiga fölkelt. 

rTgyis meg fog halni -- és .kinyitotta az ablakot. Visszafeküdt. 
Kint nyugodt, csendes idő  volt. 
.Erős szélre ébredtem. Örültem. Mégiscsak megjött a vihar. Az öreg 

nem fog meghalni. Becsuktam az ablakot, és visszafeküdtem. Reggelre 
megszűnt a szél, az es ő  azonban tovább zuhogott. Nem bírtunk kimenni. 
Hideg volt, és fáztunk. Az öreg is följött, vidamságot fedeztem föl rajta. 
Zsigára néztem, és megrúgtam a lábát. Az öreg komolytalannak tartott, 
de azért nem szólt semmit. Mondtam neki, nincs sehol sem csónak. Az 
örеg széttárta a karjait: 

Az enyémet is ellopták. 
Azt mondta, külföldiek voltak. 
Sajnáltuk. Legjobban bántett az, hogy nem maradhatunk sokáig itt a 

szigeten, mert hamar elfogy az a pár dinárunk. 
Később megállt az es ő , a csónak halat hozott. Az öreg csodálkozott, 

mert csak harmadnaponként járt ki hozzá a lány, olyankor hozott neki 
eledelt. 

Jót ettünk, aztán mondtuk az öregnek, lemegyünk a városba. 
A lány kitakarította a szobát, az öreggel addig a síremlékeket néztük. 

Sokan halnak meg mostanában — mondta. 
Hangjában azonban nem éreztünk keser ű séget, közömbösen mondta, 

vállán is rántott egyet. 
Sak a munkám, igazán sokan halnak meg.  
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Aztán kezébe vette a kalapácsot, izmos karjai megfeszültek, fogát össze-
szorította, és dolgozott. Sok sírk ő  állt egymás mellett, készen várták a 
gazdájukat. A kalapácszaj visszhangzott, a sziklák er ősen verték vissza 
a hangokat. Érdekes volt az öreg. Egyhelyben állt дΡnind ~ig. Meg sem moz-
dult, míg be nem fejezte munkáját. Közben kijött ,a gömböly ű  mellű  lány, 
szóltunk az öregnek: elmegyünk. Mondtuk, csak éjjel jövünk haza. El-
mentünk. Én kormányoztam a csónakot. Bob a lány mellé ült. Azt mondta 
a fruska, ráér, ezért kikanyarodtam az öbölb ől, és messze bementünk a 
tengerre. Zsigával kés őbb meguntuk a csónakázást, és az öbölbe irányi-. 
tottuk a csónakot. Egy darabig hallottuk az öreg kopácsolását, majd az 
öblöt övező  sziklák útját álltak a kalapács Csattanásainak. 

Zsigával kiszálltunk, mondtuk, este :tízkor találkozunk. 
Bab vissza'kanyaradott a lánnyal, és elt űntek. 
Közben betértünk a vendégl őbe, megköszöntük a vendégl ősnek lánya 

kedvességét, és leültünk egy asztalhoz. Bob és a lány még tizenkett őkor 
sem jött. A vendéglős akkor még nem idegeskedett, mondtuk, jó helyen 
vannak. Hajnalban azonban odajött hozzánk, most már kissé idegesen 
nézett ránk, és kérdezte, mikor megyünk vissza a szigetre. Mondtuk, nincs 
csónakunk. 

Éreztük, meg kellene keresnünk Bobékat. 
A vendéglős akart adni egy evez őt, de mi nem fogadtuk e1. Elhatároz-

tuk, kerítünk egy motorcsónakot. Kimentünk a tengerpartra. A szél föl-
támadt, mint minden hajnalban, a parton nem volt senki. 

Egy csónak nem volt kikötve. Be akartuk gyújtani, de nem bírtuk. 
Zsiga elment benzinért, amikor megjött, elindultunk. 

-- Ilyen ronda idő  már .régen volt — mondta Zsiga. 
Martikkal kellett kidobálnom a vizet. Teljesen eláztunk. Zsiga állan-

dóan káromkodott, de vigasztaltak, a melóért megkapjuk a napi háromezret. 
Aztán megérkeztünk. Az öreg most kivételesen abbahagyta a munkát, 
különben éjjel is dolgozott. Piszkos volt, és a fogai sárgák. Bob miatt so-
kat aggódott. Ott voltak a leánnyal, aztán elmentek. Azt mondta az öreg, 
baj lesz belőle. Bob röhögött, amikor megérkezett. Azt mondta, irtó jó 
volt. Az öreg. gondterhelten nézett rá. Aztán minden este bejártunk a 
vendéglőbe, játszottunk. Jó üzlet volt ez a vendégl ősnek is. A lány mindig 
Bobbal volt. 

Az öreg egyszer bejött a szobába. 
Fiam — szólt Babhoz —, utána kell nézni a dolgoknak. 

Bob röhögött. 
Az az ő  baja — mondta. 

Az öreg elmesélte, hogy a lány örökbe fogadott ,gyerek, az anyját itt 
ölték meg a szigeten. Ekkor vette magához a vendégl ős, a lány azonban 
ezt még ma sem tudja. 

Sajnálom a lányt — tette hozzá az öreg. 
Árva, szegény — mondta Zsiga. 
Igen — mondtam én. 

Bob röhögött. 
Amikor levelet kaptunk az öregt ől, már tavasz, volt. Azt írta, a lány és 

a vendéglős elköltözött a városból. Azóta egyedül j.ár be a városba ele-
delért. Bobnak megadta a címet, amelyet a lánytal kapott. 

Bob ideadta nekem is a levedet. 
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Az öreg megírta, hogy magának is elkészítette a sírkövet. Többet fi 
jöj jünk, mert nem találjuk ott. A lányhoz azonban biztosan menjünk  el. 

III. A VÉRES ÖR EG  

Amikor kisétáltam a partra, hogy megfürödjem és lemossam magamról 
az izzadtságot, újból találkoztam vele. Ott feküdt a homokban, és csont-
váz testét sütöbte a nap. Karját szétterítette, es ha nem láttam volna már 
előzőleg is, Krisztusszobornak hittem volna. Csak annyiban különbözött 
a szobortál, hogy jobb kezén és mellén nem volt sebhely. 

Lá гba sebes volt, valószínűleg azért, mert mindig mezítláb j ásta a he-
gyeket és az apró kövek húsába maródtak. Ezek, most homokkal vegyülve 
ott voltak az alvadt vérben. Bal keze is véres volt, de nem tudtam meg-
magyarázni, miért, mert különben mindig hátravetett kézzel j árt. Hátát 
egészen megperzselte a forró nap, és kihályagasodott, talán azért feküdt 
mindig a hátára, mert nem akarta, hogy iszonyodjam t ő le. 

Amikor elmentem el őtte, rám pillantott, aztán fejét visszaengedte a 
homokra. Igaz, mindezt szerettem volna úgy véghezvinni, hogy az öreg ne 
vegye észre, mert féltem t őle, de ez most nem sikerült. 

Legalább ötven mnéterre úszkálhattam a parttól, és eszembe jutott, hagy 
munkám sürgősen folytatnom kell, hiszen három nap múlva megérkezik 
Ella és addig mindent rendbe kell hoznom. 

Mára part közelében jártam, er ős karcsapásakkal szeltem a vizet, ami-
kor az öreg a partráf a vízbe vetette magát. 

Egyenesen feném tartott. Én, összeszedve minden tartalék er őmet, igye-
keztem kifelé. Az öreg azonban gyorsabbnak bizonyult nálam, és amikor 
már a part közelében voltam, hirtelen fölbukkant el őttem. Kénytelen 
voltam irányt változtatni. A zavaros és véres vízen keresztül partot ér-
tem, még miel ő tt az öreg újból fölbukkanhatott volna el őttem. Nagyon 
féltem és a félelem összeszorította a torkom, annyira, hogy fulladozva 
lélegeztem. Még egyszer visszapillantattam, de az öreget nem láttam, 
ezért igyekeztem vissza a kis házikó felé. A part homokjára vetettem te-
kintetem, az öreg már megint ott feküdt, ugyanúgy mint az imént. 

Nem törődtem most az öreggel, csak siettem. 
Már a carnpház .tetőzetét raktam, és örültem, hogy minden rendben 

lesz, amikor újbál megpillantottam az öreget. 
A szükséges anyagot már megvásároltam, az utolsó fizetésemb ől a belső  

berendezést is megvettem. Lementem a faluba, szerettem volna végleg 
berendezni a lakást. 

Vállalati kocsin hoztuk az összeállítható ágyakat, a fonott székeket és 
egy kisasztalt. Amikor kinyitottam a campház ajtaját, az öreg bent volt. 
Visszahőköltem, irtóztam tőle, és nem mertem bemenni. Pedig mérgem-
ben kedvem lett volna kidobni vagy elvinni, hogy ne lássam többé. Szól-
tam a sofőrnek, menjen be ő . 

Markos ember volt, és belépett. De mikor ő  is megpillantotta az öreget, 
hátrálni kezdett. 

Mi az? — kérdeztem a sof őrtől. 
Nem merek bemenni — válaszolta. 
De miért? — kérdeztem. 

A sofőr nem szólt semmit, csak kirakodott az autóból. Kifizettem, és 
mielőtt elbúcsúztam volna tőle, megjegyezte; 
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Fiatalember, óvakodjon, nagyon óvakodjon ett ől a beteg embertő l 
mondta. 

Ki ez az ember? — kérdez.tem. 
Nem tudom, de már többször is hallottam róla, és kérem óvakodjon 

mondta. 
Еreztem, hagy segíteni akar rajtam, ezért megígértem, óvakodni 

fogok. 
Tíz perc múlva megérkeztek a hatósági szervek is. Nem tartóako.dtam 

a ház. гköz;elében, vártam, hogy az öreg megunja a dolgot és elhagyja 
lakásomat. 

— Hol van az öreg? — kérdezték. 
Bent van a házban — válaszoltam. 

Négyen körülfogták a házat, és az egyik benyitott. A ház üres volt, az 
öreg már nem volt ott. A padlón vércseppek voltak. 

Kérem, fertőtlenítse a házat, és nagyon óvakodjon, ha találkozik 
az öreggel — mondta az egyik rend ő r. 

Az ijedtség erőt vett rajtam és nem tudtam mit mondani, az öreget már 
ötödször láttam. 

Észlelt-e nála gyanús jeleket? — .kérdezte az egyik rend ő r. 
Kicsit gondolkoztam, aztán eszembe jutott a sebes bal kéz és a véres 

lobok. 
Igen, láttam — mondtam. — Véres volt a bal keze és alvadt vér volt 

a lábán. 
Ez még nem gyanúok, de majd kivizsgáljuk az ügyet — mondta a 

rendőr. Aztán elmentek. 
Később a közeli faluba mentem, és béreltem egy szamarat, melyre két 

hordó volt szerelve. Elindultam a forrás felé. A hordókat megtöltöttem 
vízzel, és visszamentem a campházba. 

A hatósági szervek akkor már megint ott voltak. Az öreget nem talál-
tuk sehol, közben fert ő tlenítettem a lakást. 

Már három nap telt el, de az öreg többször nem jelentkezett. Én azon-
ban nagyon óvakodtam, s mindig fegyverrel jártam. 

Délben újból lementem a faluba. Ellát vártam. Ella hamarosan meg-
érkezett. Visszamentünk, és lefeküdtünk. Figyelmeztettem ő t, hogy legyen 
nagyon óvatos бs nélkülem egy lépést se tegyen. 

Az ablakot és az ajtót mindig csukva kell tartani — mondtam, meg-
ismételve a rendőrtől kapott utasításokat. 

Többször is lementünk a partra, de az öreget sohasem találtuk ott. 
Egyszer azonban, amikor visszatértünk, gyanús nyomokat fedtem föl. 

Apró vércseppek voltak, és ez nagyon aggasztott. Ella ott ült a széken, 
és amikor az ágyra tette a kezét, föisryikított, majd kiszaladt. 

Mi az? — kérdeztem. 
Gennyes sebcafatok voltak az ágyon. 

Fölugrottam, el ővettem revolverem, és mindent körülkutattam. Kint 
csendes idő  volt, de nem láttam semmit. 

Mindent bezártunk, és lementünk a faluba. 
Jelentettem az esetet, és Ellát elhelyeztem az egyik szállodában, majd 

visszatértem a házba. A vizsgálat már nagyban folyt. Nyomozókutyák is 
jöttek. 

Merre járt az Qreg? — fordult hozzám az egyik nyomozó.  
Nem láttam — mondtam. — Еs ki ez az ember? — kérdeztem.  
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— Egy beteg ember — válaszolta. — Ha jól tudjuk, gyilkos. Bizonyí-
tékunk nincs rá, ezért nyomozunk. 

NLár sötétedni kezdett, de az öreget még mindig nem találtuk. Én is 
erősen kutattam. Egyszer csak, amikor kiértünk a partra, megpillantot-
tuk. Ott feküdt a homokban, lábujjai és bal keze véres volt. Amiikor oda-
értünk, az öreg ott feküdt vérbe fagyva. Többé nem mozgott. 
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FOSZLANYOK  

BOGDANFISANDOR  

NÉGYSZEMKđZT SOK SZEMMEL  

Ismerek egy embert, aki biztosan a majomtól származik. 

Araág négy lábon járt az ember, nem is sejtette, hogy négy kerék is 
létezhet a vilagan. 

A baj ott kezd ődik, hogy felebarátainknaik a fele sem barát. 

Vannak pillanatok, amikor a ruhátlanság teszi az embert. 

A különc akkor szeret kirándulnia zöldbe, amikor minden fehér. 

Az emberev ő  számára is az ember a legf őbb kincs. 

Ismertem egy töirpét, aki azt hitte, hogy ő  a világ legnagyabb törpéje. 

Ha ügyesen tudsz csalni, könnyen elhitetheted az emberekke'1, hogy te 
vagy a világ legnagyabb csatlója. 

Magányában az ember olykor éppúgy unatkozik, mint kettesben. 

A halállal nem szabad játszani, emberek, játsszunk hát az éietü лikkel. 

Reszkessetek, emberek, ha majd elj ő  a világ kezdete. 

A tisztességes négerek között is akadnak fehér lelk ű  gazemberek. 
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A nagy emberek között is vannak egészen kicsik. 

Van egy ismerősöm, aki vasárnap nem hazudik, mert pihen őnapja van. 

Vak emberrel is lehet négyszemközt beszélgetni. 

Az érző  embernek olyikor szüksége van segít ő  kézre, amely jól nyakon 
vágja. 

A barátom, aki tudja, mit szabad, mit nem szabad tenni, nem csinál .az 
égvilagon semmit. 

Az életben olykor az is sorsdönt ő  pillanat, amikor az ember végs ő  el-
szántságában arra határozza el magát, hogy tejbegríz helyett babf őzelé-
ket vacsorazik csülöikkel. 

A belső  emberi értékek, úgy látszik, akkor érvényesülnek igazán, ha 
négy gumikeréken haladnak. 

* 
Üldözni a másik embert csak akkor érdemes, ha az illet ő  tud szaladni. 

Egy barátom messze tájakra utazott, mert meg akart ismerkedni ön-
magával. 

Pénz nélkül is lehet jál élni, ha sokat keres az ember. 

A legbutább pékrő l sem lehet állítani, hogy nincs sütnivalója. 

Szeretek a természetben tartózkodni, mert ott csak a madarak fütyül-
nek rám. 

Némely embernek csak akkor látom az igazi arcát, ha lehunyom a 
szemem. 

Egy dolog mégis megnyugtató: a halál rövidebb, mint az élet. 

Amióta központi fűtésű  lakásban lakom, többé nem tudom tűzbe 
tenni a kezem egyetlen barátorrért sem. 
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A szalgaleakű  embernek az a legnagyobb öröme, ha egy jó kis utasí-
tást kap. 

Ne higgy a kopasznak, amikor a hajikefét dicséri. 

Egy ökör is lehet hatökör. 

Némely ember nem is sejti, hogy munkával is lehet pénzt keresni. 

Vigyázz, mit beszélsz önmagad el őtt! 

. A lángész is csak akkor érиényesülhet, ha van esze. 

A császár is, ha részeg, császárnak érzi magát. 

Aki mindig talpdg becsületes volt, aki sohasem ártott senkinek, soha-
sem volt önző  és gonosz, aki mindig igyekezett segíteni embertársain, aki 
mindig jó férj, jó apa és jó elvtárs volt — azt éppen most temetik. 

A megvetett ember fullasztó mélységben él, ahova a szédít ő  magasság 
juttatta. 

Hiú ábrándban ringatja magát az, aki az utolsó órában abban remény-
kedik, hogy az ára talán késik. 

Tavalyhoz képest az idén harminc százalékkal jobban szeretem Káz-
mért, de tavaly látni se bírtam. 

Vigyázz, ha elment a vonat! 

A világot járt embernek nem a tudását irigylik, hanem a napidíját. 

Ijedten olvasom a táviratot, amelyben sürg ősen értesítenek, hogy tíz 
év múlva nyugdíjba kel mennem.  

:f 

A lejtőn nem lehet megállni, még akkor sem, ha felfelé vezet. 
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Ha újra kezdhetnék mindent, megint csak öreg és tapasztalt szeretnék 
lenni. 

Az embereket a remény táplálja, de ők jobban szeretnek borjúhússal 
táplálkozni. 

Ha a halott beszélni tudna, bizonyára azt mondaná, hogy neki maga-
sabb sírdomb jár, minta másiknak. 

Egyesek már azt is humánus+nak tartják, ha valakibe, akit agyon is 
verhetnének, csók jól belerúgnak. 

* 

Az ember csak akkor legfőbb kincs, ha ér valamit. 

MTJVЁSZ A LATHATARON 

Az író névjegye nem tehet arról, hogy az illető  írónak nincs neve. 

A festőt azzal vádolták a kritikusak, hogy túl sötéten látj a a világot, 
holott csak nem volt pénze fehér festékre. 

A költőnek megnőtt a pocakja, s eltakarta el őle a csillagokat. 

Az irodalomban az úgynevezett pozitív h ősnek az a szerepe, hagy pénzt 
szerezzen az írónak. 

A szegénység ill ő  állapota a költ őnek, di ő  jobban szeret illetlenül éilni. 

Az íróba többször belerúgtak, többször kapott szívrohamot, s ekkor 
kezdte felismerni, hogy az írást küls ő  hatások és bels ő  érzések deterani-
nálják. 

Az ifjú költő  gyorsabban n őtte ki nadrágját, mint nyelvi hibáit. 

Tisztelem a pocsék írót, mert van mersze megírni mindazt, ami senkit 
sem érdekel. 

A részeg író a napidíjat is Nobel-díjnak látja. 
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A tehetsegtelensé ~g nem szégyen, csak rettenetesen sze хаbсtűnő . 

Némely idősebb írót legfeljebb azzal biztathatunk, hogy nagy múlt 
vár rá. 

Az írócsoport akkor ér valamit, ha a csoport egy íróból áll. 

Az irodalom olykar soványítószernek is beválik, mert van sok olyan 
könyv, amelytől az embernek elmegy az étvágya. 

Az idén holtbiztosan megírom a világrenget ő  regényt, amely százszor 
jobb lesz, mint az a vil .grenget ő  regény, melyet tavaly akartam megírni. 

Az irodalom is, a gazdaság is ugrásszerűen fejlődött az elmúlt évben. 
Csak az a baj, hagy az irodalom alig adott egy-egy jó mesét, viszont a 
gazdaságban sok volta mese. 

Az anyakönyvvezető  nem tehet arról, hogy nem tud Jobb könyvet írni. 

A költő  és a versfaragó között akkora a különbség, mint a gejzír és ,á  

vízcsap között.  

Igazuk van az esztétáknak, az ember és a valóság között csakugyan  

vannak ellentétek, egyik például az, hogy a hús nagyon drága. 

A realizmus olyan, minta szűk nadrág, amely híven kidomborítja a 
pocakot is. 

Csak akkor higgy a költőnek, ha nem érted egyetlen szavát sem. 

Ismerek egy írót, akinek vénái vannak, de vénája nincs. 

A gyomorbajos írónak fontosabb az étrend, minta szórend. 

* 
A nyelvújító szóalkotással foglalkozik, de azért tud valamicskét ma-

gyarul is. 

A humorista nem ápolja a nyelvét, hanem kiölti. 
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Van egy mübíralónk, aki másakat m іїbirál, de szereti. ha őt műdicsérik. 

Lehet, hogy az érthet őség nem érdeme az írásm űnek, de az írónak igen. 

Némely költő  rettenetesnek tartja a világot, a világ meg ő t. 

Irodálamkritikával csak az foglalkozzon, aki pontosan tudja, mi a 
különbség a vers és a krumplisnúdli között. 

A bíráló bizottság érett megfontolás után úgy döntött, hogy ezüstérem-
mel tünteti ki az aranyérem tul аj.danasát. 

A drágaságról írva a legkönnyebb olcsó sikert elérni. 

Legjobb írónkról kiderült, hagy vannak  nala rosszabbak is. 

A cuclisüveg nem megfelel ő  forrás egy irodalmi mű  megírásához. 

Az újságíró mindent el tud rejteni a sorok közé, kivé иe a saját buta-
ságát.  

Az író szereti az erkölcsi sikert, ha sok pénzzel jár.  

Ez a vers a csillagokba viszi fel az embert, de sajnos egy millianéterrel 
sem tovább. 

A kezdő  író azért nem tudott jól írni és beszéilni anyanyelvén, mert 
apjától tanulta. 

JELADÁS A JELTELEN VILAGRбL  

A vér nem tudja, hogy olyakor ő  is vízzé váliik. 

A tüdő  nem haragszik, ha nem mégy a leveg őre, legfeljebb fütyül rád. 

A tükör is szívesen belenezne néha valamibe. 
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A kulcs már nem hisz az embernek, mert folytan megforgatják. 

A töltбtall azért nem vétkezik, mert tudja, hagy végül úgyis meg-
fogjk. 

Az öngyújtó nem másért, hanem másnak lángol. 

A ragasztó tisztában van azzal, hogy ő  nem tudja összetartania világot. 

A tinta szerint nem a betű  a legnagyabb vívmány, hanem a paca. 

A széket sohasem kínálják hellyel, pedig lehet, hogy ő  is elfárad. 

Az újság csak egy napig éd, de sohasem hal meg. 

Az üveg azért nem gonoszkodik, mert rögtöni átlátnak rajta. 

Az ára igen csendes tenm:észet ű , csak folyton felhúzzák. 

Noha a pénznek nincs szaga, pénzfanrásak olykar igen büdösek. 

Az ágy bölcsen hallgat arról, hagy a n ők nem mindig azért fekszenek 
le, mert fáradtak. 

A szög egyáltalán nem szereti, ha fején találják. 

A levélboríték igen klosi, mégis igen nagy disznóságok férnek bele. 

A vasaló rendkívül ügyes, .de ő  sem iképes minden ibotrányt elsimítani. 

A szamárlétra az egye'tleri létra, amelyen az ökrök is fel tudnak mászni. 

A kilincs is szeretne érvényesülni, csak mindig lenyomják. 

A mosópor sok ember lelkiismeretét bepiszkítatta. 	
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Ha jó a vonal, telefonon is bele lehet rúgni valakibe. 

A nyúl mindenеkelőtt azért menekül az ember el ől, mert nincs puská.j a. 

Az almában él ő  kukacnak fogalma sincs varról, ,hagy a világ űmben más 
almák is létezetek. 

A kismalacok vil.á.grajöttét az segíti el ő , hogy a malacok is szeretnek 
malackodni. 

* 
A majom nemсsak az embereket utánozza, hanem a majmokat is. 

A kutya azért olyan hűséges, mert nincs felesége. 

A teknősbéka bizonyítja, hagy aki lassan jár, nem ér el senxeddig. 

A róka alkalmasint azért fosztogatja a tyúkketreceket, mert nem olvas 
tanrabságos állatmeséket. 

A denevér folyton lóg, de nem azért, mert nincs állása. 

A ráknak hiába magyarázod, hogy csak az el őrehaladás mentheti meg 
a világot. 

A vezérürü is barom, de a többi ürü mégis irigyli. 

Napjainkban Hófehérke nyugodtan. elszeg ődhetne manekennek, a hét 
törpe pedig irodalmi folyóirat szerkesztésével foglalkozhatva. 

A bölcs jwhászlegényt ma menten beválasztanák egy állattenyészt ő  bir-
tok munkástaná,c lába, s akkor kiderülne, hogy nem is oly bölcs őkelme. 

Borsszem Jankó ma joggal remélhetné, hogy valamelyik rotáció során 
ő  is vezető  tisztségbe kerül. 

A naiv Piroska ma bizony csak a munkaközvetít ő  küszöbét koptat-
hаtná, a farkast viszoxtt rögtört alkál:maznák m űkritikusnak. 
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BIZALMASAN A SZERELEM MEGBÍZHATATLANSAGARÓL  

A nemi kérdés azért megfejthetetlen, mert megfejtése a férfiaktát és a 
nőktől függ. 

A női cipő  semmiképpen sem feled ős azért, hogy az asszony félrelép. 

Megismerikedtem egy rendkívül okos n ővel, s főleg azt csodáltam rajta, 
hogy szép a keze. 

Az á szerencse, hogy a fiatal lányok nyelvbotlásainak nincs következ-
ménye. 

Tény az, hagy sikerült lemeztelenítenüm;k a kapitalizmust, de a n ők 
azért ott továbbra is jól öltözködnek. 

Kázmér éjszaka egy eszményi szép, karesu, sz őke nőről álmodott, reg-
gel pedig egy fekete hajú, kis kövér özvegyet vett el feleségül. 

Ádámot és Évát azért tudták eltávolítatni a mennyországból, mert 
akkoriban még nem lehetett fellebbezni a munká ~stanáeshaz. 

Ez a n ő  mindig talpig feketében jár, mégis azt beszélik róna, hogy két 
színű . 

A nő  ,akkor jut előre a leggyorsabban, ha sokan szaladnak utána. 

A sztriptízes a fels őrész nélküili bikini végképp bebizonyította, hogy 
nem a ruha teszi az embert. 

Aki azt állítja, hagy sötétben minden tehén egyforma, .az ,még sohasem 
volt sötétben. 

Kálmán ötödször n ősült, s csak akkor jött rá, hogy még nincs kell ő  
gyakorlata.. 

A szerelem akkor tiszta, ha a szerelmesek gyakran fürdenek.  
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AZ ÉREM HARMADIK OLDALA  

Születésnapja annak is van, aki azt állvtja ,  hogy hiába született:  

Beszélgettem egy félfasisztával, de képtelen voltam megál Јlapítani, me-
lyik fele nem fasiszta.  

Öm téved, barátom, az önigazgatás nem azt jelenti, hogy ön igazgat. 

10116 а  hallónak nem firtatja a prémiumtiát.  

Szemetem a főnökömet, de ezt nem merem megmondani senkinek. 

Némelykor az egység is lehet kétségbeejt ő . 

A szocializmus kulcskérdései közé tartozik annak a kellemetlen tény-
n.ék a tisztázása is, hogy a társadalomban nem én vagyok a legfontosabb 
személy. 

A véleményharcinak is lehetnek h ősi halottai. 

Korunkban a koldust is veszély fenyegeti, hagy esetleg lerotálják vala-
mélyik jó utcasarokról. 

IVLunkával messz±re juthat az ember, de gépkocsival még messzebbre. 

A szobor, a világ legszebb m űemléke, ott állta tér közepén, de a járó-
kelák nem tudtak gyömyörködni benne, mert aznap megdrágwlt a tojás. 

Nem a legjobb embereket jelöljük, hanem a jó embereket. 

Jelöltünk legyem okos, művelt, tiszta múltú, erkölcsös, erélyes, szor-
galmas, önzetlen, emberséges és megért ő , vagyis legyen olyam, aml гilyenek 
mi szerettünk volna lenni. 

Itt él közöttünk egy közéleti munkás, aki mindig hallgat, tehát nem 
téved soha. 

Ismerek egy piszkos alakot, ajki tisztán tud beszélni és írni. 
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Figyik barátom mindig nagyítóüveggel nézi mások hibáit és önmagát.  

Bandi oly öntudatossá vált, hogy mostanában már csak hetenként egy-
szer veri el a feleségét.  

Elektronikus gépet kellene feltalálni, amely automatikusan belerúg  

minden aljas emberbe.  

Egynémely vállalatban nem a term ~elés növekedik, hanem az igazgató  
pocakja.  

:F 

Az a baj, hogy a munkástanács néhol csaik tanácstalan munkásokból áLl. 

Tévedés, nem az a demokrácia., ha bárki belerú,ghat bárkibe, hanem az, 
ha visszarú,ghat. 

=F 
Van, aki kiviiilх61 avatkozik be a vállalat belső  ügyeLbe ,  van aki beliil-

rői.  

A szocialista társadalorruban az ingadozik legtöbbet, aki a legtöbb i4á-
linkát issza. 

A barátom azt állítja, hogy ő  nem szerit igazgató lenni, de azt sem 
szereti, ha más az igazgató. 

igérsm, öt év múlva oly jóul fog menni sorunk, hogy el fogjuk felejteni, 
milyen jó volt tavalyеlőtt. 

=F 

Ne az istent d.iasérd, te marha, hanem a f őnöködet. 

Szidni csak azt érdemes, akinek nem mondják vissza. 

Egy őrült rendőrfđnölk elfogató parancsot adott ki az emberiség ellen.  

Midőn a nacionalizmusra lesújtasz, vigyázz, könnyen eltalálhatod ma-
gadat.  

Korunk egyik rendkívйl érdekes tünete, hogy némely vallástalan em-
bert a jóisten juttat rakáshoz és gépkocsihoz.  
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Egy nacionalista ismerősöm büszkén hangoztatja, hogy az ő  orra lila  
és bibirosókos ugyan, de magyar.  

Egy ismerősömet pályázat útján kinevezték lángésznek.  

Károly kіjclentette, hogy neki az illatszergyárban is büdös a. munka.  

Annyi vízum megszüntetése után, most már lehet ővé kellene tenni  
néhámy embernek, hogy vízum nélkül menjen a fenébe.  

Kereken megmondtam Dénesnek, hagy aljas gazember, csak ő  nem volt  
jelen.  

Végtére is, nincs szebb dolog a világon, mint belerú,gmi valakibe, aki  
nem tud visszarúgni.  

A ,páaiens olykar betegség miatt távoлk а  kórházból.  

Egy igazgutára, aki fogast kért az irodájába, ráfogták, hogy akasztani  
akar.  

* 

A világ ugrásszerűen fejlődne, ha emberséget is lehetne bevenni három  
kanáll'al naponta.  

Régebben azt állították, hogy az úr a pokolban is úr, újabban pedig  
kiderült, hogy a szegény a mennyországban is szegény.  

Könnyű  a talpnyalónak, hiszen kétszer annyi talp van a világon, mint  
amennyi ember.  

Ismerek egy erős fiatalembert, aki inkább szívvel-lélekkel építi a szo-
cializmust, mintsem hogy dolgozzon.  

Újabban egész kormányokat tartóztatnak le, régebben csak egész em-
bereket vetettek börtönbe.  

Nagyon szeretem a szó.kimandó embert, kivéve, ha ellenem beszél.  

Ne termeljünk többet, hanem sokat,  
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Az egész munkaközösség színe el őtt nyíltan a szemébe mondtam a 
főnökömnek, hagy ő  a világ legokosabb embere. 

Kígyót-békát kiáltanak az igazgatása, holott ő  a halat szereti. 

Nem, elvtársak, nem a magas nyugdíja végs ő  célja a szocializmusnak. 

A munkástanács bizonyára jobban m űködne, ha számos tagja mellett 
egy-két végtagja is volna. 

Vigyázzunk, elvtársak, a burzsujok köztünik vannak. 

Az emberiség fejl ődése akkor vett téves irányt, amikor feltalálták a 
zsebet. 

Az önző , irigy ember azért vásárol magiána'k gépkocsit, hogy mások 
gyalog j árjanak. 

Végtelen szerencséje az emberiségnek, hogy a föld forgása nem függ 
az objektív nehézségekt ől. 

Az volta legnagyobb csalódás a vállalatban, amikor kiderült,. hogy az 
új igazgató rendes ember. 

A kapitalstáktál sajnos nemcsak a termel őeszközöket sajátítottuk ki, 
hanem a kapzsiságot is. 
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BENES-TÁRLAT AZ IFJŰSÁGI TRIBÜNÖN 

TOLNAI OTTb 

„Az ember végül homokos 
szomorú, vizes síkra ér, 
szétnéz merengve és okos 
fejével biccent, nem remél." 

(József Attila: Reménytelenül) 

Nem tudom pontosan hol lemérnie tárlat hatását, visszhangját, pedig 
most már inkább ez érdekelne. Itt van egy vajdasági m űvész, minden-
képpen az els ők közül, aki már komoly eredményeket tud felmutatni. 
S mondom, engem most már az érdekelne, hol vagyunk mi, hol az a 
bizonyos kevés ,számú, de annál igényesebb műértő  és élvező , valamint 
kultúrpolitikus, akire szintén elég lényeges szerep kellene hogy várjon 
egy ilyen jelenség további életében, f őleg, ha fővárosi generációjának 
helyzetét is figyelembe vesszük. Vajdaságban kevés a m űvész. Ujjain-
kon megszámlalhatnánk őket. Most ezen a tárlaton szép alkalmunk volt 
meggyőződni egy ilyen ritka jelenségr ől. De félek, hatalmas, a vizet sa-
ját malmukra hajtó és f őleg üresen öml ő  kultúrrapparátusaink őt is ki 
fogják kerülni. 

Olyan ritkán van alkalmunk egy természetes kritérium alkalmazá-
sára. Például költőink „egyéni sorsnélkülisége" vagy konzervatív tech-
nikája számomra, intimen, egészen szemmel látható. Benes tárlatán vi-
szont ugyanúgy mozoghatunk, mint akármelyik f ővárosi szalonban. 

De éppen az a tökély, ami már az els ő  pillanatban is annyira jelen-
való, lepett meg egy kicsit, éppen e tökély támasztotta kételyeim miatt 
írom e jegyzetet is. 

Beneš a Dado (Taškovi ć , Veličković , J. Popovié, D. Lubarda, Relji ć ) 
generáciojába tartozik, ha jól tudom, a legjobbakkal egy osztályban is 
volt az akadémián, abba a generációba, amelyike fiatal, önfej ű  Crna 
Gora-4 festő től kapva az els ő  impulzusokat, átütötte képz ő  művészetünk 
dekoratív absztrakt kínai falát, amelyik toll helyet zsilettet mártott 
tusba. 

Előttük mifelénk Merleau-Ponty szavaival élve, tényleg a Lélek fes-
tett, főleg nem valami különös szellemmel megáldott emberek közvetí-
tésével. đk a testet, de els ősorban a festészet testét hozták. 

Vitalitásuk már az els ő  pillanatokban szemmel látható volt. Mert 
ahogy H. Moore mondaná, elsősorban is minden m űalkotásnak a maga 
saját vitalitásának kell lennie. És ez az energia, ez az önálló intenzív 
élet teljesen független, független a m ű  tárgyától. Joyce is minden mű-
alkotásnál vitalitását tartja ]eglényegesebbnek. 

Ugyanis az absztrakt festészet egy komoly félreértéssel járt, ami úgy 
látszik, társadalmi pillanatunknak valami mádpn konveniált is, mivel 
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az emberek, igaz, legtöbbször maguk a fest ők is, keptelenek voltak a 
kép pozitív vagy negatív töltéséig hatolni, mert a kép bonyolult, szo-
katlan struktúrája igen ravasz útveszt őnek bizonyult, és így mint tel-
jesen passzív, halott valami egyáltalán nem zavart, s őt másodlagos, 
harmadlagos dekoratív felületei megnyugtatóan ringatóan hatott nem 
egy középületünk falán. A kritikusak csak fokozták ezt a félreértést. 
đk, mint mindig, mély kút fölé hajoltak. Állig begombolva (a jó ne-
vel "est erkölcsi kategóriává emelve), fennen hordott elméletieskedésük-
kel ez az alkotóerő  hianyára vall), valamint szörnyen nagykép ű  kom-
pillációikkal csak ,,mélyítették" ezt a valamit, ami, mondom, f ő leg csak 
,,mély" volt, mivel a kutban sötét volt, és nem láthatták, hogy a feneke 
nem is olyan messze, hogy: poros. 

Számomra e generációnak f őleg az indulása, az ötvenes évek vége és a 
hatvanas évek kezdete lényeges. De különben is a legjobbak, Dado, 
Toškovié, Papović  azóta már külföldön élnek, dolgoznak. Grafizmusuk 
éles tisztasága, keleti spontaneitásuk, ahogy Z. Pavlovié mondaná, fel-
szabadított gesztusuk, ahol persze Poloe és Hartung legfeljebb csak a 
cswklágyakorlatok tökéletesítésénél lehettek jelen. Feketéjük. Kézmí-
vességük, mint a szlovén mű-grafika, ahogy én nevezem, hamu-nyo-
mások reakciója. 

Később a reneszánsz-kultusz mértéktelensége, a hamis tradícióértel-
mezés, mitománia, no meg a Pop art is meglehet ősen elhomályosította 
ezt az átüt ő  tiszta jelenséget. Igaz, minden generáció valamivel többet 
ígért, mint amennyit megvalósítani képes a „min őség forradalmából". 
Persze már maga az is elég lett volna, hogy láthatóvá tették absztrakt 
fesbészetünk konfekció-voltát. 

Benest látszólag valami centrifugális er ő  messze dobta generációja 
fókuszátal, de csak látszólag, mert éppen ezen a tárlaton is latni, hogy 
semmivel sem maradt le, s ő t inkább csak a nagyabb ellenállás s űrűbb 
matériakereséser ől volt szó. Mert valóban: „A fest őnek magányosnak 
kell lennie, és szemügyre kell vennie mindazt, amit lát, és beszélgetése-
ket kell folytatnia őnmagával..." (Leonardo, de ezt bizonyítják a való-
ban nagy modern festők, mint Gauguin, Van Gogh meg Cezanne is). 
Benes, akit különben egyik ősünkként kell megjelölni, magányos ember. 
Generációja látszólag nagyobb eredményeket ért el, világviszonylatban 
felfigyeltek rájuk, máris komoly díjakat kaptak. A festészetben körül-
belül Bulatavić , Kovač  megfelelői lennének, annak ellenére, hogy vala-
mivel többet ígértek, ,már csak azért is, mert számosabbak voltak. 

Benes első  pillantásra nehézkesebbnek t űniik. De ami lényeges, egy-
szerűbb. Husserl szerint éppen a legegyszer űbbnek tűnő  dolgok mggött 
rejtőznek a legkamolуabb filozófiai problémák. Benes term.észetes tu-
dott maradni, annak ellenére, hogy közben technikájat virtuózusan a 
végletekig tökéletesítette. Ez közel sem olyan szimpla kérdés egy mai 
festőnél, mint gondolnánk, mert egyik területen sem válhat olyan ész-
revétlenül központivá a másodlagos. A faktúra máris nem egy fest őn-
ket temette el. 

Honnan Benesnél ez az er ő , ez a fegyelmezettség? Valóban olyan tisz-
tán látja-e a végs ő  kérdéseit? Ha igen, milyen csapdákat kell még ki-
kerülnie? 

Találkozása ezzel a tajjal 'kétségtelenül nem vélatlen. És e táj konkrét 
szegmentumához sem véletlenül kötötte ilyen szigorúan magát. Ez lát- 
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szólag egy lépést jelentett visszafelé. Vizsgáljuk meg, annyira biztos 
talajról van-e szó, érdemes volt-e ez a kis visszakozás, elrugaszkodhat-e? 

Amikor ezt az érdekes, mondhatnánk, egyszer űségében lírai szegmen-
tumot ilyen hermetikusan lezárta és technikailag a végletekig tökélete-
sítette, akkor látszik csak, hogy fest őnk veszélyesen közel került egy 
hamis tudományossághoz, hogy becsúletes mívessége mögött, f ő leg, ha 
továbbra is ennyire ragaszkodna szegmentumához, őnála is csak a köny-
nyebb út választása rej'l'ik. Mert még csak egy lépés, és kulisszákkal 
zárja körül magát, és színpadára a sorsszer űség elegáns, legjobb esetben 
karcsú konstrukcióvá válik. Igaz, van még egy vészkijárata. Talán nem 
is vészkijáratról van szó, ugyanis Benes utolsó képein váratlanul meg-
jelent, kigyulladt a szín. Főleg arra a kis lila képre gondolok. 

Tökéletesítette perspektíváját. 
Szegmentumán a víz és a leveg ő  a modern grafikai hasadásnak felelne 

meg, ami ott pontosan a gesztus mnegnyilabkozása. Ezért, meglehet, Be-
nesnél is alapjában egy gesztus kidolgozásáról, elemzésér ől lenne szó. 
Csak akkor egy komoly tévedésr ől kellene beszélnünk, mivel a gesztus 
természetére teljesen mer őleges ez az eljárás. 

Minden szögből megfesti a partot. Tudja, véges számról van szó, tehát 
kezdi elölről szépen sorban. 

Benes szinte teodolittal dolgozik. Leonardo, a perspektivistak leszár-
mazottja. Perspektíva-szisztémája van. Ezt egyik Benesr ől szóló írásom-
ban ollónak neveztean, és idéztem Readet, aki szerint a perspektíva nem 
nyújt semmlilyen betekintést, nem nyit semmilyen kaput. 

És tökéletesítette faktúráját is. 
Már nem is faktúráról, hanem reliefr ől kellene beszélni. Még egy 

festővel sem találkoztam mifelénk, aki a fakbúral.ázban ilyen fegyel-
mezett és választékos tud mégis lenni. Csak olyan ember dolgozhat így, 
aki egyben .szobrász és grafikus is. „Leny űgöző  és erős anyag, anyag, 
amely simogat és férfiasít ...", mondhatnunk Teil.hard de Chardinnal. 
Minden vásznon új és tökéletes fa.kt "urát tud elérni. De sajnos, ismét 
meg kell jegyeznünk, hogy a faktúra sem nyújt semmilyen betekintést, 
a faktúra sem nyit semmilyen kaput. Itt talán idézhetnénk Krležát is: 
„Engem soha egy modern fest ő  sem hozott zavarba azúr faktúrájával, 
hanem azzal, hogy egyéniségkénit szélalt-e meg, vagy sem." 

Meglehet, perspektíváját banydlítva, faktúráját egészen egy Kemény 
szobrászatáig fokozva még nagy területek állnak el ő tte. Az is meglehet, 
Benesnek szüksége volt e két vakvágány leellen őrzésére. Biztos, e 
munka elvégzése után ezért is jelentkezett olyan er ős lobbal azon a kis 
lila képen a szín. A festészet örökrrvécsesér ől majdnem az egész modern 
festészet megfeledkezik. Ezért nagy érdekl ődéssel várjuk Benes új, pik-
turális fázisát. Igaz, kicsit félünk is, mert ha következ ő  tárlatán ismét 
csak szegmentumaival találjuk szembe magunkat, ez kíraossá válna. 
Ezért már most is tekintsünk ismét Benes grafikája, figurái és f őleg 
csendéletei felé (konkrétan arra a Párizsban készült kis gyertyatartós 
csendéletre gondolok). Ha ebbe az irányba mozdulna, ez a szegmentum-
mal való megbirkózás mint egy pozitív stáció szerepelni Benes élet-
művében. 

Igaz, ez csak a kritikus szemszöge, „perspektívája". 
Amint fent említettem, Benes magános ember. Az élett ől egy rakás 

vásznat vár. S ez már meg is adatott neki. 
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SZEMLE 

CSINGO 

Zsi;vko Csingo: Paskvelija. Na1vt, Beograd, 1965. 

Mindjobban félek a ravasz m űvészektől, a túl jó mesteremberek-
től, az olyan íráktál, akiknél a mondat fele üresen zakatol, az 
olyan festőktől, akiknel a ,.festék, akár a mész a falon, akármilyen 
meglepően, csodálatosan konfigurált is, halott. 

Kétségtelenül kellett hogy legyen egy id őszak, körülbelül az, 
ami mögöttünk van, amikor m űvészeink csinosodását tartottuk el-
sődleges feladatnak, amikor mindenféleképpen ezt a csinosodást 
sürgettük. Csak sajnos közben meg mintha minden másról meg-
feledkeztünk volna, mintha e csinosodott állapotban nagyon is jól 
éreznénk magunkat és elfelejtenénk, hagy e mívesedésre csak 
azért volt szükség, hagy még jobban, még gyökeresebben megra-
gadjuk, kiemeljük magunkból, azt a valami hétfej ű  szörnyet, amit, 
mondjuk, embernek vagy tudja is a csoda még minek becéznek. 
Kitanulva és eltanulva egy-két divatos manírt, oskó јlát, mind szem-
mel láthatóbb, nem tudunk mit kezdeni velük, üresen járatjuk 
őket. Ezért örülök mindjobban az olyan művészek felfedezésének, 
piacra dobásának, akiknek a m űveiben valami „nyers vízió" kon-
túrjait sejtem, akiknél bármilyen nem ű  „etikai krízis" nyomait 
vélem felfedezni, az olyan m űvészeknek, akiknél már már az „ani-
mális lét" veszélyeztetettségét érezni, ha mindjárt e.gy sért ően 
fokozott pátosz jelenti is be ezeket a jelenségeket. 

Qlyanművész kerestetik, akinek impulzusa nem: 0! 
Qlyan művész, aki nem kopalty І val lélegzik! 
Művész kerestetik! 

Nézzük, hagy is állunk azzal az íróval, akit bevezet ő  sorainkban 
sejtettünk, Csingóval! Zsivko C.singo (macedón író, 1936-bon szü-
letett) nem ismeretlen, már piacra került, több nyelvre fordítatott. 
Íme, magyarra is. 

Valami autentikusat hoztak a fiatal macedón m űvészek. Költőik, 
festőik, mintha jóval tehetségesebbeak lennének f ővárosi vagy zág-
rábi kollégáiknál. 
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Hagyományukhoz való kapcsolódásuk természetes, kezdetben, 
legjobb képviselő iknél nem is tudatos, legalábbis nem annyira for-
szírozott, mint a szerb, a horvát irodalomban. De az is meglehet, 
hagyománywk csak a mi szemszögünkb ől az, mivel kultúrájuk még 
nem rétegez ődött. 

Ezert érezni Csingónál a falklór hatását is. 
A Paskvelija valóban néha В  .belra emlékeztet, de sajnos Bábel 

Ogyesszájanak csak egy dekoratív, halvány levonatára. Bábel (V. 
Ivanov) közelségére már nem egy kritikusa felfigyelt. Mert itt is, 
ahogy Sinkó, „a töredékek nagy költ őjének, Iszaak Jemanuilovics 
B.ábelnak" egyik legjobb ismerője mondaná, eposz-töredékekr ő l 
van szó, itt is rnár-már sejteni félig imaginárius falujának (itt meg 
Fawlkner, nálunk talán Kova č  az előd), valamint a forrradalom, a 
forradalom utáni periódus „vérszagú hétköznapi tényeinek" egy 
mitikus dimenz,iába mélyülését, de ez, mondom, sajnos nagyon is 
vérszegény ahhoz, hogy elbírjon egy ilyen komoly párhuzamot. 
Töredékei legtöbbször kiesnek a mágneses térb ől, hőseit éppen csak 
jelzi, csak nevük effektusa a fontos. 

Csingo ritkán képes elérni a bulatovi ći, kova či szintet. De vi-
szont föllelhető  nála egy tendencia, egy szatirikus hang, aminek a 
fokozásával gyorsan átléphetné Bulatavi ćot és Kova čot is. Nem 
lenni szabad megelégednie a paródiával. Úgy érzem, már inkább 
csak tetszeleg abban, hogy minden pillanatban ki mer dobni egy 
lejáratott vagy félig lejáratott jelszót, frázist, megfeledkezve arról, 
hogy ,,a szatirikus nem csodálkozó, hanem pártüt ő  ember, aki az 
ábrazolás erejével oszt büntet ő  igazságot". Félek, hirtelen népsze-
rűsége inkább csak folklórt, egzotikumot, naturalista effektusokat 
követed majd tőle. 

Minden ott fog eldőlni, meg tudja-e tenni következ ő  lépését: 
felénk. Így tehát Csingo csak megközelítette azt a m űvészt, aki 
kerestetik. 

(T D)  

ŠO LJAN KRÓNIKAJA  

Antun olja,n: Trogodišnja kronika poezije hrvatske i srpske 1960-1962.  
Л.T,aprij ed, Z  agreb, 1965.  

Šaljan neve lassan már mifelénk sem hangzik idegenül. Ezért, 
végső  ideje lenne átfogó tanulmányban foglalkozni vele. De sajnos, 
ez alkalommal is csak glosszát írhatunk. 

Šaljan a legtermékenyebb jugoszláv írók egyike. Az idén több 
mint féltucat könyvét kaptuk kézhez. Ezt csak azért említem, 
mert a Šoljanéhoz hasonló, következetesen negatív viszonyulás a 
világhoz, sokszor egy ideges állagathoz, terméketlenséghez vizet, 
míg nála ellenkezőleg, sokoldalú, alapos rendszerességr ől, páratlan 
fegyelmezettségről beszélhetúnk. 

Šoljan (Mihaliétyal) máris a háború utáni horvát irodalom leg-
autentikusabb jelensége. 
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Könyvei közül nem véletlenül választottam éppen Krónikáját. Ez  
a könyv számomra egészen mást, mondhatnám, sokkal többet je-
lent kritikusaink halalo:san pretenci бzus tákolmányainál. Úgy ol-
vasom ezt a könyvet, mintha va1 бban egy régi jó izgalmas króni-
káról lenne szó. Mondjuk, a modern poézis szörny ű  járványáról.  
Minden annyira természetes, logikus, vagy megdöbbent ő , hogy  
eszünkbe sem juthat a krónikás őszinteségét, módszerét firtatni.  
Egyénisége annyira jelenvaló és megkapó, hogy még a mienkkel  
ellenkező  véleményét, ítéletét is elfogadhatjuk. F őleg a fűzfa,poé-
tak felemás versesfüzetecskéir ől értekezik (írásai a Telegramban  

jelentek meg hétr ől hétre), könyve mégis egy breviárium közvet-
lenségével hat. Šoljan pontosan tudja, kinek ír, és pontosan tudja,  
hogyan kell írnia. De ebben a szigorú, merev, négy gyufaskatulyá-
nyi, fekete keretben, sarokban is meglep ően komoly munkát tu-
dott elvégezni. Meglehet éppen azért, mert nem félt a clownt  
legközelebbi testvérének vallani. Šoljan volt talán az egyetlen  
kritikusunk, aki a modern költészetről írt és mégis olvasták. Rö-
vidke recenziói, függetlenül az ismertetett könyvt ől, ma mint ön-
álló esszék egziVsztalnak. Töltésük, nyelvük, szellemük annyira  
eredeti és koncentrált („H ős az, aki koncentrált"), hogy máris  
érezni, ellent tudnak majd állni az id őnek, akár Matoš glosszái.  
Azt hiszem, üdeségük az, ami közös.  

Šoljan hisz a kritikus szavának a nyilvánosságra gyakorolt di-
rekt hatásaban. Vérbeli zsurnaliszta, aki egyben a zsurnalizmus  
ellen is vívja harcát. Ökonómiája a szemfényvesztéssel határos.  
Talpalatnyi helyén olyan szaba don, természetesen mozog, hogy  a 
végtelen illúzióját kelti. B őven jut ideje értekezni mindenr ől, akár  
egy felvágott nyelv ű  francia néninek. De közben, ravaszul, köny-
vét komponálja, az irodalomtörténet, fordítás, terminológia, sza-
valás, gyermekirodalom stb. problémáiról értekezik. .  

Imaginárius antológiát épít, .szerkeszt, persze függetlenül attól,  
hogy egy antológiája már el is készült (Antologija hrvatske poezije  

ici XIV stoljeé а  do naših dana). Ez az átfogó kritérium, konkré-
tan, versr ől veresre, különbségtevésre, választásra kényszeríti, és  
egyben megóvja a magas vagy mély metafizikától, elvizenyesedés-
től, a közönyös versek bolházásától is. Szilárd, empirikus platfor-
mot teremt magának. A verset megszabadítja a hamis effektusok-
tól, az affektáciбtál, (legyen az szürrealizmus, privát fiziológiából  
csinált filozófia, hormontöbblet idézte lázadás, vagy absztrakt nem-
telenség), visszavezeti; a versre. Természetes hangot, konkrét, tö!ké-
letes rekvizitumokat követel. Füle tökéletes:  

„Az erős mágneshez hasonlatos sólyom!"  
Šaljannál az angol pozitivizmus, a francia impresszionalizmus és  

a :horvát kritika komoly hagyományának ötvözete az, ami annyira  
érdekes, annyira eredményes. Bwkfencével nagyvonalúan kerüli ki  
a tudományosság, erőltetett objektivitás útveszt őit. „Az író éppen  
azáltal író, hogy szubjektív. Melyik író volt az irodalom eddigi  
történetében „objektív”? Nos, én nem vagyok tudományos mun-
kás, hanem arra törekszem, hogy író legyek. K ővetkezéskképp, anra  
törekszem, .hogy ne legyek „objektív", hanem hogy úgy írjak, aho- 
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gyan, másoktól eltérően, én gondolkodom a dolgokról. Tehát az  a 
kívánságom, hogy ezeket a ],apszéli jegyzeteimet, melyekben köl-
tészetürLk egyévi termésével foglalkozom, gondolataim személyes,  
elfogult és nem,ob jektív kifejezésének tekintsék ..."  

Šaljan jóval több pozitív értéket tud elfogadni, mint például 
Ladan. Mihaliéról (akit legjobb költ őnknek tart), Rai čkavićról, 
Krklecről, Horvatićról, és különösen költőnő inkről, a feminin költé-
szetről írt kritükáiьan iszépen megfogalmazza ,szigorú követelmé-
nyeit, és azokat mindjárt illusztrálni is tudja ezeknek a költ őknek 
sikerültebb alkotásaival. 

KOSZTOLÁNYI DEZS Ő  HAGYATÉKÁB о L 

Kosztalányi Dezs ő : Mostoha. Forum, 1965.  

A jelentős író minden ;megnyi1„аtkozása érdekkel bír — ~irodalam-
történeti közhely ez már, s minden adalék, ahogy magán viseli 
al.katója szellemének jegyeit, ugyanúgy hozzá is járulhat az író 
jobb megértéséhez, alaposabb megismeréséhez. Nem meglep ő  tehát, 
hagy a klasszikusoknak még apró feljegyzéseit, töredékeit, papír-
szeleteit is gondosan szamon tartja az irodalomtudomány, s kí-
váncsi még azokra a megnyilatkozósakra, emlékekre is, amelyek 
az íróknak abból a korszakából eredtek, amikor még nem volt 
író, s csak felkentsége titkos tudatával élt más halandók szürke 
társaságában,, halhatatlanságát, p1. az ifjúsag szertelensége inkog-
nitójába rejtve el. 

Ezt látjuk Kosztolányi Dezs ő  esetében is. Halála után .pár évvel 
Illуes Gyula kezdte meg hátrahagyott m űveinek a kiadását, több 
kötetben jelentetve meg lapokban szétszórtan megjelent írásait. 
S most, egy negyedszázados intermezzo után új Kasztotanyi-köte-
tet kaptunk kézhez, immár csak tallózó kedv eredményeként, 
hiszen minden olyan írás, amely bizonyos érdekkel bírhatott, már 
megjelent, s maradtak a töredékek, a vázlatok, s a kezd ő  költő  
zsengéi — egészükben tehát a készül ődés, illetve a műhely forgá-
csai. 

Nem véletlen tehát, hogy a most megjelent Kosztolányi-kötet 
két részre oszlik. Id őrendben a zsengéké lenne az els ő  rész, de 
jelentőségükben ezek nem érnek fel az érett író töred "ékeivel. 
Kosztolányi, az önképz őköri tag — ez a gyűjtőcím fejezi ki az 
anyagnak az értékét is, amelyet az önképz őköri jegyzőkönyvek 
őriztek meg els ősorban. Ennek az anyagnak két tanulságát írhat-
juk ide: a diák Kosztalányi szellemi moháságáról kapunk képet és 
arról, hogy a hetedikes-nyolcadikos gimnazista már m űvelte azo-
kat a műfajokat, amelyekben kés őbb remekműveket alkot majd, 
hogy egyaránt érdekelte a költészet, a próza, a m űfordítás es a 
tanulmányírás, s dolgozott a maga jellegzetesen kreatív módján, 
intuíciója bűvöletében és egy angyali ártatlanság tündéri termé-
szetességével. E részhez Dér Zoltán írt :kísér ő  tanulmányt, kinek 
szorgoskodása és gyújtókedve a kötet anyagát is összehozta. A sza-
badkai gimnázium önképzőkörének jegyzőkönyvei alapján ebben 
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ismerteti Kosztolányi tevékenységét és tisztázza kizáratásának kö-
rülményeit. 

A Mostoha című  vázlat-sorozat egy Kosztalányi-m ű  geneziséhez 
szolgáltat rendkívül érdekes adalékokat. Ha az író önképz őköri 
tevékenysége nem több életrajzi adaléknál, s érdeke els ősorban 
iradalomtörténeti, a Mostoha alkotáslélektana szempontból figye-
lemreméltó, melyben az ötlett ől a megfarm.álás els ő  kínjaiig kísér-
hetjük nyomon az írói munkát. Fogészen nyilvánvalóan az derül ki, 
hogy Kosztolányi regényei mélyén egy epigrammatikus rövidség ű  
gondolati magot kell sejtenünk, olyasfélét, mint amit a mostoha 
tragédiájáról jegyzett fel: „Igazi anyjuk akar lenni, de nem si-
kerül. Eleinte áltatja magát és szenved. Aztán — gy űlöli gyerme-
keit és tönkretészi mind a hármat, mint a mesebeli mostoha. Jó 
mostoha: coaltradictio in adiecta. Tudomiányosan is le .lehet vezetni,  

hogy nincs jó mostoha, mint rossz anya sincs...". Ugyanaz .a gon-
dolat ez, amit az els ő  vázlatban még így mond egészen költ ő i  
látásmáddal: „Mostoha tánco .l... tüzes cipőben".  

Kosztalányi írás-technikáját mutatja az az aprólékos gondosság,  

amellyelkiterveli az epizódokat, s gyűjti hozzájuk a tárgyi adalé-
kaktit, amelyek a próza alapszövetébe kerülnek, s melyeknek ki  

kell állniok a „valóság próbáját" is. A Kosztolányi-kutatás ezekben 
a vázlatokban anatómiai térképét kapja az író módszerének, s mint-
egy alkotó elemeiben, felhalmozott anyagában és elkülönítve szem-
lélheti azokat az elemeket, amelyekb ől az író építkezett. 

S ebből a szempontbál nyomatékosan el ő térbe kerül az író sze-
melyessége, regényeinek önéletrajzi fogantatása is, nemkülönben 
a forradalmak idejének fontos szerepe Kosztolányinak, a regény-
írának a születésében, jelezve azt, hogy itt többr ől és jelentősebb-
ről lehet s тΡó, mint Kosztolányinak az ellenforradalom els ő  hónap-
jaiban vállalt szerepér ől. Az élet mélyebb rétegeibe nyílt itt be-
pillantásra 'lehetőség, s Kosztolányi ;riadtan h őkölt vissza a látvány-
tól, .s nem tudott többé megszabadulni t őle. Másfelől a vázlatok 
emlegette „otthoni dolgok", s nyomukban a felrajzó szabadkai em-
lékek, immár az irrealitás üködébe veszve, egy más világgá alakul-
tak képzeletében, és mintegy realizáQódtak, hiszen a költ ő  után a 
prózaíró is megidézhette őket, az elvesztettnek egy újrateremt ő  
nosztalgikus indulatával. S jelzik ezek a vázlatok-töredékek, hogy 
Kosztolányi sziintézisre tört, hogy a Mostohában a Pacsirta, az  
Édes Aanna és az Esti Kornél világát akarta egybefogni. A szabadkai 
motívumok a Pacsirtát, a „mostoha" alakja és környezete az Édes  
Annát jelzi, a vázlat egy fragmentumában pedig az Esti Kornél  
világa sejlik fel: „A habarút követ ő  nagy őrület lecsillapodott, de 
követte egy új őrület: a teljes hitetlenség, vagy az értelmi életben 
való hit, az érzelmi élet teljes megszűnte. Anyák eladják leányai-
kat, szeretőket tartanak nyíltan. Férjek kitartják feleségüket. 
Mocskos élet. A pénz minden. Jelszavak a leveg őben. Senki se hisz 
semmiben". 

Értékes anyaggal gazdagodott tehát a magyar irodalomtwdom-ány 
e kötet megjelenésével, ám az anyag kínálta tapasztalatok levo-
nását még csak ezután várhatjuk — egy Kosztolányi-monográfia 
szövetében. 
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A HARMADIK 

Álban Berg: Írások — levelek — dokumentumok. Budapest, Zeneműkiadó, 
1965. 

„Egyetlenegy hivatott jó véleménye bol-
doggá tesz és jobban meggy őz, mint az 
egész világ összes megvetése." 

Ötvenéves, amikor egy buta bogár csípése az asztmától annyi-
szor megrohamozott és megrázkódtatott szervezetét egészen le-
gyengíti, s a kelevényes karbunkulus vérmérgezéssé fajulva végez 
vele 1935 decemberében. 

Művei a két kéz ujjain megszámlálhatók: néhány dal, pár ka-
maramű , két Opera (Wozzeck és Lulu), heged űverseny .. . 

S mégis, ő  a harmadik nagy; Schönberg és Webern mellett az 
ún. „második bécsi iskola" harmadik jeles képvisel ő je. 

(Persze tudjuk, erre az iskolára esküdöznek ma az új nemzedék 
legkiválóbbjai, a modern zene zászlóviv ő i.) 

Lagyszívű , félszeg és önzetlen, magas növés ű , s mintha ezért 
járna kissé görnyedten, nehogy társai fölé magasodjon. 

Az egy vágytól elepedni akaró tizenhét éves fiú világfájdalom az 
érlelődés korában is szemmel láthatóan jelen van, de letisztultabb 
formában, az önfegyelem kisebb-nagyobb felvigyázása alatt. Min-
denesetre egész életében igazi rajongó. Szellemi tápláléka, írott fom-
rásból: Goethe — Ibsen — Wi:lde — Karl Kraus — Weininger, 
zenei forrásból: Wagner — Brahmás — Mahler — Richard Strauss. 
Emiatt ie1ső  művei túláradóan romantikusak. 

Előbb úgy vélte: érzéseinek, érzelemhullámaimak kifejezésére 
legmegfelel őbb eszköz az írott szó. Költ őnek is készült, de elbukott 
az érettségin — német irodalomból! 

Nietzsche szerint csak a zene visz el az igazi realitásba, a világ 
szívébe. 

Hasonló szempont vezérelhette, amikor a muzsikát választotta. 
„Vannak ... olyan dolgok, amelyeket nem lehet a természet mér-

tékével mérni — dolgok, amelyek kizárólag az emberi szellemb ő l 
származnak és messze túln őnek a materialista világon — dolgok, 
amelyek talán csak a vágyban válnak valósággá, mikor a magasz-
tos és a szép, a jó és a bölcs, s az, amire vágyunk, valósággá lett." 

Úgy tetszik — e vallomástöredék alapján —, hogy „állandóan a 
fellegekben él". Dehogy; ezer szál köti a valósághoz. Csak egy 
apróság: hő  vágya volt, hogy a legolcsóbb tömegcigaretta Woz-
zeck legyen! 

S Wozzeck, amely ma már „klasszikus opera", s beépített sza-
bályos formáival „az abszolút és alkalmazott (énekes) zene" cso-
dás ötvözete, a bemutatón óriási botrányt váltott ki. Versked.és, a 
földszint és a páholyok közti szópárbaj, gúnyos kacaj, pisszegés, 
füttyengetés volt az el őadás „körítése", Egy berlini kritikus epésen 
kifakadt: „Nevezzenek ezentúl Csatornaszagú Mózesnek, ha az 
egész nem nyilvánvaló csalás ... Beng zenéjében nyoma sincs a 
dallamnak. Csupa töredék, foszlány, csuklás és böfögés. Valóságas 
állatkert. Álban Berget zenei szélhámosnak és közveszélyes zene-
szerz őnek tartom." 
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A szí,nhedy a berlini Staatsopher volt, 1925 decemberében. Ha-
sonló jelenet játszódhatott le tizenkét évvel el őbb az Altenberg-
dalok bécsi bemutatóján. Egy jelenlév ő  orvos beszámolója szerint 
ez a zene „a hallgatóság javarészének idegrendszerére olyan káros 
hatással volt, hogy többeken súlyos hangulati depresszió küls ő  je-
lei mutatkoztak. 

A hipperramantika, melynek két „szellemi forrásáról" már szó 
esett, a Schönberg — Webern — Kokoschka — Wedekind hatás 
vonalán az expresszionizniusba torkollott. A tu' lzott önbírálat, igé-
nyes rostálás jegyében többnyire rendkívül lassan és roppant ke-
veset komponáló Bergn.él — ebben az érett alkotási szakaszban —  

az érzelmi komplexusok viharos ar ővel törnek a megoldás felé, 
elemi erővel rabban ki minden lelki katasztrófa. Persze, ez is a 
romantikus lelki alkat velejárója, .a küls ő  nyugalom — beleső  izzás 
különös kettőségének sajátos vetülete a hangok régióiban. Mint 
egy kritikus mondja: „Berg minden zenem űve a tisztaságért vívott 
küzdelem." 

A zene legúj abb történetének meghatározott periódusában oly 
nagy szerepet betölt ő  alkotóművész élete utolsó két évében meg-
érte, hagy Németországban a közéleti porondra pattanó duhajok 
„kulturbolseviknak" titulálják, s betiltsák m űveinek előadását. 
Ő , aki babonásan ragaszkodott a 23-as számhoz, különös jelen-

tőséget tulajdonítva neki, s „igazi réveteg lélek" módján idegenül 
érezte magát a városok k őrengetegében, s a falut kedvelte, ő , aki 
1914љben első  háborús hangulatú nekihevülésében falta az újsá-
gokban napvilágot látó hadijelentéseket, s minduntalan a térképe-
ket böngészte, hogy valamivel kés őbb kijelentse: ,.Kívánom, hogy 
végre, végre, végre béke legyen!", romantikus-borzongatón átélte 
Mozart halált idéző  lelki kalandját. 1935 tavaszán, amikor Lulu 
című  operáján dolgozott (Lulu n ői Don Juan, olyan hősnő , aki 
túlzott szenvedélyével mindenkit elpusztít környezetében) — Mo-
zarthoz hasonlóan, aki annak idején utolsó op еráját, a Varázs-
fuvolát írta, amikor eay titokzatos névtelen megbízó requiemet 
rendelt tőle —,  ,egy ismeretlen megbízótól, egy amerikai heged ű-
művésznő től rendelést kapott egy heged űversenyre. Lhlet ője —
éppúgy, mint Mozart esetében — a :nagy kaszás volt, egy ismer ős 
fiatal lány halála; félreérthetetlenül erre utal a hihetetlen gyor-
san, lázas sietlsé,gben elkészült versenym ű  ajánlása: „Еgу  angyal 
emlékére." 

Hegedűversenye egyúttal requiemje lett, nem véletlenül sz ő tte 
utolsó tételébe Bach e:gyiik korálját: „Es ist genug, so nimm, Herr, 
meinen Geist! ..." 

S mint Heinrich Jalowetz megemlékezésében elmondja: „Berg, 
aki egyébként olyan lassan dolgozott — a Wozzeck kompozíció] a 
éveket vitt igénybe —, ezt az utolsó befejezett darabot (a hege-
dűversenyt) hat hét leforgása alatt írta meg... Alig volt kész 
vele, megbetegedett; anélkül, hagy kímélte volna magát, tovább 
dolgozott a Lulu partitúráján, annyira jutott vele, hagy a hiányok 
pótlása könnyen megoldható, meghallgatta még a Lulu-ból írt 
Szimfonikus darabok bécsi bemutatóját —aztán eltávozott ..." 

(VG) 
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ADAL Е KOK A FANTASZTIKUS 
IRODALOM TERM Е SZETRAJZÁHOZ 

Riadó a napredszerben. 23 tudományos -fantasztikus novella. Bp., 1965. 

Ray Bradburynak, a tudományos-fantasztikus irodalom egyik 
klasszikusának bevezet ő  írása a képzeletr ől szól, Kuezka Péter záró-
írása a műfaj ,,.közhelyeit" szedi csokorba szellemesen és stílusosan 
— jelezve azt, amit a kötet olvasója is észrevesz, hagy bizony a 
nemrégen még oly friss, és „új" m űfaj is megöregedett, hímpora 
lepergett, mintegy befutotta körét, бs beállta képzelet rövidzárlata 
2s, hiszen a gyengébb íras mára műfaj közhelyeit tudja csak meg-
mutatni. 

A modern irodalom külön területe a tudományos-fantasztikus 
próza, s bár a múlt században született, s „a magyar nev ű  fran-
cia író", Verni Gyula, m űvei révén vált ismertté, korunk élete 
hitelesítette, sorra megvalósítva azokat a fantasztikusnak t űnő  
elképzeléseket, technikái csodákat, amelyeket a francia író sze-
repeltetett regényeiben. Úgy tetszett, a képzeletnek és képzel ődés-
nek a legkomolyabb tudomány és a gyakorlati élet ikönyörtelen 
előrehaladása végérvényesen visszaszerezte becsületét, hiszen a 
múlt század józan korának pozitivizmusa a képzeletet ki akarta 
iktatni az ember életéb ől. A XX. század „álmodó" turdománya re-
habilitálta, s a Verni Gyula technikai újdonságai után, amelyeket  

gyakorlatilag is realizált, a ,magauj felfedezéseit kínálhatta fel  

kiindulopontként a képzeletnek.  

Ám a képzelet is korlátozott, nem határtalan és nem minden-
ható — s ez ezeknek az elbeszéléseknek a tanulsága éppen az, hogy,  

nem mehet tovább és nem „találhat ki" többet és mást, mint amit a  

kor tudománya lehetőségként felmutat és tartalmaz. S bár e-lméle-
tileg a kombinációk száma határtalan, a 23 történet, egymás után  

olvasva őket, a képzelet megfáradását is megmutatja, s kitwnik,  

hogy ebben a pillanatban a tudományos-fantasztikus irodalomnak  
egyetlenegy sémája van, amelyet az írók variálnak, s ,pár „köz-
helye", s kísértetiesen közeledik a ponyvaregény cselekmény-me-
chanizmusához, hacsak nem születik egy újabb nagy tehetség ű  
íróegyéniség, akinek m űvei valóban új csapásra, a képzelet új  

körére nem viszik ezt a műfajt. Különben Cervantesét várhatjuk  

ennek a műfajnak, aki mára karikatúráját, a mérgezett képzelet  

önmagára tamadó elhajlásait ábrázolja majd.  

Ötven évvel ezel őtt még a fantasztikus regény írójáé volta szó,  

ma már a tudásé — a műfaj bizonyos dekadenciája ezzel magya-
rázható. Kreatív jellege csappant meg, s helyébe az unalom ké- 
szül befészkelni magát. 	

(Вl)  
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JEGYZETEK 

F. G. Lorca: Szent Luca és Szent Lázár. A nagy spanyol költő  és forradalmár 
halálának harmincadik évfordulója alkalmából közöljük ezt a kevéssé ismert el-
beszélését. 

(Ti munkatársaink. Előző  számunkban Ifjú Műhely gyűjtőcímmel néhány fiatal 
költőnek, az Ifjúság című  hetilap irodalmi munkatársainak m űveit mutattuk be, 
ezúttal pedig az ifjú M űhely két novellistája van soron, 

Hornyik Miklós, Az alkalmazott c. novella szerz ője, 1943-bari született Novi 
Sadon. Gimnáziumi tanulmányait szül ővárosában végezte. A Novi Sad-i Filozófiai 
ezúttal pedig az Ifjú M űhely két noveliltája van soron: 

Bordás Győző , a Trilógia szerzője, 1948-ban született Verbászon. A Novi Sad-i 
gimnázium tanulója. 
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