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SZERTARTАS  

Regény  

MAJOR NANDOR  

A száguldó hintó éppen akkor érte utal Zádar Iimrét a kihalt, sötét  
falusi utcám, amikor .a közelbem megszólalta három hangon zeng ő  to-
гоnyóra; megtorpant ,egy pillanatra, r.áesznvélt, hogy iépp a sárga, kar-
Gsгú emeletes ház el őtt állt meg, .a dárdás vsskerités mögött, аmennуire  
a hoim.ályban kivehette, mtiost is gondozott jácint- és tulipánágyások dí-
szelegtek, mint •gyk аron, s egy pillanatra 'már-már az ösztövér mal-
most is látta maga előtt, ,amiit a földszinti tágas nappa.Li abla Јkábam áll-
dogál, szúrós sze пΡnanel vizsgálgatja az utcát, .s fékem tartott élvezettel  
szívja saját lkezűleg töltett, fü. tszűтбs cigarettáját: nyilván ősi recept  
szerint ;aramásított szűzdoihány parázslоtt benne, sziták, dobozok, per-
metezők, mi mindem kellett ahhoz, „Micsoda szemét, mekkora pazarlas!",  
hárítatta el öné+rzeteisen, ha valaki trafikkal kínálta meg, s mellémy-
zsebébe dugta a kezét, hatalanas órájával játszadozott lopva, aane'ly régi  
veretű , majd féleméteres .aranyláncon csümgött.  

Egy kis, .fekete tábla bizonysága ,sze гvmґt a sárga épület időközben  
egészségházzá vedlett, s mert Zádorbam felötlött, hagy másnap a sir-
boltot orvos jelenlétében kell felbontania, haibozás enélkül ;belépett a  
kapun. Hosszú ,évek múltán, aggastyáni korában, midőn smár végképp  
letelepedett a tartomány szívében, a folyópartom, gyakran felvillant  
előtte: dőre véletlenen imiú2iatt — .felhábarftó, mily gyanútlanul lép át  
az ember küszbbö~kön! — ,  hagy lakkosát fordult az élete sora. Húsz év-
vel az események után műveit araár világszerbe élérvken vitatták a köz-
gazdászo;k, s számtalan meghívást kapott katedrákra is, elöadásokr а  is,  
amvelyеkre azonban sohasem válaszolt, s fiatal ;tudósok, ,akik hébe-Ikоrba  
messzi fiöldről e'lzarám,dakoltаk hozzá, okkal panaszolták fel, hogy az  

elvadult, szikár, ősz öreg, aki bizony jó egészségnek örvendett, s naponta  
pár kilounétert úszott a Dunán, aztán meg madártojást szedett a hája  
mögött ielterülđ  káco;s erdőben, csak a vízben és ;а  fákat mászva hr j-
lаndó eszmeоserét fоlytаtni, s akkor is nagy megszakításdkkal, mert  
hol is szedret dicsér пΡ elmélyült élvezettel, amriel уre egy bokor tövében  
bukkant, hol a ajldani szilaj sertéstenyésztésről ,értekezi'k a földre hul-
lott unakk ürügyén, hal pedig az útjába kerül ő  parasztokkal 11e bor-
gól, esőről, takarmányrál tere гfeг.élm,i,, ,,,Mоndtam már, hogy badzapá.lin-
~kát јЃ6ZZёn, ha vesebajos", Lévődött az aggostyám, a parasztok meg össze-
szűkült szemmel igyekeztеk kereket oldani elő le.  
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Akkor már, ott ,a falyáparton, mihaszna fiatalok tartották !megszállva 
a házát, akikkel naphosszat nagy .megértésben veszekedett és lustálko-
d3;tt -  az agg,astyán, :s nem tette ki a :sz űrüket, noha holmiját szanaszét 
hordták, hálni is a parketten háltak, kinek hogyan és kivel adódott, 
de minden reggel rigolyás nаgytakarítást rendezett velük, „Nem szép, 
ha pettyes a tükör", nyom,ott törl ő t egy szeplős lány kezébe, akit épp 
azon kapott, hagy a tükör el őtt ácsorog, „a sok pettyt ől alig .látod az 
arcod", mondta, s kajánul felnevetett; zokszó néPkül tépdesték .a fiata-
lak akár az egynapos fűszálat is a ház el őtti kövön, -ahol napközben 
sütkérezték ,és az ;aggastyán szanaszét húzott kéziratai felett bóbiskol-
tak,aztán ;ahogy jöttek, csapatba ver ődve odébb i,s álltak köhög ő  a.utó-
j;ukon, hogy imásoknak ;adlják át a helyülket, ;s a fiastyúk járásáról vagy 
a dolomitok ha ts гбІ  elhangzott esztelenségeket talán épp a kár-
pitos vagy ,a gombkötő  mesterség különös jellemfiormáló er őinek épüle-
tes számbavétele váltsa ,fel. „Mer ő  véletlen, hogy a hitutó és .a torony-
óra épp ,egy bizonyos ház el őtt 'lepett meg, az azonban nem véletlen ;  
hogy engem meglepett", dünnyögte néhanapján az aggastyán, s a fia-
talok !száján, alkuk jegy aszót sem értettek bel őle, ez a mоndása is iszálló-
igévé vált, mint annyi más. 

Gyerekkorában, ahányszor csak a faluba érkezétt, huntó várt rá a 
unálaidozó vasútállomáson, ismeretlen emberek megsüvegelték, az ügye-
letes rendőr tisztelgett neki, s noha '+mindig példásan vasalt n еvelőј e 
kiséretében érkezett, ,a rendőr mégis hozzá intézte szavait, „A Nagy-
asszony türelmetlenüil várja az úrfit, a magam részér ől pedig szíves 
engedelmét ké:rem,, hogy hazakísérhessem", s talán ny оkéves lehetett, 
amikor felfigyelt rá, hagy betanult szavakat hall, a türelmetlenül vár tј ia, 
a magam részéről, a szííves ,engedekmét botladozva forgott a rend őr 
nyelvén, s a hangsúly is összevissza kanyargott a mondaton. A nagy-
anama nyilván elismételtette vele néhányszor, mígnem ,élégedetten un-
tett a szobalánynak parázsló sze шével, hogy jöhet a pálinka, s a szoba-
lány hozott is a rendőrn,ek egy pohárkával tenyérnyi ,ezüsttálсán. 

Alighogy a nevelő  ráadta Zádarra a fehér po гköpenyt, a rendőr smár 
fel is kapaszkodott a kocsis mellé, a bakra, s darabos paraszti beszédbe 
kezdett, „Vasvellára kéne hányni azt :a pernahajder népet ia csépl őnél, 
akkor nem. szálima többé vörös +kakas  kazlakra", a kocsis meg halkan 
nevetgélt: az elejtettszavak nyomán titokzatos, borzongató világ sejlett 
fel Zádor előtt, s attól a pillanattól kezdve, hogy a hintó elindult a 
hosszú falusi utcán, r se hederített többé a lányos kép ű  francia neve-
lőre, akinek gondosan lakkozоtt kör`meit annyiszor élnézegette, s ;akivel
anyja társaságában minden évben hármasban egy n őnapot töltöttek a 
tengeren, .s mulattatta, hagy anyja felt űnően goromba volt hozzá: na-
ponta arra kényszerítette, hogy habfehér fodros kötényt k&ssön maga 
elé, s ne .a puncég, hanem +ő  szolgálja fel szállodah szobájukban a -reg-
geQit; „Trafalgar néha súlyos veszteséggel is félér", id őnként efféle ért-
hetetlen mondatrakat vetett ;oda neki az anyja, ,egy-egy lésújtó pillantás 
,kíséretében. 

A .hintában a nevel ő  intelmei is elapadtak, nyilván mert sejtette, ez-
úttal is úgy történik !majd, mint korábban: a N аgyassz:any mára haj-
nak vonattal meneszti vissza a városba; a Nagyasszony ,azzal is nyo+ma-
tékasan kifejezte mélymegvetését, hogy két szót sem váltott vele világ- 
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életében, s ahányszor csak +megérkeztek, nyomban ,a szo'bájába vezettette, 
s oda küldte utána a vacsorát is. Zádor nemegyszer fellélegezve figyelt 
fel rá, hogy ;a nevel ő, mihelyt a hintóba ült, megfeledkezett magáról: 
kezét hanyagul ;szétv+etette, barastyánszipkáját üresen dugta a szájába, 
s ügyetlenül forgatta gyömgyszemz foga!i között: ezzel mindig megnevet-
tette Zádart, :akár •a fiús smazgású 1ány оk, akik később szintén szép 
számban fordultak még az életeben. 

Ezekben a permekben lélekben mára masnap аk élt: kora reggel +majd 
felülnek a ,bricslkára, a nagyima+ma a lovak ikёzé suhint, a határban pe-
dig majd gaz ő  ,kezébe nyomija a gyeplбt sastarostul, „Hajts!", skiált majd 
rá +szenvedélyesen, s a derekátegyenesen tartja, mint a cövek. Odakinn 
a majorban ' tízéves koráig pej pónija várt rá meg a tágas m еzőség; az 
úriház kertjébe — ј  ikáb+b gyumölcsössel vegyes parkocska volt az  —, 

miután a Nagyasszony naponta sorba állítatta .és kioktatta őket ,az ille-
delmes viselkedésről és beszédről, ;délelőttöniként bebocsátást nyert a 
jó pár kőhajításnyúrа  ácsorgó cselédházak gyerekserege, s a rabló.sdi 
-nemegyszer оlуan pоmpás сsatv iniagasztosult, hogy körték, almák, 
barackok süvítettek a leveg őben; a Nagyasszony a tarnác árnyékából 
Figyelte csillogó szemmel a pwsztítást, .s mid őn raeszmélt, hogy .a gye-
rekek meglátták, haragra gerjedt, ,,,Tatár fajzat! Tessékösszeszedni a 
gyii+m+ölcsöt, jó lesz pálinkába. Micsoda tékozló népség!", ;kiáltott rájuk 
felhábonоdva, s égő  arccal vonult kii a konythába, ahol — ,amíg csak a 
m,ajarságban lakott — a csélédlány эegí~tségével maga látta el a teen-
dá ~ket. 

A délutánok békés pihenésben teltek, Zádart az legyetlen süld ő  cseléd-
lányra búzta ,a Nagyasszony, akit idejében megtanútott megannyi társas-
játékra, s aki mindig ,a népes Benők családból került ki, a +mely már 
vagy száz esztendeje, nevezetesen a nagy vereség, 1849 óta fontos sze-
repet játszatt a Zádor család életében., s&t segyi К-más ~ik Benők már ko-
rábiban, jabbágyként is úgy viselkedett,mint aki vérr:dkonságban van 
a Zádaroikkal, s ezt az a körülmény is mlegerősíteni látszott, hogy mtiin-
dig akadtak kközöttük, akiket a Zádorok mesterségre taníttattaik, fel-
szabadítottak s szélrnek eresztettek. 

A családi hagyo+many úgy v&l'i, a Zádor család viszonylagos ielszegé-
nyedésénеk egyik oka is éppen az, hagy nemes Zádor Simon a nagy 
vereség ;bizonytalannapjaiban, ,amikor az -osztrák katonák t űvé tették 
érte :a körmyéket, hiszen ,hárю ~rn fia veszett soda .a szabadságharcbam, :kö-
zöttük az elsőszülött nemes Zádor Pál alezredes is, alig négy-aöt falu-
val arrébb, .a szenttamási csatában, Damjanich tábornak keze alatt, nem 
Benők Mátyás, hanem a +másik kocsisa gondfiaira bízta magát bujdosá-
sában aki aztán megszököttt őle a bőrülésbe rejtett kinccsel ;együtt, s 
ivadékai a ssz оm.szёdas +kisváradban majd száz év +múlva is a környék Іe--
gazdagabb ,emtberei voltak. 

„Azoknál megint született egy fattyú" vagy „Azoknál hal "aleset tör-
tént", esetleg „Azoknál t űz pusztított", ejtettek róluk olykor egy-egy 
szót a Zádaroik, s aki ;mondta, felhajtott egy pohár italt, aki hallotta, 
fel sem pillantott kÉt falat teasütemény között: még száz év múlva is 
családi hagyomány tiltotta, hagy !kiejtsék a nemzetség nevét. Ben ők Má-
tyás végül is ,egy ;е1hagyott szélmalomban talált rá nemis Zádor Si-
monra, s +még vagy ekét évig hűségesen gondját viselte. Azóta a többi 

7  



csélédcsalád pár évenként váltakozott, Ben őkék azonban, megannyi ki-
váltságot szerezve, emberöltőrő l :emiberöltőre követtéka Zádorokat. 

Zádor Imrénetk nyolcéves karában, egy nyári kora délután, bemutatta 
a Nagyasszony .a kiöregedett Benők lány helyéibe érkezett tizenhat éves 
Sárikát, s mielőtt a gyerekszoibá'ba küldlte volna őket, Zádor előtt ok-
tatta ki arra, imát szabad és mát nem, nyilván azzal a rejtett szándékkal, 
hogy bár Sárikára .bázza Zádart, egyimásra felügye1jen еk; Sárika azon-
ban félórával később, amikor Qnár úgy vélte, hagy a Nagyasszony dél-
utáni piheevőre tért, azzal vetett véget az ijeszt ő  tilalmaknak, hogy +le-
feküdt a almlagra, s ¢miközben Zá,do.r fülig pirult, felhajtotta a szak-
nyáját és megmutatta :a látniјval6kat, majd tkigombolta Zádor nadrágját 
és magára vonta, amikor pedig megelégelte a komédiát, nevetve fel-
kapta Zádart, arcon csókolta, „Te kis buta, te! Ida egy szót is megtud 
valaki, dkettőтvknek vége! ,A. Nagya,sszany ∎kitaгpassa :a belünket!" Ez  
az .érzék2:etes kép szörnyű  félelemmel töltötte e1 Zádart, Sárikát valósá-
gos hőspék látta, mert úgy visevkedett, min Јtha nem is faragna veszély-
ben az élete: dudorászva hozta be az uzsonnáját, „No, kapd be, te kis 
pákosztos!", mondta ,anyáskodva, miközlben — Zád:ar nagy meglepeté-
sére — maga is hатap+ott egyet-egyet. 

A tilalolm +megszegése és a közös tito+k közelebb hozta Sárikához, mint 
a nagymamához: még felnőtt k:araban is jobban ragaszkodott hozzá, 
mint bárkihez a rokonságból, nénlik.éjének szólá ~totta, ,soha :egyikük sem 
hozta :szóba azt a délutánt, noha az emlékmindig ott feszült közöttük 
ahámyszor csak :egyпnásra néztek. Sárikát látogatta meg és bízta rá 
újalbb titkát azon a nyári estén ls ŰjгvIdбk 'külvámasábam — férje valahol 
a kéleti fronton hányódott, ő  meg a selyemgyárban robotolt négy gye-
reke betevő  falatjáért —, aimmkar a ,сsalá+djia megkapta az értesítést, hogy 
valaihol. Іа  Kárpátokban,ahol munkaszo:lgálatas diákszázada államásoz:att, 
nyoma veszett; Sárikát kereste fel nlá sfél év múlva is els őnek, cson-
tosam, kapottan, vörös csillaggal, đrnagyi ruhában, amikor már messze 
földlön afféle nemzeti :h őnként ünnepelték. 

A iharangszó a fa1uhoz (kötötte. A kúria, :amelyet egy kis jóakarattal 
kastélynak is mondhatnánk, patt ácsorgott a templom szomszédságában, 
»kora park tövében, amelyet :a. család egyik korai tagja telepített ke-
relken négyszázötven fa- és boikorfajtából, s akit utódai, mert egy éle-
ten ,át egyebet sem tett, csak NLos оni Dániellel, .a t:ermészettud ćкssal le-
velezett, de sohasem vett imagának fáradságot, hagy :megismerkedjen 
vele, némi lenézéssel alk a füvésznek neveztek, kézzel írott, soha ki 
nem nyoimtatott vaskos művét azonban bőrbe ikötve őrizték a család 
nagyom. is :szerény +könyvtáráiban, :amelyet viszont — a korábbi biblia, 
a szentek :életér ől szólб  (könyvek, egy-egy félénken megbúvó j:ogtudo-
anányi mű  kivételével — csak egy kései sarj, Zádor András, Imre déd-
apja, Türr tá!barnak híve és barátja alatpítatt tf ő+ként gazdasági é.s jele-

sebb Irodalmi művekből. 
A parkot még :a puritán, népies ,egyszerűséggél kacérkodó nagymama 

is k:ertéstszel gondoztatta, ;bár a kiipa пsztul:t növények pótlására .már vagy 
ötven léve senki som gondalt, s a мΡsétá:nyak is kissé talán túlság:asan ár-
nyasak, bizony +már-imaár elvadultak voltak, s az ágyásokban a lógogató 
meglepődve fedezhette fel — ez a magymnamár а  vallott — a 'mezei vi-
rágót. 
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Az ágyásokon túl, épp ahоl a körsétáлy háromfelé ágazott, egy szo-
bor állt, a •történelemben imegannyisz ьor talányvas szerepet játszó vad-
kant ábráz ~alta, alatta az ugyancsak titokzatos szöveggel, amely a csa-
lád valamennyi tagjának felajzatta képzeletét: „Ille salubris aestates 
peraget, qui nigris pran4i а  maris firliet, 'arLte gravem quae legenit ar-
bore solern. Horatius." A hagyomány úgy tudja, hogy nemis Zádor Gá-
bar feleségét vadkan б1te meg egy vadászatom., 1759-ben, az ,idézet azon-
ban nem derített fényt arra, vajon az 6s hálából emelt-e emléket a bes-
tiának vagy :azér гt, hagy .elátkozza s anІmentáu hagyja ivadékaira, így 
aztán a ,halál nemcsak az együgy ű  nép mendem'ondái miatt vált rej-
télyessé. 

„Gazember volt az is, mint az egész nemzetség", mondta nemis g őg-
gel a nagymama, ha Családi körben szóba jött a talány, „megölte a fele-
ségét, és nлég kajánul szobrot is emelrt a vadkannak", s rmiközben a isa-
1d sért6dötten ;magába szállt, 'legfeljelbb Zádar Laj оs, is Nagyasszony 
egyetlen fia ikockáztatott cmeg pár szót, cigarettája hamuját porolgatva 
rwhájárál, ,;Malma, az együgy ű  ítélkezés éрро ly 'kevéssé erény, mint a 
tékozló hányavetiség", s ezzel szíven találta a Na;gyasszanyt, aki azon-
ban csak halványan, fens őАbbséggel imasalygatt:saját, annyiszor ismételt 
szavai szerint megbal ~dagult férjének volt .kárhozatos vétke a tékozló 
hányavetiség: a pogány va кΡiászaton, vad d оrbézolásan és szemenszedett 
buj'álkodásan kívül semmit sem művelt — a verébpaprikás volt az is-
tenadtának a kedvenc eledele, vagy száz verebet is puskavégre fogott 
egyszІr-,egysгer, hiszen a paprikás csak a jászág .m ~ellehúsá ~ból készült 
—, s nyilván éveken belül elverte volna a ikülönben is megcsappant va-
gyont — felét így is betábláztatta —, ide szerencsére huszonegy éves 
karában tüdőgyulladásban kiszenvedett, nлég mindig jó ,erében levő  apja:, 
András, Türr tá гbornok felvilágosult (híve és 'barátja legnagyabb ,örömére, 
aki aztán a cselédség szóbeszéde szerint ,özvegyember létére csak azért 
nem nősült meg újra, mert jólösszefért а  ,menyével, Nagyasszonnyal, 
viszont Nagyasszony is mvi;ndvégig gondtalanul s állhatatosan viselte tii-
zenmyalc éves karában beköszöntött özvegységét: egy fi,ú- és két leány-
gyenmeke volt smár akkor. 

A еsálá~d így időmiként sértődötten eltűnlödött .a Horatius-4idézeten: „A  
nyarat csak az ié1i túl ,egészségben, .aki fekete szedernél fejezi be reg-
gelijét, amnelyet a keunény nap el őtt szedett a fáról", Zádor Gábor 
ugyanis élete delén, tehát a nyáron innen volt még, s hogy ,reggelijét 
miféle mérges, sötét gyűmёlccдΡsel végezte — a szeder latinul halová-
nyan a halálra emlékeztet —, meg hagy miféle napot, vajon t űző t-e 
vagy éppen kemény, ikegyetlen napot emleget, :amelyet megel őzve le 
kellett szüretelni a nyarat hozó ,gyümölcsöt, mindennek aligha akad hi-
tes magyarázata. 

Zádo.r Gábor valóban nagy kort ért meg, s élete alkonyán — túl volt 
mára nyolcvanon —úgy vélhette, van Imiért vezekelnie: három jó zen-
gésű  harangot meg egy clyan tárányórát ,adományozott a templomnak, 
amely három hangon szál. A .templam, ha jogilag nem is, félig-emeddig 
a család birtokába. tartozott, ugyanis .a nagy ős, Zádor Jakab labanc 
generális alapította eklézsiástul, aki nyilván maga sem tudta volna meg-
mondani, .miért vette fel becsületes neve, Zadrovec helyett a Zádart, 
amiikor nemesiséget kapott Lipót császártól, mert érdemeket szerzett 

9  



Thököly kurucainak leverésében, s felvidéki lévén a császár a Bars 
megyei Zs аrátnakot ajándékozta neki birtokul. 

Zádor Jakab Savoyai Jenő  parancsnoksága alatt, a török kiverése so-
rán, а  karlócai béke nyélbeütésekor sikerrel tett eleget egy fontos csá-
szári ,küldetésnek, amiért is a császár gráfságot kínált fel neki, ё  azon-
~ban inkább bacskai birtokadofimányért folyaimodo,tt, nem is sejtvén, hogy 
majdani lábancgyűlölő  utódai csak ekként beszélnék róla: a Jakab, s 
cinkos egykedvűséggel hagyják, hogy бsük !származása megnyugtatóan 
béleves.szen ,az 1600,as évek :északi ködébe, úgy fogvám fel, hogy afféle 
megkésett reneszánsz bajvivókémt a Іtékеrvényеs barokk kor vetette fel, 
csak iazért, hogy +miel őbib élfelejtsék: a Іkiгіа  hosszú folyosóján, ,amely 
az utóbbi majd fél .évszázad ,alatt csak akkor kapott kiadás fényt, ami-
kor a gyerek Zádor Ifimre sorra ikitárta ,a befüggönyözött ablakokat, hogy 
— +miközben ,a Nagyasszony .a huzat miatt .karhоlta és sietve kendő t 
kötött csillogó, ,ősz, kontyos fejére: évtizédek óta hajadonf őtt járt —
megnézze azt ,a +hatvanegynéhány festményt — figyelemre méltó alig 
akadt közöttük, sőt ,egyiket-kmásükat alighanem falusi vándorp:iktoro іk 
izzadták ki —, ,amelyek a Zádorok fé г~f tagјаit, az elsőszülötteken 'kívül 
minden ,efimberőltö ,egyik-+másik jelesebbikét, katonatiszteket, f ő tii ztиise-
lőket, főpapokat örökítettek ;meg, hiába keresi az ember Jakab, .a nagy 
ős képét: a folyosó ,élén üres kertet áll, rézlemezen az ő:s ,nevével; .a iké-
pet még Jakab unc+kája vetette tűzre a nagy szalon ,kandallójában, azon 
a napon, amikor az őst eltemették. Imre kivált Zádor Gábor képénél 
időzött el sokat, búsas arcú, halszem ű  ember volt, 1egszem~ eszökőbbnek 
a tokája felett ,kvugró, szinte önállósult, -szívszer ű  állat találta rajta —
m.inő  irónia: ő  és a szív! —, s leginkább +tankönyveinek Martell Káro-
lyára .emlékeztette,akit viszont a nápa'lyiak mérgeztek meg. 

Zádar Imre hosszú +nyári testékkén a parkban várta be •a nyolcórai 
harangszót, ilyenkor rendesen Іa háromfelé ágazó sétány tövében játsza-
dozott a függőtekével, a haramgszóra a parki padra ült, elernyedt, meg-
borzongott: ,ahogyan szertea világon Hunyadira .emlékezteti ,az .embere-
ket .a déli harangszó, a faluban Zádar Gábornak is megvolt a maga 
utódokat tеmlékeztető  harangszava; .a vadkan szobra ott állt Zádor Imre 
elő tt, titokzatosan, némán. A Nagyasszony !ekkor felkelt a tagos e гké-
1yen, ahol egy+kоron népes mula:tságákat +is rendeztek, de ahol .már év-
tizede+k óta csak ő  +kéz.imunkázgatott, olvasott vagy pasziánszozott dél-
utánonként, összesze гdte howmiját, és vacsorára szólította a fiút.  

Zádor 'belépett az egészségház kapuján, s !otthonosan haladt a +kes-
keny betonúton a -bejáratig: a ház sonkánál terebélyes körtefa állta el 
,az útját, mintha tapintatos inas szerepéttölt&tte volna be, ,aki mindig 
épp jtókor jelenik meg: még ,egy lépést :illetlenség lett volna tenni, mert 
,az ember, ha nem +ad életjelt !magáról, óvatlanul a ház bens őséges ,éle-
tébe botolhat: ott terült et az árnyas udvarkert, filagár і  .fával, tisza-
fáivаl, buxusaival és a hátsó kkijárattal. 

Ennek .a .körtefának a éhegyén látta meg egyszer Zádor elh űlve a mal-
mos három -vadóc - fiát, „Üristen, Szekeres ,úr, lepottyannak!", kiáltotta, 
s +miközben leveg őért kapkodott, a majmos kissé .el őredőlt, ültében ki-
nézett a filagóriából, „Lehet, hogy a legkisebb leesik, de a t:öbb:i jól tud 
már mászni", mondta s mig:arettáját visszadugta .a szájába; alig lehetett 
négyéves a kicsi, iazóta régészprofesszor lett bel őle Angliában, s ,egy 
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szer átutaz бbаn, perzsiai ásatásokról unegtérve, haza is látogatott; az ösz-
tövér, vézna analm'os, akit Zádar Lajos fmég fiatal szatócskéntkarolt fel 
s juttatott neki +szerepet gazdasági пΡnanipuláciáiban, nemcsak gyerekeit 
nevelte Hidegen: fürge, csillogó +szemévet mindenütet 'utat vágott :magá-
nak,olyannyira, hogy utóbb 'már Zádar Lajos is megsokallta, s élhide-
gült tőle.  

A +malm аs .szennyéből az aszkéták zavarba ejt ő  tettereje sugárzott; Zá-
dar l;mrét még feli: őtt, főцskolás +karában is, ahányszor csak talábkoztak, 
csupán .egyetlen szem ánizscukorkával kínálta meg ezüstszelencéjéb ől, 
s mihelyt bekapta a cukorkát, a rmalemos +kissé felvetette :a fejét: lerítt 
róla, úgy véli, ezzel minden tő le telhető t megtett érte; Zádor nagyon 
emulatsá:gosnak іtalálta, hogy ІјІуІn tüntetően egyetlen szem cukorkára 
toksávja azokat az embereket, akiket ,külöenös begyesben tart; .a háború vége 
félé, egy ,októberi este, ehhez .a +körtefához kötözték a malmost .a por--
tizának, egy galy' az ánizsszelencét is szétl őtte, ra faltörzsön •o'iká lát-
szottak a golyószabdalta isebák, aranysz јnű  gyanta szivárgott bel őlük, s 
aki óvatlanul a fának d őlt, ,évek múltán is ragacsos pecsétet vitt ana-
gával..  

Zádor .a гtgаѕ  előszobán át, amelylben padok és székek sorakoztak, 
be.látatt a nyitott rendélab ,e; jegy ,orvasnö asztali lámpánál, félhomály-
ban olvasgatott valamit. Amikor belépett, a lány levette fekete, vastag 
keretes szem.üvegét. Sápadt ar ,с ,án azt a 'bizonytalan, halvány m ~osolyt, 
amely később végigkísérte Zádart gaz életén, futtában ra rövidlátásnak 
tulajdonítatta; ,ott táncolt !hosszú szájfa perge szögletében, s nyugtalaní-
tóan párosult azzal a .r Іј télyes tekintettel, amely úgy pihent rajta, 
mintha közben valami !mást fürkészett volna, valahol .a háta mögött. 

Amikor Zádor emegkérte, hogy reggel szakítson magárnak id őt egy  
sírbolt fe еlbontására, a lányösszerezzent, egy pillanatra megdermedt,  s 
mintha a 1elegzete is 'elállt volna; aztán 'hirtelen összeszedte magát, 
könyvét sietve becsukta, bólintott Zádomnak, :s ismét rezzenéstelenül 
ült a helyén. „Foglaljon helyet, Zádax úr, a fogasa háta 'mögött van", 
mondta, s Zádar m гeg2epőfdött, ;hogy а  nevén szólitják, +méghozzá egy fia 
tal lány, akinek az emlékezetelegfeljebb az utcasarokig érhet, de mintha 
scmemi szokatlan sem történt volna, anegkö.szönte a marasztaló t, s hoz-
zátette, hogy .sietős az útja, már +későrre jár. 

,,Akkor a világért sem tartóztatom", mondta az ,orvosnő , s máris az 
:orrára biggyesztette a szemüveget, Zádar meg felkapta a fejét: ezt a 
szokványos mondatot aligha lehetett volna kihívóbban, már-már a • sér-
tés határát súrolva kiejteni, s Zádor nyoanban megérezte, olyan nyel-
ven beszélnek vele, ,аmelyen nemigen ért, de a гkár igy tesz, afkár úgy, a 
rövidebbet .húzza. Átlátott ugyan a szitám.: könny ű  szívvel lemondani 
az гemberről, ha csak jegy gondolatnyit is haboziek, ez nyilván hatásos 
fegyver annak a kezében, aki bánni tud vele; +mindazonáltal tanácstala-
nul álldogált az ajtóban, s maga is meglep ődött, hagy azt mondja: „Any-
nyira azért mégsem sfietös", és :közben lopva ismét szemügyre vette a 
lányt: keskeny, sápadt arcát egészen gyerekessé tette fiús, Titus-frizu-
rája, s Zádаrnak nevethejnékje támadta gondolatra: a feketekeretes 
szeemüvegnék alighanem csak az .a renfdeltetése, h оgу  ,komolyságot, tekin-
télyt sugalljon, +különben ny.iflvá:n fejvesztve .menekülnének .a betegek, 
csakhogy ne kelljen ilyen jaktalan gyerekre bízniwk az életüket. 
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„Akkor vésse le .akabátját, s üljlön wde hozzám", rendelkezett a lány  

Zádor nem kis ,meglepetésére, s ez•ért egy pillanatra ismétmegtorpant:  

alighaneim •egyrámenős kis csitri k:aranaiiba került, akivel, ha olyan  
hangulatban volna, eltölthetne egy-két órácskát, mígnem leckéztetésül  

a térdére fektetné ,és j.ól élparalná, s miközben arról tanakodott, leg-
jabb volna talán anégis távoznia, megakadt a szeme a lány kissé nyitott  

köpenyén: alul két gomb hiányzott róla. „Nem varrná fel?", szólt rá  
illetlenül :a lány, s Zárfar ,egészen belezavarodott, hogy ilyen durván  

kapták őt aragát is illetlenségen, . аzonJban még mielőtt szóhoz jutott  
volna, a lány tárgyilagоs hangon ezt mondta: „S•ok rosszat hallottam  

magáról, pedig ahogy itt álldogálni látom, kezes báránynaik nézném";  

Zádar .egy pillanatra elvörösöidött, aztán falfehérre váltott, s az álla re-
megni kezdett; lassan elő reihapоlt, mutatóu јjt rátette az állбlámpa kap-
csalój ára, imegnyamta ,a goim;bat, a szobára ikoroimsötétség borult, hir-
telen ,egy pofon csattant, aztán Zádor ismét anegnyoanta a kapcsolót,  

világosság áradt szét a szabón, „Történt valami?", kérdezte Zád.ar,  

„Semmi", válaszolta halkan .a lány •és maga elé nézett, Zárfar lassan fel-
egyenesedett, „Akkor most smár maradok", mondta, s levetette a kabát-
ját, odament a lányhoz, ,kezébe vette keskeny arcát, hüvelykujjáva Іl szét-
kente a könnyeit, „igy legalább tudjuk, hányadán állunk egymással",  
mondta, s ujját végighúzta a lány száján.  

• Maga teraraészetesen nem is sejtheti: rmlhelyt .megjelent az ajtóban,  

rosszat gyanítottam, s amikor a sírboltot kiejtette a száján, úgy meg=  

rázott, hogy azt sem tudtam, ikitessékelj аm-e vagytartóztassam: hát  

így kell, merő  véletlenül értesülnöan annak gaz asszonynak a haláláról  

— magának erről sincs tudomása —, akihez kétségtelenül én álltam  
legközelebb kerek e világon, s ha van magában egy csipetnyi jóindulat,  

nézhetett volna ,akár ikamaszl'ánynak is, aki először marad kettesben  

felnő tt férfivel, s talpasztalatlanságában meg izgalmában, mert talán, az  

ég tudná, miért, vonzóvá akarja tenni imagát, szemérmetlenné lesz; s  

csakugyan először állt szemtől szejmiben velem, halott hatéves koramtál  
errefelé, nem - túlzok, maga töltötte be ,az •életemet, minden fiúm is csak  
maga volt, nem más, úgy együvé tartozunk araár, mint a fо1у6 és a part,  
s mégsem lehetünk soha egymásé, bár ezt araaga 'soha:sem fogja meg-
tudni, s ha most, imíg Zsófi nénirő l ,beszélek — igen, tessék csak meg-
lepödni, •a Nagyasszony csupán nekem engedte meg, hogy így szólít-
sam — ,  s •aroamról legfeljiebb jóindulatú megbocsátást olvashat 1e, bár  
tudom, az :iméntiskért néim;iképp engeszteléssel is tartoznék, törlte csak  

a fejét, miféle ő:sib:b oknál fogva formálhatok jogot a puszta elnézésre:  

lehet, hogy mindez csak az ,én elkeseredett basszwm, amelynek mind-
ketten áldozatul esünk gуáanoltalanságuavkban, akkor ,sem 'bánom meg  
soha semпni tettemet: azember, ha visszafordul, könny ű  szívvel tegye,  
halvány im.asallyal.  

Azt hiszem, azon a napon, amikor ielóször taláDkoztam !magával, anyám  

kalácsot küldött Zsáf ~i néninek; ott lakatta paplak hátsó szobájában;  a 

kertészházat is rég elvették má:r t őle. Ez .a szoba .akárcsak bútorraktár  
lett volna, asztalon asztal, szekrényen iszékdk, vitrinen zsámolyok, Zsófi  

nénii meg épp a bőrfatőjlben üldögélt és 'feketézett, fel nem kelt volna  
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ilyenkar, még ha ágszakadás, földindulás hírével toppan is be hozzá az  
ember: ott várakoztatott az ajtóiban, ng csak elégedetten félre nem  
tolta orvaga e'l.ől a csészét. Mellettem,, ,еgy ejjeliszekrény márványlapján  
kosárra való fénykép ahevert, a halom tetejér ől egy szúrós szemű, hisz-
szúkásarcú, fekete fiatalember bámault .rám, +még 'ma is ∎elő tte+m lebeg  a 
képe, „Zsófi néni, ki ez?", ∎kérdeztem megilletődve, s félénken meg-
(mutattam a +képet, „Az egy haramia, fiam", válaszolta kereken. „Ez  
csakugyan ,a nagymamára vall", :szólt ;közibe zavartan, kényszeredett  
mvo 011yal Zádar Timire., „Mon+dam, sok rosszat hallottam magáról", ismé-
telte meg halkan a lány, s az asztal ,alatt a iköpenyét simogatta ott, ahol  
hiányz оtt róla ,a gomb.  

Akkor észrevétlenül elcsentem a képet, és +még ,aznap este elújságol-
tam az ,anyámnak, ahogy ki som nvandhatam, emennyire szeretem a ha-
ram~iákat, s amikor megkendezte, miért, ezt válaszoltam: „Mert szépek".  
Anyám nevetve szólt rám, „Láttál is te haramiát!", én pedig megmu-
tattam a képet; tanyám. ijedtébenmenten elporolt, s •a lelkemre kötötte ;  
ki ne ejtsek ilyesmit err ő l az ∎emiberrál, vannak ám szörny ű  nagy ha-
talmú emberek, akiknek messzire elér +a kezük; akkor szorultam el ő-
ször a maga miatt, nem tudom, ntiagára +isamerme-e, ha a kezébe kerü лe  
az Іа  ikép. Anyám Іmsnаp visszavitte Zsófi néniihez, s amikor ismét be-
toppantam hozzá, Zsáfi néni kiiktatott, hagy vannak nemcsak akár-
milyen, hamm címeres haramiák, s aközben ott lobogtatta az orrom 
elő tt .a +képet, hosszú mutatáujjrával rá-rábökött, „Ez a sehonnai egy 
este összeveszett az Kapjiával, s Balkkor elébe tette a pisztolyát és azt 
mo+rvdta neki, lője főbe imagát. Hát +megtennél te ilyesm ~it gaz apáddal?", 
kérdezte tőlem, rén meg ezt válaszalta+m: „Nem", és elszörnyedve ráztam 
meg a fejeim.  

„De hiszen otthon sem voltam, amikor ,apám véget vetett az életé-
nek", szólt Zádar megrökönyödve, „Ezen, ,amir ől én beszélek, mitsem 
változtat ez", mondta a lány 'könyörtelenül, +és Záadornak tágra meredt  a 
szeme: vajon Tasakugyan őróla van-e szó, vagy egy tőle függetlenül életre  
kelt énjéről, akinek viselt dо lgaihoz — igazság ide, igazság oda — sem-
+m+i kétség nem férhet, +hiszen egy sereg ember életére nem ,másként, ha-
nem éppen igy, balhittel ,  mendeman ~dákkal, ikacskaringókkal tetézve ha-
tott ki, lám, minden részlet aprólékosan összeillik, a felel ősséget neki 
kelii viselnie érte, +kérdezetlenül is, hiszen .a lány szavadból ez félreérthe-
tetlenül kivilglik. 

Igen, ránoolihabja a hamlakát: aki el van telve- önmagával, el sem 
képzelheti, hogy regy szép napon, noha messzire került már t őlük, talál-
kozik majd tetteivel rés gazzal, amit e tettek ihengergettek maguk .el ő tt, 
akár az elszabadult +k ő , s 'más ,kép tárul a szeme elé, mint 'amilyent 
magasztosan rdédelgetett +magában, hadonászhat hát elképedve: nem, eh-
hez semmi Iközöan, ,az enyém .a mag, .a hordalékot tisztítsák el! Én vi-
szont, 'ezt megértheti, ebben a hordalékban cseperedtem fel. Figyeljen 
csak: amikor hazaérkeztem Zsáfi nénit ől, megkérdeztem az apámtól, 
mit jelent, ha valaki főbe Tövi +magát, „Az meghal", válaszolta, miköz-
ben +kaszáját kalapálta: +még ima is a füleaniben cseng; „Akkor az az em-
ber mégis haramia", niondtam neki, ,Melyik?", kérdezte, és laposan 
rám pislantott, „Akiinek a fényképét láttam", válaszoltam. ó erre félre-
fordult és bekiáltott gaz anyámnak, „Verd el ezt a gyereket és mondd  
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meg neki, hogy az gaz ember • földet .adott nekünk, ez jusson eszébe, 
ahányszor csak az asztalhoz ül", s amyáim menten be is penderített a 
szobába. De legközelebb elmondtam Zsófi méninek, hogy az az ember 
földet adott ,nekünk, rossz ember nem .lehet, „T бlem vette el, amit nek-
tk adott! A saját unókám!", kiabálta Zsáfi néni, és rámvágott a séta-
botjával. 

„Már gaz előbb akartam !kérdezni: maga tehát a Benákék Zsuzsája?", 
szólt Zádor ieltűпőidve. „Nem a вenkёk Zsuzsája, hanem Benák Zsuzsa", 
niondtá önérzetesem a lány. „Persze. Nagy ikülönbseg", húzta el a szá-
j át Zádor. „Kicsi. Olyan kicsi, hogy cikik folyton nagy dolgokkal van-
nak elfoglalva, smár meg sem •értik", ,szólt Zsuzsa. „Igen. Nagy tanul-
sá,gok! Akár soralhatnámk is, talán 'ekképpen: Aki folytan szörnyekkel 
küzd, vigyázzorr, mehogy belöle is szörny v. Іj ёК . Igaz-e?", szólt gúnyo-
san Zádor. „Icáim, maga is bud ija. Jobb perceiben", ,szólt !szeanrebbenés 
nélkül a lány. „Jobb perceimben?", !hördült fel Zádor. „Mit tud maga 
a jobb perceimről? Egyáltalán, micsoda haingnem ez?! Mit tudja maga, 
menmy.it fizettem én 'akárki jobb perceiért? S különib.en is, mit tudja,  

mi imenny.it myom a Tatban, akár ma, ,akár holnap?"  - 
Ó, mi ,mennуit nyoim a latban! Arról természetesen sejtelme sincs, ho-

gyan fest az, ha az emlber, miközben feloseperedik,ugy tanulja meg a 
történelmet, mint -én, azt a történelmet, aunelyben maguk mindannyian 
olyan széperr 'megszerezték a saját dicsöségüiket, s amelyet .kisajátítot-
tak, mintha utána már semmi sem történhetne benne, s ezért olyan 
üidv! zülten ellágyulnak, ha csak a .történelem, vagy az, hagy ezután mi  

legyen, ,szóba :kerül. Mindent elrendeztek, a kör bezárult. De Zsófi néni  

természetesen csak temgüdött megmaradt kis ,földjén, ,amelyet továbbra 
is az apám unüvelt meg, bár most unár feleiben, s nyilván ,a régi tisz-
telet miatt — hiszen mindvégig Nagyasбzanyn,ak szólítatta — küldöz-
gette neki az apró aj árrdékdkat, csirkét, kacsát, tojást, sajtot, gyüimöl-
cs t, vagy pedig engesztelésül, .leakifurdalásból, esetleg azért, hogy ily 
arádon törlessze a neki osztott földet, én meg — hol lapít ilyenkor a 
történelem? —, amikor már nyíladozobt az eszem, külön Is :meg Јtetéz-
teчΡn az ajándékokat, énem tudom, azért-e, mert tudtam,odakinn a föl-
deken vápám — lelkifurdalása ellenére Fis — meglopja Zsófi nénit, vagy 
azért, mert pakkor smár !minden délután együtt feketéztem vele, s köz-
ben bebarangoltuk fél Európát, sorra jártuk :a .kastély teraneit; azt hi-
szem, ima is jobban ismerem az összes Zádorokat és asszonyaikat ma-
gánál, s már csak egyedülen vagyok, aki csupán ezért is :magához tar-
tozom, ha jól meggondolom — tudom, f цresallaná, ha hallaná —, leg-
alább pár száz éve. 

Talán ezzel 'magyarázhatnám, ha akarnám, hogy barátn őim sohasem 
voltak, csak bar.átai гm; Zsáfi néni portolta a barátmbket: fél unandabom-
ból is többet értett, mint .másak hosszú srLagyarázkadásból, cinkosan 
ráun nevetett, s el őhalászott egy történetet a tarsolyából, amely el őíté-
lettől mentesen eligazátaott, s így megnyugvást hozott; sohasem éreztean 
azoknak a csömörét, alk_,knek ki kellett önteniük a szívüket valakinek, 
hagy néhány baráti .szót kapjanak s pillanatnyilag megkönnyebbülje-
nek, de másnap üres szívvel, megalázottan, kisemmizetten ébredj гnek. 
Az enyém maradt a szívem, az ,enyém minden titkom; hiába fürkész 
olyam kitartóan, erről semmit sem fog megtudni, viszont tudnia kellene: 
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Ha hosszan tekintesz egy önvénybe, az önvény visszatekint rád. S .a+k-
kor aneg ne inogjon! Magam csak egyetle+negyбzer inogtam meg: amikor 
Zsófi néninek véglkgpp +be kellett +látnia, egyntiagában 'm:ár nincs meg-
élhe+tése, .s felkínálta apának, hogy megmaradt földje fejében tartsa el 
halála napjáig; ujjongásomat azom ~ban, hagy hozzánk költözik, hirtelen 
kétségbeesés váltatta fel: egyszer csak +bcjelem+tette, hogy +mégis wn оká-
jához költözik, Újvidékre, +noha tizenhánom éven át fel sem bontotta 
leveleit, ,a +szemem lábtánc szertartásosan z.éttépte őket, s velem dobatta 
tűzre •a szerteszálló pa+pírszelebkéket. „Ahhoz .a h.ara+rniához?", kérdez-
tém megdbbbe+nve. „Ahhoz", válasz+olta sze+mnebbené;s nélkül. „Akkor 
én böb+bé nem látom Zsófi +nénit?", kérdeztem elh űlve. „Majd telefo-
nálsz, éis ta álko!zium!k vallahol a városban", nyugtatott meg magától érte-
tődőn. Ezért, ha jól meggondolom, neon ;is az +egyetemre iratkoztam be 
egy évre rá, hanem .Zsófii méni utáni mentem. 

„És !tudja-e, ml+iért nem költözött magukhoz a nagynla.ma?", ikérdezte 
talányosan Zádor. „S ,ohasem kérdeztem. Az ő  titka volt", valaszоlta a 
lány. Zádor +elmosolyodott, •ó.l+inbott néhányat. „Azért, mert a maga 
apja azt +mondta neki: 'Jöjijön csak, Nagyasszony, majd f őz ránk, mi 
meg +m ndannyian dolgozni járumk a !földeikre.' Tizenhárom év +múltan 
így köszöntött be hozzám a nagymama: 'Az a fajankó azt k-épzelte, 
hagy majd a cseléd јlüik leszek.' Ezért." Zsuzsa elbiggyesztette a száját. 
„Мiért kellett ezt elmondania?", Ikéndezte halkan. „Nem tudom", vála-
szolta Zárfar. 

Kong a hangja, mekkora űr tátong itt! Így folytonelveszegetünk 
egymástól valaimicskét, minidig csak +egy kicsit, s egyszer majd cswpán 
űr tátong bennünk s körütöttünk, +s гá+döbbenünk, hogy ebben .is .egy 
a sorsunk: nem arás, .épp ,mi ketten oroztuk el egymástól azt, amit a 
másik jelenthet +számunkra. Amit elhallgatok maga el őtt, azzal magam  
vagyok gazdagabb; ,almit hangosan kimbtndok, ,azzal magaból veszek el 
valamit. De ha maga mindent kimoInd, mindent el is vesz t őlem, hiába 
némulok el. Ki vagyunk szalgá+ltatva egymásnak, s csak a karéleten 
múlik, megmarad-e valami belőlünk önmagunknak. Ha 'ezt nem érti 
meg, hőssé cseperedhetett ugyan, de emberré nem. Bahasom tudhatja 
meg tőlem, hogy éveken át csak azért hívtam fel este Zsófi nénit, mert 
azt reméltem, maga veszi fel a kagylót: szép, zeng ő  hangja mindig :meg-
nyugtatott.. A hangja miatt hallgattam meg az el őadásait és a beszé-
deit is; az, amit mondott, sohasem érdekelt, s nem is igen értettem meg. 
Zsófi néni egyre csak hozta +a ihíre+ket !magáról, „A haramiát az éj+jel  

kiugrasztatták az ágyból s jól rászedték", mondta kajánul, „A hara-
mia tegnap megmentette a belgrádi :gyorsat, de .közben 'elvesztette a 
karóráját", nevette lebiggy вsztett ajakkal, „A haramia Angliában egy 
bálon jött rá, +milyen +idegen !számára az a világ, mert nem -énezte át 
a hagyo+mányas angol tánoo+kat", kuncogott gyerekes kárörömmel. 

Így tudtam meg, +hagy baratai .egy éjjel vadászfelszerelésben a város-
háza elé Іbolondítatták, ,azzal az üzenettel, hogy a miniszterelnök, út-
ban Palánka felé, vadászatra hívja, s pár öra múlva alaposan átfázva 
tért haza; vagy azt, hogy +közlekedésügyi miniszter ,korában a ventovói 
vasúti +katasztrófánál ;személyesen húzta ki a szénné égett mozdony-
vezetőt .és a fűtőt a vashalmaz alól, mert a +ment&kacs+i szanitécei hányni 
kezdtek, és égne-földre esküdözteik, 'hogy mindent kibírnak, csak a sült 
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ember szagát nem, barátai aztán .azzal ugratták, hagy a szandtécek mégis 
voltak olyan szemnitilesek, hagy 'buzgálkadása közben ,ele+melték az órá-
j árt; így tudtam meg, hagy bтrtoikigazgató ikarában, kelet-angliai külde-
tésekor, motoresóna ~kázgatva, miközben a nagybirtokosok egyesületének 
elnökével hivatalos türeleanmel versenylovakról, .kalapdivatról és kutya-
fajtákról csevegett, azon járt az esze, hagy lám, itt a folyóknak sehol 
sincs töltésűik, a víz szegélyétől г Ρsimtián fut ,a pázsit a több száz éves 
villákig, merőlegesen levert ,colos deszkak szegélyezik a folyót, a sze-
gélytől egy arasznyira hömpölyög a víz, s legfeljebb tenyérnyire fel-
jebb vagy lejjebb ingad ~aziik, mindennap esik, de sohasem sok, télen 
nincs hó, nyáno Іn meg aszály, s az en~lber,ek ágy könnyen ,az lehet a 
bogara, hhogy a világ bizony megálLapadott, változatlan, örökös. Zsófi 
néni néhány gylilkois szót ejtétt а  bűntudatról ,és a vezeklésr ől: Cam-
bridge-.ben, ,miközben a folyóp,artti sétányo гn ,a St. Jahn's College felé kö-
ziledett, meg-imegbáanult ,egy--egy talrpalatnyi földet, ,аmеlyre az apja is 
ráhághatott egykaroin, elnézegette a bejjárat feletti sast, mögötte a tor-
nyot, belépett az intézetbe, az udvaron négy sziögl вtes gyep, semmi más, 
s talán mert azt várta, a ksréklpár оs еgyeteгnistak végeláthatatlan sorá-
ban ,életre kel ,majd az apja is, pelyhes állú kamasziként, de csak fa-
kuló gyereikikari meséi villantaik fel a ékövezeten, fejvesztve menekült ki 
ebből a sivárságból, Zsófi méni pedig így fejezte be a történetet: „Nyü-
szítve rohant haza a haramia!" 

„A fele sem igaz", mondta Zádar halkan, leverten, „A felét sem mond-
tam el", szólt Zsuzsa. „Nincs akam magyarázkodni. Az ember ,persze 
azt hiszi, eltengeti napjait, rés senki sem tartja szánian. Magáról azt 
sem tudtam, hagy életben van", szólt Zárfar, ,és felkelt, fázósan a cserép-
kályhának dőlt, „Azt hiszem, tudja, hagy meglep ő  dolgokat mond a 
nagymarnjáról", szólt kis ,id ő  múltán eltűnődve, „Sohasem érdekl ődött 
különöskéippen a környezete iránit, csa-k ezért", válaszolta lány, „Egy 
nyugdíjas postakisasszonyt emlegetett alyjkоr, időлként ellátogatott ,hozzá, 
öt Fazonban soha senki sem kereste -fel", mondta Zádar, „Tulajdonképpen 
azon lepődik meg, hagy оlyasmi is ajkad a világom, amiről 'magának 
nincs tudomása", szolt .a lány kemén.yem, ,s Zádar felkapta a fejét: ez 
a lány is azok közé tartozik, ,akik sze пntől szembenmindent anegen-
gedmek maguknak, mert úgy 'képzelik, aljasság az 'embert hátba szúrni, 
de erény, ha hasba szúnják. „Ami magát illeti, engem ,má-r semmi sem 
lep meg", mondta Zádar békésen, „Altatja magát?", kérdezte Zsuzsa 
felvont szemöldökikel, „Nem hiszem. Tudomásul veszem :azt, ami van", 
szólt Zádar, „Más szóval: folyton mneglepetés éri, ez a normális állajp о ta", 
biggyesztette el aszáját Zsuzsa, „Semmit sem vesztek, ha maga így fogja 
fel", .mondta Zádar, „Tudja-e, hagy a múlt vasárnap a tengeren jár-
tunk Zsófi nénivel? Már virágoznak a .mandiulák", mondta Zsuzsa, .és 
a vázából kiszedett egy hierviadt ágat; Zádor ,megl оp6dött: félórája né-
zegette már .a vázát, anélkül, hogy észrevebte volna: nagymama szo-
bájában halála +napjain is ugyanez a virág hervadozott. 

Azt sem tudja meg soha t őlem, hogy Zsófi ,nénivel egyszer a va:jjskai 
réten bevetődtünk egy osárldába, ,egy öregassaony fogadott bennürnket, 
épp hárem ;izgága parasztot tuszkolt ki az ajtón, „Elvisz az ördög 
benneteket, csak kötözködjet оk Smilja anyóval, nemzeti hős a fia, nem 
akármiért veszett vada", jkiabálta ikeiményeaZ, az emberek •meg méltatlan- 
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kodva itávoztak, „Egy 1`iter bort meg ebédet kérünk, az én unokám is 
nemzeti hő s, вneddig várajak még?!", toppantott egyet Zsófi néni. „Ne 
te, ne, ez is egy rigolyás vénasszony, akárcsak jómagam", vett ben-
nünket szemügyre ѕmi4ja anyó, ∎és Zsáfi néni — ezen is csodálkozhat —
nem sértődött meg, „Hagy hívják az unokádat?", kiáltott ránk az anyó, 
„Zádor Imrének. De most már elég legyen!", ült az asztalhoz Zsáfi 
néni, „Zádor Imrének? Hiszen akkor a háború alatt járt nálaQn!", 
siпnult iki az öregasszony arca, s letelepedett az asztalunkhoz, aztán 
meg cigányakért küldött, s velünk együtt ebédelt. 1Jvente egyszer-kétszer 
későibb is ∎meglátogattuk, pálinkával várt bennünket az udvaron, s 
addig nem léphettünk be a csárdába, amíg a cigányok el ő  nem kerültek, 
s az ajtóban tust nem húztak. „Ha megtudná, a - hatját tépné az a ha-
rаmia!", kuncogta Zsáfi néni, ahányszar csak tovarobogtunk, hosszú 
porcsíkot vonva kocsink után. 

Az újévet a pal-áwkai vad őrnél töltöttük, kinn az erd őben, a vadász-
lakban, ősz őnegember, talán öt ∎éve j áruink haz ~zá, tavasszal gyöngy-
virágot szedünk vele ∎és a ∎könnyék valamennyi tarnplamába viszünk 
egy-egy csоkarral; nyáron nyáTsat ;sütünk egy-egy forrás tövében, és 
mulatunk a vadőr vércséin: ∎évek óta egyet sem s цkerült vadászatna 
idomítania; össyeQ nagy, tarka isárkányokat .eregetünk a leveg őbe, és 
tűnődve nézzük, imilyen messze ,szállnak, amikor elvágjuk a zsinegiiket. 

Szilveszter este a tágas, meleg .zabában üldögéltünk, a vad őr egy 
régi, tölcséres gramofont szedett ,elő , ropogós térzenét hallgattunk fél 
évszázados lemezekr ől, aztán a vadőr Zsófi nénivel különös, ősi táncot 
lejtett, éjfél után meg Zsáfi néni kártyát vetett, az öreget (barna ane-
nyecskék.kel biztatta, rólam kisütötte, hogy gyerekem van útban, más-
nap iszánon száguldoztunk az erd őben, forró téglát raktunk a lábunk 
alá, őzikéket, fácánokat etettünk, és Zsófi néni jókedvében egy ágra 
akasztotta .a nyakláncát, versenyt futattunk érte a térdig :ér ő  hóban, 
ne lepődjön hát meg, ha jegy napom .a vad őr nyakán látja, .és Zsófi néni 
holmija között egy kopott ezüst cigarettatárcát talál: a vad őr emlékét 
ő rzi. 

A tengerre négy éve járunk, ∎épp amióta megvan a kocsim; Učićin, 
Split alatt, mimndJen évben felkeresünk egy nyugal шаzott tengerész-
kapitányt, aki egymaga ∎él tizenhat szobás házában, de házam kivételével 
mind üresen tatang, é:s életveszélyes belépni az ajtajúkon, mert , ssze-
omallhatmak, akár a lépcs őház is, ahova évek óta senki esem tette be 
a lábát, de a kapitány gyönyör ű  történeteket tud a világ minden 
tájáról, kivált pedig Bécsről, .ahol ötvenvalahány évnek elő tte nemes 
unalmában tanulmányozni kezdte a legkülönfélébb testek űrméretének 
legegyszerűbb kiszámítását, s harm;inevalahány évvel ∎ezelőtt famentes 
fehér papírra -kinyomatta fanmuláit, .a Pa.letteo-féle képleteket, s fél-
órás szívélyes beszélgetés után ki-ki ima is abban a kiváltságban része-
siilhet, hogy kap belőle egy-egy példányt; Zsófi nénit ő  mentette meg 
a kis templomban, mert Zsófi néni :ott is úgy viselkedett, mint ide-
haza, ;a sajátjában: az els ő  padba ült, s mert el ő tte gyereklányok álltaik, 
akiktől nem :láthatta ,a szertartást, sétabotjával végigkaszált a pad 
előtt. Aligha úsztuk volna meg ép ,bőrrel, ha a kapitány le nem csitítja 
a népet, sürgősen haza nem terel bennünket, „Nem szabad ilyesmit 
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tenni, imás világ ez már, nem szabad!", csóválta a fejet, s csillogó  
szemmel mosolygott.  

Egy percig se tanaakad1јоn azon, lтogy Zsófi néni soha egy napra  
sem ,maradt ki; ahányszor csak családostul kitették a lábukat a házból,  
útra keltünk mi is; mondhatom, már-már siraLmas, milyen 'beütemezett 
életet éltek: ,еgyetienegy мΡszer sem téptek haza korábban, mint ahogy  
tervezték, sem szeszélyb ől, sem unalomból, sem váratlan esemény  
miatt. Különben rég rájöttek volna, hogy nem Zsófi néni, hanem  a 
házmester lánya locsolja a virágokat, s őt egy-egy délutánra .ottihonosan  
be .is rendezkedik egyik-mriásiik finjáva.l a nappalijukban, mint ah оgy  
egyszer, mert kiruecam.ása nk alykar napsz ~odikusak voltak, meggyőződ-
hettünk ,róla. Jákor mondjam: ne fáradjon el ,a raktárba, Zsófi néni  
négy évvel .ezelőtt eladta a bútorait. .Szerencse, hogy ritkán jár mú-
zewnlba: ,a copf szobával mnár rég rtаlálkoziatt volna. Ezekben a napokban 
sok apró felvilágosításra lesz unajd szüksége, lápja, !már csak hozzám 
fordulhat, senki máshoz. „Dehiszen nagymama ,sohasem nélkülözött 
nálam!", nyitotta. tágra a szejmét tiltwkozva Zádor, „Igen, tudom, sok 
pénzt belopott tapintatosan a táskájába, az éjjeliszekrényébe, s őt a 
virágvázájába is", mondta Zsuzsa tárgyilagos hangon, „Maga csakugyan 
túlságosan sokat tud", szólt Zádor ikényszeredetten, restelkedve, aztán  
sietve összeszedte magát, rágyújtott, s füstfelh ő t eresztve maga elé,  
vissza is nyerte önuralmát. „Azt hiszem., maga •is tudja: ha nagymama  
egyetlen !szót szól, minden t őlem telhetőt megteszek érte", mondta, s  
fejszabadultan fejlélegzett: mintha végre megtalálta 'volna a megfelel ő  
hangnemet; „Zsófi néni .a saját útját járta, csak ezt akartam mondani", 
,szólta lány. 

„Inkábba nyelvem kivágom, semhogy ,egyetlenegyszer reggelit 'kér-
jek attól a Szorgalmas Hamwpi ~pőkétől", igy 'beszélt Zsófi néni a maga 
feleségérő l, „A Csupa Hivatás Mérnöknő , .aki, mielő tt csókolózna, nyilván 
kimegy fogat mosni", nevetett 'kajánul, „A Nagy Felel ősség Matrónája, 
aki az ágyban dideregve gondba esik nehogy huzatos legyen az a 
tyúkól, aurait valahol Kukutyinban épít", egy •szót sem szólok err ől, de 
megérthetné, Zsófi néninek egyetlen kérése sem lehetett.  

Azt azonban el kell árulnom, hogy fenn a Fruáka gorán vett egy kis  
gyümölcsöst, zöld zsalugáteres, verandás házikó van a :közepén, s ta-
vasztál késő  őszig folyton oda jártunk; egy diófát ültetett a ház elé,  
s egyre várta, ,hagy majd megn ő . Egyszer egy könyvben azt olvasta, 
seihol Európában nem fütyülnek olyan szépen .a rigók, mint a Fruška 
gazán: ne .lepődjön meg, aha a áfákon mindenütt ,madáretet ő t talál. 'S 
talán ,megérti: •a környéken mind felvásárolta a gyümölcsöt, én kocsi-
káztam le a ' ládákat ,a piacra, saját kofái voltak: mondom, a maga 
útját járta. Csak ezt a .cs оkélysége+t kell még megvallanom: .a gyümöl-
csös az én nevemen van. Legalábbis Zsófi néni így tudta. Ez volt a 
kívánsága. De aláírta a szerződést anélkül, .hagy elolvasta volna: a felét 
mlágis őrá írattam. Bevallom, számításból: Zsófi néninek maga az 
egyetlen örököse. Így hát .elvjött az id ő , hogy kettőnké valami, s ebtő l 
nem szabadul meg halála napjáig: a magáét nem veszem meg, a sa-
j átoan nem adom el. Felezni nem Tehet, a h.az az .enyém is, a magáé is; 
várja :magát és vár engeun. 
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„Hahaha; micsoda földszintes ötlet!", :nevetett Zádor ,kényszeredetten,  

le јtitуedt г Ρajaіkkal, aztán ámulattal, tm gcsillanó szemmel nézett a lányra,  

kicsit úgy, ahogy ,a osodab.agarakra, ,kicsi!t úgy, ahogy azokra szoktak  
nézni, cikik nem várt éles elmével iképesztenek el bennünket. „Csak  

aztán lközbejött valami. Késón tudtam ,meg, hogy magának mindmáig  

nem jelentkezett az anyja", .szólt halkan Zsuzsa.  
Zárfar felkapta a fejét, arca elborult, szaját összeszorította. „Az  

.anyámról ne ,essék szó!", mondta ellenvetést nem t űrő , ránpolyas han-
gon. „Meg kell végre tudnia, hiszen anyja csak 'egy van az embernek,  

meg ,kétl tudnia", szólt halkan Zsuzsa. „Amit meg kell tudnom, majd  
illetékes helyen közlik velem", imondta Zárfar, s úgy állta kályhánál,  

mint jegy cövek. „Férj јhez. ment egy !mérnökhöz, Ausztráliába vándorolt,  
és van egy gyereke", .szólt rezzenéstelen hangon is lány.  

Zádor meg sem moccant, a гfalra meredt, a falon túl a semmibe.  
Zsuzsa szép lassan [karikákat rajzalt irnubatóujjával az asztalra. A man-
du1ag г Ρmegtörte a ,köröket. „Tgy tesz, mintha minden szála maga ke-
zében futna össze", ,szólt kongó, szenvtelen hangom Zádor. „Zsófi néni  

székvényében imegtalálhatja anyja levelét. Még abban az évben írta,  

amikor távozott innen", !mondta Zsuzsa. „Hát ki maga, hogy a saját  

nagyanyám nem engem, hanem magát avatta be ,a saját dolgaimba?",  
tört aki Zádor megrendülten. „Nem tudom. Lelhet, hogy az unokája va-
gyok", mondta a lány. „Hogy értsem ,ezt?", kiabálta Zárfar fenyegetőn.  
„Lehet, hagy az anyám Zsófi méni lánya. Meg a maga dédapjáé", vála-
szolta. „Zzuzsa! Az é.g szerelemére! Elég legyen!", ,kiáltotta megkínzottan  
Zádor, s földhöz vágta a virágvázát. A lány ,ijedten felugrott. „Minden  

szava hazugság!", .dörögbe Zádor. A lány hallgatott. „Miért néimult el?!",  

kiáltott г  Zádor. „Csak egyetlen kérdésemre feleljen, de az igazat  

mondja", szólalt meg halkan a lány, s .rászegezte ijedt, nagy eszemét.  

Zárfar szótlanul bólintott. „Amikor Zsófi néni halálán volt, mondta-e,  
ahogy szeretne látni?", kérdezte a lány. Zádor meglep ődve nézett . rá,  
szá,ja megmeredt, megállt az id ő , s egyszer csók, mintha maga is vala-
honnan messziről hallaná, halkan így válaszolt: „Igen, mondta". A  
lány hozzáfutott, átölelbe, é.s sírva fakadt. „Köszönöm. Tudom, hagy  

hazudsz. De végre ember lettél", suttogta. „Ugye, hogy egy szó sem  

igaz abból, amit Imondtál, egyetlen szó se!", ,kérl:elte kétségbeesetten  
Zádor, „Köszönöm, hagy hazudtál értem", szólt halkan a lány, „De  

Zsuzsa, az ég .szerelmére kérlek, csak egy szót szólj, egyetlen szót!",  

könyörgött Zádor, „Köszönöm, hogy volt er őd hazudni. Köszönöm,  
:mondta a lány.  

Lakkozott, halkan csikorgó falépcs ő  vezetett a várótermül szolgáló  
tágas előszábaból az emeletre, csak három, falba épített vigyori cserép-
nvaszk mögül szivárgott néuni fény, Zsuzsa futtabon mindhármat meg-
simogatta, „El kell imég mennem :egy 'betegemhez, rossz szagú öregember,  
de szép, .szelíd szeme van, ,olyan, mint a birkáké, barna és lusta", csi-
cseregte, és ;odafenn la :k:arlátnák ;támaszkodva várta be fáradtan, óva-
tosan lépkedő  vendégét; vagy szívbajos, vagy gyáva feljönni, nincs  

mersze maradni, ide ereje se távozni, mosolyodott el a félhomályban.  

Tágas szabóba vezette vendégét, amelyben azonban csak ekét kény Іl- 
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mes heverő  volt meg egy alacsony .asztalfika k.ét !könny ű  fotőj jel; az  
~egyifik heverő  azonban úgy körül volt bástyázva, hogy kartávolságnyira 
finшΡndent el lehetett érni: fölötte a könyvespolc, rajta egy öblös fajánsz 
virágváza, egy régi eziist gyertyatartó, amelyen lecsöpögött viasz díszel-
gett, ,egy ébenfából faragott keleti szent, ,аm+int földöntúli ábrázattal 
maga elé tárja .a kezét: semmit som tehetek. Szanaszét kazetták és 
apró ,enсsean!bencseanek .ácsorogták. A hever ő  egyik végén állólámpával 
egybeszerelt kovácsalt vas ,asztalka, lapjára Teilhard de Chardin újság-
ból kivágott gyufásdoboznyi, markáns képe ragasztva, Zádbr megle-
pődve nézte, „Ismeri?", kérdezte halkan, „0, dehogy. De jókép ű  ember. 
Nini igaz?", nézett rá felvont szernfiöldökkel Zsuzsa, és Mába hegyével 
odébb pöccintett egyet a házam hatalmas díszpárna k ёziil, :amelyek 
az йllóláfimpa körül, a ,parketten hevertek, gobelinj?ükön .kalpagot emel ő  
parókás hősszerelmesek ácsorogtak, Bakik .alig várták, hogy egy hölgy 
óvatosan rájuk telepedjen. A hever ő  egyik végen ,alacsony, kerekes 
tálalóasztabka, alsó polcán ekét üveg ital, néhány metszett pohárka bús-
lakodott, lapján meg .egy régi, rézcsatos ifimakönyv. A falak egyetlen 
dísze jegy hosszú, fekete szefikrénykébe zárt .falióra, zománcos lapja, rámai  
számj+ai már unegsárgultak,ingá ~ja alig mozgott. 

„Raismert? Érettségire kaptam Zsófi nénit ől", mosolygott talányosan 
Zsuzsa, „ha valaki itt hál nálam, büntetésül minden félórában fel-
riasztja". Zádo.r szбrakazottan az árva, félrees ő  heverőre ült, ,,,Erre, azt 
hiszem, csak elszánt emberek ,vá1lаlkaznak", mondta, +s nem vette észre, 
hogy Zsuzsa összeráncolta homlokát; az órát dédapja, Z.ád оr András 
hozta Cxörögarszágbál, mid őn Türr tábarnokbt elkísérte a Korinthoszi-
csatorna fimunkálatainak ügyében, amelynek ,építésére a görög kormány 
kérte fel ,a .tábornokot; ,a ,szakállas, оsillagó szemű  athéni бszerész éten- 
gerbő.l ,előhalá:szatt, több ezer éves perzsa vázákat ,kí+nált neki jutányos 
ásom, végül ,azоn'ban Zádar András ezt az órát vette meg, csak azért, 
mert a tábornoknak tetszett a zenéje, „Ha .a tálbornoknak egy bili tetszik 
meg, akkor azt veszi aneg; ilyen volta Zádarоk legderekabb embere", 
mondta ,annak idején nemegyszer іа  mfiagymanna, enyhén a bűnjel felé 
biccentve szép ősz fejével, ha az óra ∎hosszú zenéje megakasztotta a tár-
salgást. 

„Azt hiszem, Zsófi néni Türr tábarndkba volt szerelmes, bár csak 
egyszer látta életében", mondta Zsuzsa, s felnyitotta a konyakosüveget, 
„Miről gondolja?", kérdezte Zádar meglep ődve, „Sokat kérdez! Nézzen 
.a keleti bölcsre!", intett Zsuzsa a ;palit felé. Épp csak belekóstolt a 
pohárkájába, és Tetette a csatos ifim,akönyv ,mellé. „Olyan :emberek, azt 
hiszem, лianapság már nemigen. ∎születnek, akiknek .életéért az angol 
;k!irálynő  jár közben, noha sohasem is látta. Úgy ;képzelem, maguk csak 
az éveket fimorzsoljak, nem az 'életet élik", -mondta, s aligha volt hihet ő , 
hagy ennek a pöttömnyi lánynak a szavai ezek, akibe legfeljebb egy 
csipetnyi élet szorult. 

„De Olyan királynők ,se születnek", fordítatta tréfára a szót Zádar. 
„Én csak arra gondaldk, hagy katona volt, s amikor hazajött, eldugták 
ebbe ,a sárfészek Bácskába csatornaigazgatónak. Csatorna! De ő  nyom-
ban aPanama-csatornára goQvdalt, meg a Karinth оszira. Maguk meg +azt 
hiszik, mindent megtettek, ha egyszer hősöfik voltak", Zsuzsa hangosan, 
hadarva beszélt, szeme tágra meredt, s nem lehetett tudni, gúny csil- 
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log-e benne vagy kihívas, !szeme Türr :ellem beszél-e, vagy Zádort szegezi  

ыho+z, vajon egyrészt Don Quijote_at lát-e, másrészt meg talán Oblo-
mavot, s kihez húz vajion? Talpra perdült,, felemelte a poharát, „Kü-
1öвben ne sókat tör ődjön vélem, sejtheti, nem szívelem a h ősöket: rettent ő  
unalmasak", mondta halkan, s miközben nagy myugalоmmal, feltűnőem 
lassan szopogatta ,a konyakot, tágra nyílt szemét talányosan pihentette 
Zádoron. 

Zádor dobhártyájánazonban üresen +kopogtak a szavak, dédapjára 
gondolt, агki csak úgy élt az emlékezetében, hog am:ikor 6 négyéves 
karában .a majorságban, +a ,diófa alatt guggolt, s egy kiszabadult vörös 
kakas hátulról a nyakába ugrott és tépázni kezdte, dédapja lefutott 
hozzá a tornácról, miagas~ba emelte, fel ,a feje fölé, s ezt kiáltotta: 
„Majd ez a gyeseik dicsőséget hoz a nevünkre!", s talán akkor vét ődött 
eszébe a kép: deres fekete hajat, barnára sült, csontos, ,marká:ns arcot, 
a hosszú, vékony orr alatt tömött, hegyesre pödört bajuszt lát oda-
fentről +meg !két barna szemet, amelyek iközül +a 'bal tágabbra meredt, 
a jobb +kissé összébb szűkült; az is lehet ,azonban, hagy csak az a hal° 
vány, barmára fakult keimény kép él benne, amelynek aljára cirkalmas, 
arany betűkkel rá van nуamva: Schlesinger, Wien., 1879, s ott őrizte 
íróasztalának fels ő  fiókjában. 
Е lete során egyszer-egyszer felötliött benne gaz a jelenet a nagyapjával 

meg a kakasósal, s fel ez a. fél mondat is: „Majd ez a gyerek!", így Bosz-
niában is azon a nyáron, amikor már ,a rongyok Fis szétfoszlottak, ame-
lyekbe lábát bugyolálta, s majd egy hбnapon át sajgó mezítláb járta a 
hegyeket, elvtársaival :bokrokban hált, aipró, ártatlan neszekre is fel-
felriadozotit, s 'elkeseredve, vakmerően vetette magát .a legszörnyűbb har-
cokba, sebekkel oszlatva ,el ,elvtársaii vélt bizalmatlanságát, „Ne farag-
junk a szükségből erényt, emberek", mondogatta halkan, amikor az 
első  elragadtatott szavakat hallotta tetteir ől, s restelkedett, hogy nem 
értik, mire céloz, de nem meri bevallani: a, vakmer őség nem erény, s 
+megveti ,a. hamis értékeket, aztán +meg egyszer szívb ől sírva fakadt —
gyere ~kko.rában sem történt meg vele soha —, amikor kébnapl elveszett-
ség után ismét rabukkantak elvtársai, sebesülten fektidt a páfrányok 
között, szeme tüzes +karikáktól káprázott, gaz 'els ő , aki rábukkant, rá-
'barult és megcsókolta; „Majd Fez a gyerek!", csengett a fülében a háború 
titán, amikor az újságok a báoskai háborús razzüák ügyében Kapossy 
tábarnolk peréről tudósítva közölték, hogy a vádat Zádor őrnagy kép-
v:iseli, ,s a ,képen ott állt 6, szemben a tábo хnоkkal, s még .aznap este, 
az első  vonattal betoppant hozzá az anyja, „Meg őrültél, fiam? Kivel 
fogok én ez гután érintikezni?", +kérdezte .csodálkozó szemmel, s szája 
szögletében gúny játszott, a férfi+ák nagy ügyeit, elveit és eszményeit, 

'ezt a balga férfiaskodást — miként rnemegyszer mondotta — legfeljebb 
arra méltatta, hogy +sziporkázva +kifiguráz.za. 

Zádor az +anyja egy-egy 'halványan őszülő , gondosan rejtett hajtincsét 
nézegette, s megdöbbent: mint mindig, most sem .az ,anyját, hanem a 
különös mоsalyú ,szé,p asszonyt látta benne, „Hiszen csak aköteless "egem 
teljesítem, ,anya", mondta, +miközben a vasággyal, három székkel be-
rendezett kis szoba asztalára tette az amerikai ikatonacsomag sós 'kekszét, 
„Apád természetesen őrjöngött, árulásról fecsegett, s ját ;mulattam rajta, 
mert közben kiégette a kabátját. Ismered: úgy, ahogy állt, operettbe 
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illett. Csakugyan az .a baja, hogy sohasem tudott kockáztatni, mint te.  

Viszont társadalmi ízlése mindig volt", +mondta, s szánalomn Іa.l hor-
dozta végiga tekintetét a szegényes szobán, „Csak ne.m akarod azt is  

elhitetni velem, hogy jól :érzed magad itt?", húzta fel a szemöldökét,  

s úgy nézett .a fiára, mintha azzal, hagy cs'odab ~ogár, különös kíváncsi-
ságot ébresztene benne, „S ő t képzeld, fürdószobá ~m sincs! Lavórban mi-
sok lábat, ha 'éppen muszáj!", mondta kihívóan Zá:dor, s az járt az  

eszében, nyilván romlik már anyja látása, hiszen az ágya feletti képen,  

ha már nem fúzött +megj ~egyzést 'hoz.zá, nem ismerte fel Lenint, akit a tiszti  

lakás valamelyik (korábbi élvezője szegezett a falra, „Jó, jó, megértem,  

elmentél gaz :erd őbe, megtetted ezt a heccet, elhiszem, hogy kalandos  

volt, de miért kell kompromittálnod magad? Ki áll szóba velem ;ezek  

után?", kérdezte, miközben olyan eleganciával csipegette a kekszet,  

mintha a legfinomabb aseimege volna, Zárfar meg csak szótlanul mi-
solygott, a magabiztos emberek kissé földöntúli, egyúttal azonban ijeszt ő ,  
araár-+már fenyeget ő  nyugalmával üldögélt.  

„El kell mennem Іеgy betegemhez, ráncos öregember, de olyan szép  

lusta barna szeme van, mint a báránykának. Elóbb azonban vacsorát  

keszíbek. Töltsön magánék", szólt Zsuzsa, s épp akkor lépett ki az ;ajtón,  

amikor az óra harangozni kezdett. Zádar sem őt, sem az órát nem  
hallotta: .a dédapja járt az eszében, aki árnykénit lkövette Türr tábar-
nakot, s ,egye'dül támogatta +a vármegyénél akkor is, amikor ;angol üzlet-
embereket hozott, hagy itt, Bácskában, az acélos gabona eldorádájában  

Európa leendő  legnagyabb falyamhajózási társaságát megalapítsák, s  
ott forgatta ;mára fejében a nagy Rajna-csatorna építését, a tengerekre  

vezető  utat, amihez azonban kövesutak kellettek volna; a vármegyei  

urak elnéző  ,mosollyal fogadták — utat ebben a sárfészekben?! —, s  

gavallérosan megvendégel+ták, „Kérlek, barátom, ;orvost kellett hívatni  

ehhez az angolhoz: bezabált, mint ;egy paraszt; pedig ha nem tévedeik,  

a tábornok úriembert jelentett be", újságalti másnap méltóságosan ne-
vеtgélve az ösztövér, kecskeszakállas f őispán tarokkozás közben, s ;oda-
kint épp megindultak az ég csatornái.  

Zádar András, nagy 'eszménye árnyékában, legfeljebb szerény mez ő-
gazdász képességével rendelkezett, g őzekéket hozatott, kés őbb cséplőt,  
sőt traktorokat, há:roim h ős 'bátyjának emlékét híven őrizte, noha csak  
hhirből ismerte őket, hiszen atyja a nagy vereség évében, :már-már ag-
gastyán fővel nemzette, hogy magja ne vesszen a családnak, minidazan-
á ~ltal józanul Deák kiegyezési politikáját támogatta, a haladást, a jólétet,  

az Іегёs nemzeti ;adminisztrációt, +mindenekel ő tt az adminisztrációt, amely  
ismét félreérthetetlenül integrálni iképes a nemzethez ezt a vidéket,  

amelyről épp Szenttamásnál derült ki, hagy .integráltsága kérdésessé  

vált — dédunokája, Zádar Imre, egy évszázaddal kés őbb jnzgoszláv par-
lamenti küldöttség tagjaként Indonéziában járt, s megismerkedett az  

önállósult ország els ő  +miniszterelnökével, a halk, kifinomult Hatóval,  

aki nagy megrö.könyödésére ezt mondta: „Tév.ed, uram, az indonéz népt ő l  
idegen .a passzív rezisztencia ázsiai formafa, ha azon az indiaiakét, ne-
talán Gandhiét érti; iellenkez, ől,eg, ,az indonézek Deá+k Ferenct ől tanulták  
a passzív rezisztenciát", s zavarában Zádar ;ezt válaszolta: „Ha így  

fogja fel, uram, akkor napjainkban egy másik magyartál, úgy vélem,  

Nagy Imrétől, ugyanazt tanulhatják", Hata udvariasan bólintott, de meg.  
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jegyezte: „Ő  azonban, ha nem tévedek, kommunista", Zádar ellmasolyo-
dott, „Igen, és mégis", s ezzel ki is fogytaik a szóból — ,  ezért Zádar  
Andrást melyen eikiserititti, hogy fia Kossuthban a nemzet hibb.antó-
ját látta, aki lázálmában a gyám оo talon Zádarokat is őrületibe hajszolta,  
az előjоgok ,és .a juss elherdálásába, s úgy élt, minta korábbiak: va-
dászgatbtt, cselédeit jobbágynak tekintette, s egy alkalommal ,  épp Türr  
társaságában, m ј dőn Kassuthrol folyt a szó, csak ennyit mondott: „Kos-
suth Lajos, segge szavas", s ekkor ,a ,dédapa mindenki szeme láttára  
arcul csapta felnőtt ifi,át, jaki erre csak megvet ően Im:osоlygott, mozdulat-
lanul állt tovabb, s :a kínos csendben, amelyben minden pillanat бrdkké-
valóságnak tűnt, az ,apa se, a fia se távazatt, és senki sem akadt, aki  

az arcába vágta volna a keszty űjét. Türr kifújta az orrát, „Különben  

is gyalázatosan rűmel", mondta színtelen !hangon, s a dohányzó felé  
indult: csak a társaság fele követte, a t đbыek a fiúval együtt a sza-
lonban maradtak, s kevéssel később nagy robajjal a domboldali bor-
pincébe távoztak.  

(Folytatása következik)  
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TIMON LEANYA  
Regényrészlet 

ANDREJ HIENG  

Nem sokkal ezután megindultak harzafelé. Leban mindeddig szívesen 
hallgatta Anna elbeszélését, egyre !buzdította, hogy csak mondja, most 
elhallgatott. A kezét sem nyújtatta neki, hogy biztosabban lépkedhes-
sen, valamiféle szemérmetesség fogta le .a mozdulatát: néha túlon-túl 
sok ibátarságot veszünk magunknak, és zavarba jövünk. 

A stiél gyorsan szerteűzte a fe'l`legeket az égbolton, a köd szétfoszlott, 
hidegebb lett. Az éjszaka szép id őt ígémt. 

Anna ment elöl. Közö ~rnűbös, hosszú léptekkel j árt, akár a macska. 
Noha arca deríásnek látszott, Leban érezte, hogy úgy ,dúLn:ák benne 
a gondolatok, mint a ,vihar. Látta, hagy átadta imagát emlékeinek, ame-
lyek már nem is voltak emlékek, hanem életének legf őbb mozgatóereje. 

Összerezzent.  
Hirtelen megérezte, hagy váilásuk elkerülhetetlen, s rrvielőtt még tu-

datára ,ébredt volna ennek az érzésnek, lelke sötétséggel telt meg. Ez  
az érzés kezdetrben homály ős volt, de .a szíve éppen ezért gyorsabban,  
olyan szaporán vert, minta harkály cs őrének pergő  kopogása.  

Miért? — kérdezte önmagát.  
Néhány pillanat múlva mggkap a a válaLszt: a szüleik akarják őket  

szétválasztani ... Igen, itt van a kutya eltemetve...  
A szülők, gaz apák lettek mindennél fontosabbak. Anna szüntelen  a 

maga édesapját kereste, Leb аnnak meg csak arra szolgait az .apja, hogy  
megértse anyja jellemét. Sokszor hallotta, hogy az emberek nagy  
része szenvedélyesen követeli édesapját, azt a lényt, aki .be tudja sze-
mezni az almafiát, és meg tudja húzni sorsunk határait: egy biztonságvas,  

előre megkörvonalazаtt világot keresnek.  
Én sosem karestem — mondotta magában. —Már ez is meg-

külöпΡaböztet Annától! Két, ellentétes irányban indultunk el, már akkor,  
amikor a világra jöttünk. Annál nevetségesebb, :hogy mások bennem  
vélték meglelni a végzetes apát.  

A benne rejlő  sötétség egyre sűrűbb, nehezebb lett. Az éjszaka las-
sanként kiviilágosodott, a felh ők magasabbra emelkedtek, és az Orion  
a hegyek fölött ragyogott. ЁгzёketІenјп  figyelte, hogyan változik Anna  
arca ,a fenyők alatt, a fehéren Villogó homok fényében. Most ponto-
san meg tudta különböztetni a meghatódottságot •a betegségt ől. Mert  
nagy betegség vált. Kevés, egészen kevés er ő  kellett ,volna csak hozzá,  
hogy haragosan kimondja, amit a fejében forgatott úš amit egyre isrrié- 
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telgetett magában: — Nem játszhatom e1 édesapád szerepét. A rokokó 
komédiák üregemtibe ~rénёk szerepét tanultam meg. Azt hiszem, igazad 
volt, Anna: te is, én is a m аguitik útját járjuk. 

Anna folyton áz édesanyj ,a felől kéгdezősködött. Leban röviden elme-
sélte, mi történt azon a két éjszakán. Baszélt Pr оhaskáról és szerel-
méről. Anna nagy adaadáwssal hallgatta, pedig látsz оtt rajta, hogy a 
történet egy részét ismeri. A végén megkérdezte, hagy édesanyja meg 
az aboás együtt maradnak-:e. Leban azt válxGZOlta, hogy neon tudja, 
de minden jel arra mutat, hagy így lesz. Anna !komolyan, a mosoly 
legkisebb nyoma nélkül mondta: 

— Lesz, aki gondját viseli Anyjának .... És jó lesz így! Igen... még 
az a nyomorúságos nyugdíj ,is ,elfag аdhatóbb, mint az én mesterségem. 
Észrevettem, hagy anya fél valamit ől, de hiszen bizonyos id őszakban 
ez egészen természetes jelenség. Azt szakás mondani, hagy a gyerme-
kékmék és a szülőknek sdk mmnusuk van. Te nem szoktál néha félni? 

Leban csak bólintott. Inkább arról akart beszélni, ami számára ki-
záróla аg fontos volt. Megkérdezte Annát, mit .akar még elmondani, hi-
szem történeteinek se vége, se haza. 

Anna meglassította lépteit. Úgy nézett maga elé, mintha a sötétség-
ből várna üzenetet, választ, arra, mit mondjon el, mit tartson titokban. 
Bólogatott a láthatatlan beszél ő  szavaira, . és amikor Leban felé for-
dult, éppen egy hullócsillag fénye villant meg, ,és Leban egy pillanatra 
látta szemének kitágult sze гΡnbogarát, a szája mellett hullámzó mély 
ráncot, énezte keser űségét, mindazt, ,amit nem tudott fölfogni. Anna 
aztán elmondta, hogy a komédia vége még hátravan. Elmond neki 
mindent, de nem most. Most nem bírja. 

— Kifárasztottál, kifáradt m. Még a színházban is, pedig ott szorgal-
masan dolgoznak, adnak szünetet, pihen ő t. 

MegІehet ćлsen késő  volt már, amikor az Otthonba visszatérték. Mégis 
kaptak vacsorát. Holmiféle üzletembereik érkeztek külföldr ől, és két 
autóbusz szakszervezeti tagdkat hozott, úgyhogy a személyzetnek édes-
mindegy volt, hogy adnak-e nekik Is enni vagy sem. 

A tükör előtt -elhaladva Leban látta a hidegt ől dermedt, piros arco-
kat, s mindjárt az jutott eszébe, hogyan hasonlította össze az els ő  estén 
asaját és Anna ,argót. A bárban történt. Anna arca nyugodt volt, 
mintha arany álarc borítaná, még a szeme is aranyfényben égett, a 
szája Ikörül akkor Is apró fintanak bujkáLbalk. Most .is látta arcizmainak 
rángását, de most !már tudta, imi okozza. 

Az jutott eszébe, hogy tulajdonképpen nincs 'is végzete, márpedig 
ha az embernek nincs el őre meghatározva a ;sorsa, az arckifejezése 
sem alakul ki. Ez járt az eszében, de érezte, гennyine nevetni való ez 
a gondolat. Fölhasználta Anna végzetét, az apjáét is, szaladt a lány 
után, ,és 'a maradékokat kapta. Néha az események után futott, ame-
lyek úgy vonszolták maguk után, mint a póráz az ölebet. Közben azt 
hitte, hagy életének folyása el őre megfontolt számítósakon alapszik. 
Sohasem kételkedett a m űvészet értékében, .járt Ravennában, és látta, 
hagyomgyőzedelmeskednek a mozaikok az id ő  fölött, látta, hogyan 
világít a zavaros vízb ől a katonaság ,és sok másféle halál. A dicsfény-
övezte néma szobrák kedvéért hajlamos volt arra, hogy ne vegye észre 
a való élet változásait. (Nem is sejtette, hogy a 'következ ő  órákban előbb 
bestia, majd hős lesz, iközömbös vagy öngyilkos. Nem tudta, hogy a 
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müvészetnek nem adatik .meg 'többé, hagy aranyos égboltokat és vi-
rágzó almafákat fessen.) 

Vacsora közben úgyszólván egy szót sem .szóltak. Annát a hideg 
rázta, remegett, mint azok az emberek, akik -el őször vannak ilyen nagy 
magasságokban. Va sora el őtt páиnikát .ittak, azután bort, sugy érezték, 
hogy fdlyékony áfám ikering az ereikben. Anna ,epepen a fénycs ő  alatt 
ült. .Szeme alá árnyék vet ődött, a szája szögletében ránc sötétlett, nyil-
vánvalóan meglátszott, hogy már nem fiiatal. A harmadik ,pohár után 
ismét beszélgetni kezdtek. Szavaiek hidegek voltak, távol maradtak 
egymástól, ;éppen úgy, ,a'hogy ,pillantásaik sem hozták közelebb egymást. 

Leban Fejakrál beszélt, azután a szonátákról, majd a gazdasszonyról. 
Anna megkérdezte, mi a neve Leban édesanyja kutyájának. (Külö-

nös, a ,gazdasszony nem törődött vele, pedig azel őtt haragudott rá.) Le-
ban arról 'beszélt, mit látott, mit tud. Megemlítette Castort is, azt a 
kutyát, amely az első  estéjükön velük volt, nem sokat jelentett szá-
mukra, most is, hagy róla esett szó, фpen hagy csak elmosolyodtak. 

Milyen tervei vannak? Mit szeretne elérni a .zeniében? 
Leban csak a fejét csóválta meg. 
Valóban semmi többet? Anna ezután az olasz autójáról beszélt, az 

útról Zágráb és Logaiiska Dolina között. Az olasz remekül vezetett. 
Leban .kénytelen volt ;beismerni, hagy ismét féltékenységet érez, pe-

dig már elszállt bel őle, csak annyira érezte, amennyire egy seb lükte-
tése fáj.  

Anna maga e+lé dobta a szalvétát, és nevetni Arabált. Csak a лnyit 
mondott, hagy úgy látszilk, szerencsés csillagzat alatt született. 

Lebannak eszébe jutott valami, és megkérdezte Annát, miért nevezte 
el az első  estén, amikor .még alig eismertdk egymást, káró királynak. 

Csák úgy ... játékból. Vagy kacérságbál. 
Leban csak a fejét rázta, s azt mondta, ,hogy ez a magyarázat sem-

mit sem mond számára. 
Anna tav.ább magyarázott: A kártya mindig sokat jelentett számára. 

A király tekintélyt jelent, s ő  úgy ;éreezte, hagy Leban fontos személyi-
ség. Különösen akkor, 'amikor a zongorára támaszkodva az ajtó felé 
fordította oroszlánfejét, saját muzs ~ik~ájától lelkesült, piros arcdal. 

És miért éppen káró király?  
A szívkirály jobb lett volna? A szív, kedvesem, bátorságot és  

szeretetet jelent.  
Gúnyolódása túlságosan is általános volt, nem is okozott fájdalmat.  

El is mondta Annának, hagy az egymás után következ ő  megalázások  
meg'kerrLényítették szívét, igazi kutyatermészet lett.  

Az előbb azt mondtad, hogy arosz'lánfejem van. Tudod mit? A  
pudlikutyákat is úgy nyírják, hogy oroszlánsörényük legyen.  

Csak játszottak .a szavakkal, egyiknek sem volt semmi súlya.  

Leban úgy érezte, hogy amit a féltékenységr ől mondott, színigazság.  
Annára vetette tekintetét, ;és pillantását úgy mélyesztette a szavaik  

között támadt hézagok közé, mint valami kutató szondát. Belátta, hagy  

minden sorsot gyorsan egyenesbe kell igazítani. De hogyaen? ... Egyet-
len betegség sem múlik el egyik pillanatról a macikra. A mélyre ható  

sebék az ember ,egész elényét megrázzák, és a .fájdalom csak az eszmé-
letlenseg pillanataiban lapul meg lüktetve. Tudatának egy részét bíbor-
köd burkolta be, és a homályból Anna kellemetességei élvez őinek képe  
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bukkant föl, holmiféle általános arcok, egyre :sem lehetett ráismerni.  

Tudta, hogy a köd 'egyszer a szívébe is behatol és szomorúsággá, fájda-
lоm.rná változllk, amit nem tud majd egyszerűen lerázni magáról. Most  
azomban ez nem volt fontos. A köztük folyó hideg, lélektelen beszél-
getés, •a köztük ,támadt űr volt csak fontos. A past coitum keletkezett  

űr ... De mitől? Fejtik, .a szonáta, a kutyák, az autó, az olasz ügyes  

vezetése, a kártya, a céljei állomás, a rakos asszony meg a férje —
érthetetlen, téves jeleik, együttesen is semmii. Kinek, miért sz őtték  
egybe ezt a semmit? Hát nem lehetett volna másképpen? Lehet, hagy  
a fáradtság okozta, de látta Annát, amint a nagy fák között parányinak  

látszik, botladozik a gyök ~emekben, egy pillanatra rávilágít a nap sugara,  

majd ismét beleolvad a csupasz lapos fölött .emelked ő  erdő  árnyékába, 
mit sem törődve az ő  'kiáltozásával, de az is lehet, hogy nem is hallotta 
a szavát, hiszen m.esisze volt, s utol sem Verhette ... Elment. Eltáv о lo-
datt. A .szavaik úgy hullattak a köztük lev ő  ipusztaságra, mint a le-
csapó kányák, hagy azután üres +karm оkkal, zsákmány nélkül emelked-
jenek föl, mert is fű  aközött semmi !élő  esem volt. 

Amiöta nem beszéltek Anna édesapjáról, ,megszakadt köztük a kap-
csolat. Lёbannak nem volt kéznél semmiféle története, hogy elmond-
hassa. 

Anna a többi vendégre akarta terelni a figyelmét. 
Leban csak annyit mondott, hogy jól ismeri az effajta népséget, akár 

csukott szemmel is le .tudná rajzolni őket. 
Pedig csupa félénkség volt 'körülöttük a sdk ember. A bejárattól 

balra, az összetolt asztalok mellett ültek ,a szakszervezeti kirándulók, 
a magukkal hozott harmonika muzsikáj ára táncoltak. A táncolók között 
gyerekek 'kerget őztek, az asztalok között is futkároztak, kiszaladtak a 
folyosóra, s ott Ikiáltaztak a házl őtt. A felnőttek megfeledkeztek ró-
luk. Egyik-másuk arcon igazi, szíиből jövő  vidámság tükröződött, de 
voltak köztük szomorúak is, akik bánatukat fanyar masoly mögé rej-
tették. Mindegyikűk arca 'kivörösödött, kamaszék hadonásztak vörös 
boros poharukkal, az id ősebb nők ,pedig aggódó gondossággal kóstol-
gatták borukat. 

Lebannak a regi idők zarándokai jutottaik ∎eszébe. 
— Sok minden nem változott — mondotta. — Hallgasd csak, hogyan 

énekelneik! ... Nézed csak azt az öregasszonyt, a borba martogatja zsem-
léjét. Mindig így csinálták .. . 

A sarokban, az ablak mellett egy kisebb társaság üldögélt. Vállalati 
igazgatók, kereskedelmi osztályf őnökök, jogi előadók külföldi üzlet-
feleik tarsasagában. fisak keservesen sikerült fenntartaniuk a beszél-
getés fonalát. Egyikük ismerte Annát, és feléje bólintott. Isztriai vörös 
bort ittak, mert úgy gondolták, hagy ez a bor különlegességnek szá-
mít, és hazafiasságuk különlegességet meg meglep őt keresett a kül-
földiek számára. Az üzleti ügyeket csak 'felszínesen érintették. Azok 
is, akik csak szlovénül tudtak, feszült arccal menekültek az ivásba. 

Leban egy pillanatra úgy érezte, hagy a benyomások fölkavarják, de 
valahogy tetszett neki a dolog, úgy érezte, mintha tarka álomképek 
közé, .pihentet ő  puhaságba süllyedne. Szeme és füle minden apróságot 
eszrevett, és a részleteikb ől villogó képet állított össze. Nem védekezett, 
a természete játszott vele, a gondolkodástól menekült. (Egyszer ezt írta 
a naplójába: „Mindig könnyelműen csereberéltem össze a hangokat és 

27  



az embereket. Azzal hitegettem magamat, hagy a színek megteszik a 
magulkét. Hangszerelésem olyan ritkító, cifra volt, akárasa.k egy szlavó-
niai ,menyasszony,azzal •a különb+séggel, :hogy a dúkátak alól nem egy 
riadt vagy szomorú szerrvpár tékintete villog el ő .") 

A csillái 'körül apró 'ködfoszlányok hullámzanak. Az arcok egyre 
pirosabbak, :és az emberek ide-oda hullámzanak, forognak, mint egy 
körhinta, amelynek szerkezetét meglendítette valaki, és most nem le-
het megállítani. Az ajtóban a vallálati bitkár meg a könyvel ő  kitárt 
karokkal örök barátságot e9küdnek egymásnak. Dominóznak is már .. . 
Egyesek táncolnak, mások ülnek. A viharkabátos angyala csirkecom-
bok között válogat, nefelejcgkék szeme ködben a krumpliorrú tréfa-
csináló felé fordult. 

Két szék Ikéll Emmának? Egy nem elég a fenéké .alá? 
A рјflсгІву  •a vendégék feje 'fölé emelve hordozta körül a salzburgi 

galws'kával teli bálat. Hóna alatt verejtékfoltos volt a ruha. 
A vendéglátó vállalat igazgatója németül ,szólt külföldi üzletfeleihez: 

Kosten Sie von dem da! Teran. Der Wein ist weltberühmt! 
SchmeGkt's? Ja...? Also, wir akönnen, auf kinin Fali untér 17 0/0! 
Néin, Nein, wirklich nicht! 

Az öreg tákarítóasszony, akinek új frizurája van, kezét az arcára 
szorítva védekezik a feléje nyújtott borospohár ellen. A többiek éne-
kelnek: — Viszi mára víz bárkámat ... Ugyan melyi'kúknek jut eszébe 
a zarándok, melyikük énekli ezt a dalt? A harmanik ,ás enyhén tánto-
rogva sétál az asztalok között. A vállálat titkáráriák hangja hallatszik: 

Kérdezd meg tőle, lehet-e még Opel Cadettot kapni! 
Az igazgató ,csók lеgyint, esze ágában sincs megkérdezni, egyre csak 

a hegyeinket és borunkat dicsérik. Egy Berta nev ű  leány csiklandósan 
nevet, mert az autábwsz sof őrje a hátát tapogatja, hogy kitapasztalja, 
visel-e melltortát vagy sem. A másik lány meg, az a piros arcú, ott 
sírdogál az ablak mellett, mert Ludvik nem hajlandó utána menni, a 
barátnője meg egyre azt magyarázza neki, hagy gazember az a Ludvik 
meg gyáva is. A gyerekek közben visszajötteik, és femy őillatú hideget 
hoznak magcakkal. A cigarettafüst pókfonalai meglengenek. 

Az egyik külföldi vendég szava hallatszik: 
Jedes Jahr e'ine Übenraschung! Ihr seid wirklich flott! 

A szákszervezeti kirándulók asztalánál három párka ül, senki sem 
hagyja őket :szákoz jutni, így hát kifordult szemmel csak isznak, isz-
nak. Mozgáswkban van valami a madarak fürgeségéb ől, amint hátra-
vetik a fejüket, hogy torkukba zúdítsák az italt. Berta .kimegy, a többi 
nő  mérgesen néz utana, mert twdj:ák, hogy megint visszajön bizonyta-
lan, lusta járásával. 

Kár, hogy nem süt a Hold! — állapítja meg valaki a sarakban, 
és szinte sírva fakad, mert eszébe jut egy hoidvilagos élmény. Berta 
az ajtónál visszafordul, a sof őr föltápásгJkadik,es végigönti a bort az 
asztalon. Tánc! 

Egy szomorú képű  fiatalember támaszkadiјК  a söntéshez, holmi me-
netelésről beszél, katonaemlékeir ő l. 

Leiban Anna felé nyújtotta kezét, mintha csak föl akarná rázni der-
medt mо.zdula:tlanságából, pedig a mozdulat csak véletlen, önkéntelen 
volt. Anna tudta ezt, és nevetve állapította meg, hagy olyanok a tán-
colók, mint az első  tavaszi légélőre kicsapott birkák. 
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Egyszer már meséltél nekem a birkákról ... Mikor is volt az?  
A mi eleső  lagоlé~süгk, első  éjszakánk ,alkalmából ... Akkor. Ugye  

neon szereted a sdk embert egyrakásan?  
Ha fiára,dt vagyok, mindig birkáknak látom őket, vagy pedig va-

lami arra kényszerít, hagy mindegyikr ől kitaláljak valami történetet.  
Ez a néhány mondat sem csökkentette a köztük lev ő  távolságot. Az  

első  éjszaka emléke elsuhant mellettilik. A nagy ,zajban is csend tele-
pedett tájink, és a kett őjüket ,elválasztó szakadék leveg ője sem mozdult.  
Leban, érezte, hagy hasztalan az egész, céltalan mindaz, ami azon  a 
délután, azon az estén kezd ődött, tudta, hagy minden igyekezete ne-
vetséges. Csak sötétséget látott maga el őtt. Arra volt ítélve, hogy bele-
merüljön. Tudta, hogy a lánnyal együtt életének minden értelme elvész.  
Sak ember él cél nélkül, úgy látszik, neki is ez lesz a sarasa, nincs más  
választása. Sötétség sűrűsödött közéje és a leány közé. Anna sorsa  
apjáéhoz fűződik. — „Nékem nincsen sorsom — állapítatta meg. —  
Anna sorsából pedig nem meríthetek er őt. Jobb lesz, ha elmegyek."  

Erős kéz vezette a sötétben.  
Eszébe jutottak édesanyja utolsó napjai. Egészen megváltozott, mint-

ha minden élszál'lt volna bel őle, rés most csak mosolyogtató der ű  maradt  
volna benne.  

Egy-két nappal -elóbb hívtak — mondotta, miközben a kertre  
nyíló ablakra szegezte tekintetét. Majd amikor Leban azt mondta, hogy  
nem Férfi, így szólt: — Ne hazudj! Semmi értelme!  

Nemcsak az arcáról, a lelkér ől i,s lehámlotta szépít ő  festék. fgy lesz  
vele ,is. Ez a legbiztosabb, legmegbízhatóbb valami.  

Ebben a pillanatban .a leányban változás történt, éppen olyan, mint  

akkor a bárban. Görcsös mozdulattal húzta maga elé a borosüveget,  
mintha csak mögéje akarna rejt őzni, ,előrehajolt, olyan mélyen, hogy  
haja az arcába hullott. Suttogott is valamit, de Leban nem értette. Mi-
előtt fölfoghatta volna, hagy megijedt, a háta mögül mély, dörmög ő  
hang szólalt meg:  

Micsoda meglepetés! Ez aztán szerencse!  
Leban 'hátrafordult.  
Az ivó bejáratánál egy meghatározhatatlan .korú férfi állt. Integetve  

pázta a kezét, hajlongott.  
Mindazt, ami ezután történt, Leban lelkiismeretesen följegyezte nap-

lójába.  
„Meg kell mondanom, hogy mindjárt tudtam, kicsoda. Nem felejtet-

tem el Anna leírását, meg hát az embernek .néha vannak megérzései  

is. Utat tбmt magának a sok részeg között, akik ott tántorogtak az ivó  

közepén, de közben sem hagyta abba a hajlongást. Csak a mi aszta-
lunknál torpant meg. Nem sokszor láttam ilyen !sötét, nyugtalan pillan-
tasú ►szejmpárt. De a legjobban az lepett meg, hogy észrevettem: úgy  

moвolyag, mint akinek kötelessége, dolga volna, épedig nehezére esik, de  

hát miit lehet tenni, az embernek e'1 kell végeznie a kötelességét. A be-
széde is ilyen volt. Földíszítette mondatait, de egészen másképpen, mint  

Prahaska szokta: nehézkesen, minden lendület nélkül. Annáról rá néz-
tem, majd megint Annára. Láttam, hogy Anna arcán a pír meg a sá-
padtság vá'ltоgatja egymást, ujjával az asztalterít őt ,kapirgálta, a férfi  
meg nyugodtnak látszott, csak a szemének pislagésa árulkodott. Azt  

hiszem, hagy jócskán beivott, mert nehezen lélegzett, a b őre csillogott,  
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de hát olyanfajta ember volt, akinek a lábát nem gyengíti le az ital, 
és a nyelvén sem lehet úrrá. Azt mondta, hagy nehézkesen beszél. Tu--
lajdonképpen nem .is igaz: lassan mondta ki a szavakat, de simán, aka-
dozás nélkül, és .nyugtalanító, furcsa sorba kapta őket egybe. 

Hát nem ismer, kisasszony? — kérdezte, érs ujja hegyeivel az asz-
talra támaszkodott. — Igaz, régen volt. Régen ... Nem is volna sza-
bad ezt a szót az ön fiatalságával együtt emlegetni. Ne is tessék rám 
haragudni érte! Hiszen akkor még :gyermek volt, rövid szaknyávskáj,ából 
kilátszotta térde, s korán kellett leféküdnie, ami igen helyes volt. Sza-
lag is volta hajában. Ugye? Persze, hagy volt! Hiába, az én emléke-
zetem nem csal, nem hagy eserben, se jóban se rosszban. Igen, igen! 
Fehér szalag volt a hajában! És a szeme is éppen olyan, mint akkor 
volt. A iszája sem változott. A füle ;sem. A homloka is éppen olyan. 
Hiába, az én eniјlékezetem nem csal... Hát valóban nem emlékszik 
rám? 

Anna csak bólogatott. Láttam, hogy csóka férfi szájáig emeli tekin-
tetét, mintha felne a sötét szemekt ől. Szinte visszaváltozott azzá a 
gyerme ~kké, ákiről a férfi beszélt. Még egyszer, szinte félénken bólintott. 

Fölálltak. A férfi megkérdezte tólem, férje vagy nagybátyja vagyok-e 
Annának. Kezet nyújtott, ,és megmondta a ,nevét. Még ma is érzem a 
kezemben azt a hústömeget, kellemetlen, hosszas szorítását, amely se-
hogy sem akart elválni a tenyeremt ől. Kérdésében nem volt semmi 
csípő  szándék, inkább erőszákoltnák hangzott. Hellyel kínáltam meg, 
eléje tettem egy poharat, amely eddig lefelé fordítva állt az asztalon, 
és töltöttem neki. Egy kicsit megmutatta a fagát, és magasra emelve a 
poharat ránk ,köszöntötte. Neme válaszoltunk, csak mi is megemeltük 
a poharunkat. 

Már régen keressem magát! — mondotta azután egyszer űen és 
minden átmenet nélkül. — Hal él? 

Zágrábban. 
Anna, hogy elcsitítsa keze remegéstét, ökölbe szorította ujjait. 

Persze, persze. Ezért nem találkoztunk. Én magam egyre csavar-
gok, sehol sincs megállásom. Igaz, jól keresek. 

Megkérdeztem tőle, mi a faglalkоzása. 
— Kereskedelmi utazó. Aki mindenkit megnevettet, és akin mindenki 

nyugodtan köszörülheti a nyelvét. De hát mi lehet más egy volt keres-
kedő? Egyszerre elszedtek t őlem mindent, én meg most lassan vissza-
szedegetem. 

A szakszervezeti kirándulók felé mutatott, akik Berta körül sereglet-
tik öCsze, és a cigarettafüst fellegeibe burkolózva a Marinát énekelték 

Azok senkitől sem visznek el semmit. — Legyintett. — Meg őszül-
tem, múlnak az évek, mintha csak kergetné valaki őket, mégsem hagy-
hatom abba. Úgy pátom, uram, maga sem különb. Tudja, hogy a kis-
asszony meg én bizonyos kapcsolatban állunk egymással? Látom, föl-
húzza a szemöldökét, tehát nem tudja. Röviden elmondom: Amikor 
Anna édesapja földbe került, vagyonának nagy részét én vettem át. 
Csiklandós ügy volt ez! len t őle vettem át a vagyonát, t őlem meg el-
vették. Megszoktuk már, hagy semmink sem marad. Persze akkor nem 
vettem ilyen könnyen a dolgot, bizony nehezemre esett, ha egy keres-
kedő  egyáltalán mondhat 'ilyesmit .. . 
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Emlёkszаrn,hogy csaknem álmosító egyhangúsággal beszélt, és min-
dem mondat végén elmosalyadott, mintha attó'1 tartott volna, hogy dur-
vának látjuk. Fogta az üveget és töltött araagának, nyilvánvalóaл  sej-
telme sem volt róla, mi az: zavarban lenni. Hallgatása ránk telepedett,  

megriasztott bennünket.  
Ugye? ... — kérdezte hirtelen.  

Láttam Anna SzerrLét, mert tekintetét ve'gül is fölemelte az abroszról,  

pillantása égett, ellenállást fejezett ki. Ismertem már annyira, hagy  

tudtam, nem tévedek. Er őlködött, hagy leküzdje mérhetetlen rettegését.  

Az igazgató meg 'külföbdi vendégei közben elmenni készül ődtek. Egyi-
kük anegjegyszte:  

Es wa.r wir'klic ~h nett!  
Mit kíván? — kérdezte Anna.  

A férfi úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérdést. ČOsszefonta  
ka.rj át a mellén és hátradőlt.  

Saép gramofonjuk volt.  
Igen.  
Azt hiszem, társaságot vártak. Rosszkor toppantam be. Az esti  

vonattal érkeztem.  
Pontosan érkezett.  
Ha jól emlékszem, szobrok is álltak a szobában. Szép szobrok...  

Megvannak még? Hát igen, közben habarú Is volt.  
Emlékszem, nagyon gondosan volt fölöltözve.  
Hogy van anyuka?  
Emlékszem a kezeire is.  

Úgy láttam, hogy Annának ezekre a szavaira önkéntelenül meg-
mozdultak az ujjai.  

Еdesanyja őnagysága zongorázott. Persze, zango.rájuk is volt. Ön  
is játszott rajta?  

Igen. E:m'lékszem nТilyen gondosan rletörö'lte a cip őjét a lábtörlőn  
вdesanyj a, 'láttam, aggódott, ami teljesen érthet ő  is volt. Később  

kideriűlt, hogy nem tévedek ... Hát igen, kellemetlen história volt!  
Emlékszem a nyakkend őjére is.  
Édesapja nagyon szerencsétlen ember volt.  
Arra .is emlékszem, mennyire 'd.icsérte édesapám pincéjét.  

A 'férfi az asztalhoz nyomta a hasát, el őregörnyesztette a hátát, és  
Anna felé fordult. A hirtelen mozdu'lattol hajsörénye is meglebbent.  
Tekintete azonban nem állapodott meg, ide-oda járt, mint az óra  
im~gaja, amelyet a lassan ereszked ő  súlyok tartanak mozgásban. Szétnyi-
totta karba tett 'kéz. t, rés ujját a leányra szegezve megkérdezte:  

És mire emlékszik a legtisztábban?  
A válasz egy pillanatra sem késett.  

A 'kártyára. Kettőjük játékára!  
0, úgy? Há't persze! Nagyszerű ! Ez igazán nagyszerű ! — mon-

datta, rés tenyerét az asztalterít őre fektette. — Hogy az igazat meg-
valljam, nem ezt vártam.  

Ё,s miért nem?  
A fiatal emberek általában feledékenyek.  
Pedig, látja, vártam magára!  
Köszönöm! — kiáltott föl a férfi, majd a tömzsi emberek szokása  

szerint egész testével felém fordult, kacsintott egyet, ugyanakkor  a 
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kezembe ny ~amta a poharat. Ellenszenvesnek és nevetségesnek éreztem 
mindezt, mégis szót fogadtam, ittam és a pohár fenekén keresztül fi-
gyéltem, hogyan fűzi egymáeshоz mosollyal díszített mondatait. 

Nem szeretném untatni, uram, mert még majd azt hiszi, hagy a 
foglalkozásom vert meg ilyen természettel. Kérem, é.rbsen meg! Hogy 
ne 'csodálkozzék, inkább elmondom, mir ől is beszélek a kisassz оnnyal. 
Elmondom, hogyan nyertem el kártyán ezt a szép fiatal teremtést édes-
a~pjátó'1. Bizony így volt! Elnyertem! Amint mondtam, még gyermek 
volt, a téridéiig sem ért a szolkm уája, masni volta hajában, korán le kel-
lett feküdnie, de visszajött, éppen akkor, amikor a játék végére ér-
tünk. Ott állt a ,lépcső  tetején, onnan nézett ránk. A gyermékek ,min-
dent észrevesznék! Az volt az érzésem, hogy tudta, hagy édesapja va-
gyona el "aszott, éis a sizerencse az én malmomra hajtotta a vizet. Jó ké-
sőre j árt smár az id ő , s valószínűleg egyáltalán nem is aludt, de lehet, 
hogy valami fölébresztette ... No, de hagyjuk a részleteket! A kis-
asszony meg én mindenre emlékszünk, a réeszletek önt úgysem érdéklik. 
Az ,édesapját bizonyára nem .ismerte. Röviden: a tét a 'kislány volt. 
Azaz, ha nyerek, az enyém lesz, persze majd ha feln ő . A szerencse 
nekem kedvezett. Én nyerte дn. Jó lapjárásom volt az este. Közvetlenül 
a háború előtt történt, abban az id őben .nyákra-főre ,kártyáztunk, mint-
ha csak sejtettük volna, mi készül. 

A szemnőbe néztem, szerettem volna megállítaeni repdes ő  pillantását. 

Mit néz rajtam? — kérdezte. 
Nem tudtam válaszolni, de éreztem, hogy a es ő tétből, a lemоndás-

bol, amély lassan érett meg bennem, er őt kapák, ellent tudok állni, 
és lelkemben ,ma'kacsság sűrűsödött. Eltoltam magam el ől a poharat, 
mert úgy éereztam, hélyre van szükségean. Lesben álltam, Annát rejte-
gettem, s eközben a férfi szögletes arcot, lapos száját, alacsony homlo-
kát néztem, minden erőmmel xája figyeltem, a fülem azonban mást 
is 'közvetített: a söntaésnél csongó legény az öreg tengerészr ől énekelt, 
Berta az egyik pártkára mond rosszakat, árulk оdónak mondja, a párka 
meg zokog, tagad, a harmonikás futamokat er őszakol ki hangszeréb ől, 
a pincérlány meg a törött ;poharak árát követeli. 

Nem gondalja, hogy piszkos, undоrító játékot játszottunk Anna 
édesapjával? 

És maga most tovább folytatja ezt a bohózatot! 
Szó .sincs bohózatról! 

Tekintete megállapodott, arcán öreges bánat suhant végig, szavait 
az abroszhoz intézte, de most már gyorsabban, nagyobb lendülettel 
beszélt. 

Az állam mindent elvett t őlem, amit munkámmal szereztem. 
Egye fene! Belenyugodtam. De azt, amit az ember kártyán nyer, 

senki el nem veheti tőle. Olyan volna ez, mintha valakinek a tehet-
sggét akarnák elrabolni. Nem így van, kisasszony? 

Anna szinte megigézve nézett rá. 
Igen ... a tehetségét ... — mondotta elveszve. Majd rám muta-

tott: — Csakhogy ennek az úrn ők is van tehetsége. 
Annl 'könnyebben meg fog érteni! 
Mit kell megértenem? — kéirdeztem. 
Azt, hogy teljes joggal magamnak követélhetem ezt a szép fiatal 

teremtést. Hangsúlyozom: ezt a szép fiatal teremtést! De hagyjuk a tény- 
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állást. ,Elnyertem még akkor, amikor gyermek volt, a kor most egyál-
talán nem furatos. Én nem ragaszkodom .az élethez, egyáltalán nem tar-
tom fantusnak. És ön? Hiszen az élet semmi, a legjobb esetben olyan, 
mint egy .kártyaparti: teli véletle лΡnel, meglepetéssel, trükkökkel. Miért 
kelleme háttöbbre becsülni, mint a kártyán szerzett nyereményt? A 
szabályokat .és az eredményt azonban tiszteletben kell tartani! Ez az 
egyetlem megbízható valami. tgy van! Úgy gondolja, hogy egy keres-
kedelmi utazónak nincs joga filozofálni? Ha nincs is, nekem most meg 
van engedve, hiszen kirándulásom vagyok! Hát nincs jogom elvenni 
azt, amit megnyertem? Rettenetesen sok évem át vártam rá. Ne mondja, 
kérem, hogy az efféle ügyek elévülnek. Nem, barátocskám, nem! A 
régi és az új elvek szerint sem. Várjon, ne haragudjon! Van egy egé-
szen 'kivételes indítványom. Tréfávál kezdtük, fejezzük is be tréfával. 
Mert ha komolyra fordítjuk a dolgot, az isten legyen nekünk irgalmas! 

Felém és Anna felé hajolt, mintha  csak azt akarta volna, hogy iga-
zat adjunk neki. Keménysége eloszlott, mosolya szinte tehetetlenné 
vált. 

Még mindig csak néztem ,rá, mert a szavak elhervadtak az ajkaim 
között.  

Belenyúlta zsebébe, ,és egy asama:g kártyát vitt el ő . Végighúzta hü-
velykujját a lapok :szélén. Azután kiterítette elém az egész csomagot: 

Tudja mit? Játsszunk -még egy partit. Maga meg én. Megint csak 
ezért a szép, fiatal teremtésért .. . 

Nem ismerem a kártyát, soha az életben nem kártyáztam még. 
Gsadálkazva nézett rám, majd elgondolkozott. 

Egy pillanat! 
Zsebre vágta a kártyát, és a másik kezével egy kis kockát kotort ki 

a mellényzsebéb ől. Elém gurította. 
Hát ehhez mit szól? 

Elszántam magam. Kezembe vettem a kockát, .a tenyeremen mére-
gettem, olyan volt, mint valami fegyver, olyan hideg. Éreztem, hogy 
nem húzhatom ki magamat, ezzel a hazárdjátékkal véget ёr az eddigi 
bolondozásuk sora. És abban a világban, amelyben akkor mozogtam, 
abban a valószerűtlen környezetiben a játék volt az egyetlen valóság. 

Bólintottam, és megkértem, magyarázza el a játék szabályait. 
Svéd mádra játszunk. Ot dobást javasolok. Az eredményt össze-

adjuk, de ha egyest dob, ezzel a dobással törli addigi eredményét. 
Érti? No várjura csak, majd megmutatom. 

Megmutatta. Azután Annához fordult, s megkérte, jegyezze a dobá-
sok összegét. Kemény, er őltetetten nyugodt arckifejezésén ekkor csillant 
meg az első  igazi öröm, a káröröm: pillantása Anna hidegt ől piros ke-
zén ,állapodott meg, és szinte élvezni látszatta két kéz tehetetlenségégi. 
Papírt, ceruzát vett el ő, s Annának adta. 

Igazára furcsal... Ha az ember meggondolja, hogy ez a szép, fiatal 
teremtés saját maga jegyzi sorsának fordulását ... De mi is volna, ha 
nem lenne tréfa ezen a vilagan! ... Vallja be, hogy enélkül unalmas 
volna az egész élet. Nos? Ki kezd? Én vagyok a kihívó fél, tehát ön-
nek engedem iát az első  lépést. 

Először négyet dobtam, azután egymásután ötöt, majd hatot, hármat, 
kettőt, hármat, hatot, ötöt. Harminckilencig jutottam. Merjek tovább 
menni? Nem merészeltem Annára néz гvi, nehogy megverjen a szemével 
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vagy megriasszon. Harmninckilenc ... Mondtam neki, hagy írja föl. A 
szeme sonkából láttam, hogy ujjai elfehéredték, olyan szorosan, mar -
kolta a ceruzát. A isöntésnél álldogáló fiatalember, aki sehogy sem tudta 
elfelejteni katonaemlékeit, tántorogva jött 'keresztül a termen, és a mi 
asztalunknál állapodott meg. 

Jó sokat dobott! — ál'lapította meg iaz ellenfelem. — Alaposan neki 
kell gyürekeznem. 

Most ő  volt soron. Rasszú, lágy mazdúlatdkkal dobta el a kockát, 
minta kuglizóa tekegolyót. 

Hat meg hat .az tizenkett ő, meg öt az tizenhét, meg négy az hu-
szonegy, meg három az Huszonnégy, meg hat az harminc, meg kett ő  az 
harminckett ő , meg négy az harminchat, meg négy az negyven. 

Elég! Maradjon meg ez a kis el őnyöm. Irja föl, kisasszony! 
A következő  sorozat: három, házam, kett ő , háromm, négy, hat, öt, kett ő . 

Összesen huszonnyoQc.  
Most Anna szólalt meg: 

Elég ! 
Ránéztem. Hát egyáltalán kamdlyra ,megy ez a játék? Kinek a sor-

sával játszunk? Homlolkán apró verejtékcsLфpek csillogtak. Erőlködve 
emlékeztem vissza arra az arcára, amelyet a Zrinjevacon láttam akkor 
— régen — este, amikor azt a tanácsot adta, hogy írjak heged űver-
senyt, hópelyhektől csillogó, kedves sarcára. Ett ől az estétől a mai napig 
tart kettőnk múltja, az enyém is, ebben az iid őben keltek életre azok 
a jelek, amelyek airra figyelmeztettek, hagy nem jól használtuk fi] 
életünket. Fölbukkantak a kiaknázatilan lehet őségek, visszatértek, mint 
ahogyan visszaosont az célkergetett ház őrző  kutya .is, és a sötétb ől les 
felénk, hátha vi;.q.~zafоgadjuk. Sohasem hittem varazslatokban. Mit hoz-
hat, ntiilyen megoldást a játék? Adhat-e kielégülést a véletlen? 

Okoos .ember ön! — mondotta ellenfelem, és már lódította is a 
kockát. Egyimásután .négyszer dobott egyet. Anna gyorsan áthúzta a 
papírra írott számjegyeket. Huszonhét pont el őnyöm volt. A kisírt arcú 
lány, aki az előbb Ludvik után sírt, eltáncolt az asztalunk mellett. A 
könyvelő  •csókot cuppantott a füle mögé meg a kulcscsontjára, és a 
leány lehunyt szemmell sírta: 

0, te állat! 0 ,  te, állat! 
Látja, kisasszony — mondotta váratlanul a tömzsi férfi —, az 

édesapja nem volt Ilyen okos. Éppen úgy j.atszott a kártyalapokkal, 
mint édesanyja a zongora billentyűivel. ÉrzésseQ. Márpedig az érzések 
veszedelmesek lehetetek. És mi ártott most neke пΡn? A beképzeltség. Már 
láttam magunkat, mi kett őnket, amint elmegyünk innen. Ne vegye, 
kérem, .Hossznéven .egy öregembert ől. Mert még mindig hisz az apró 
örömökben, még akkor iis, ha az élet semmit, élppenséggel semmit sem 
jelent számara. No, de ne bölasel'kedjünk, játsszunk. Ön dob! 

A harmadik sorozat: 
Hat, három, kett ő , öt, kétt ő, egy. Semmi. 
Úgy éreztem, hogy a gyomrom a torkomig emelkedik. 
Most az ellenfelem dobott: három, kett ő, kettő , hat, öt ... Megál'lt, és 

ráannézett hunyorgó, sötét szemével. Azután újra dobott. Hatot, né-
gyet, ötöt ... Utolért, sőt el is hagyott. Miért nem áll meg? Miért nem 
íratja föl, mennyit dobott? Újra dobott. Rövid, makacs mozdulatokkal, 
elmélyült odaadással. Hármat, négyet, kett őt. Mit akar még? Három, 
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kettđ. Negyveгlhét ,pontot szedett össze. Ránk bamult és félig meg-
mutatta a faga5it.  

lrjixk föl? — kérdezte az ujjai között forgatva a kockát. —Talán  

okos volna ... Mert hát nem sok kell ,hozzá, hagy az eg "eszet megsem-
misftse. Ügy vélem, kisasszony, hagy gyermekkori élményeinek nagy  
részét elfelejtette. Kett őnk egyezségétazonban, látom, nem. Sohasem  
jutott eszébe, hagy tréfára vegye az egészet ... Igen helyes! És araég  
egyet dobok.  

Az .ernlékezeteш  valóban kitűnő  — mondotta Anna szárazon.  
Egyes. Semmi.  
Teletöltöttem a ,poharamat. Reszketett a kezem, és mintha vastag f a-

ion at hallottam volna, úgy jutott el tudatomig a tömzsi ember neve-
tétise.  

Még mindig huszonhét előnye van.  
A hátam mögött iáasargó legény is megszólalt:  

Ha elveszett a tehén, vesszen utána a borja is.  
Anna látszólag minden összefüggés n ёllkül vágott közbe:  

Elkergetett bennünket a varasból! Anyámat is, engemet is.  
Én? Soha! Biztosan a jószágigazgató gonoszkodott... No, de játsz-

szunk tovabb! Most jön a negyedik, az utolsó el őtti sorozat.  
Elđször hatot ddbtam, azután négyet. бsiszesen tíz. Meg kett őE, azaz  

összesen tizenkett őt. Aztán ötöt. Hármat. Üsszesen húszat ... Hozzá-
adtam az előbbi huszonhetet, és úgy éreztem, hagy elég el őnyöm van.  
Anna le se vette rólam a tekintetét, és amint egyik kezemb ől a má-
sikba ráztam a kockát, lassan bólogatott. Csupa víz volt az arca,  a 
fénycső  világossága keményen kirajzolta arcanak szabálytalan voná-
sait, de tudtam, hagy egyszer még visszatér gyengéd, játékos arckifeje-
zése, amely úgy emelkedett ki egy havas éjszaka emlékei közül, mint  
a mоgígert, de soha el nem nyert öröm emlékm űve. Rászőttam, hagy  
jegyА7ze föl az eredményt. Észrevettem, hagy ellenfelem csodálkozik.  
Halálas 'komolysággal kérdezte meg tőlem, mi a foglalkozásom, s ami-
kor megmondtam neki,csak a fejét rázta.  

Én mondom önnek, ki kell használni az alkalmat.  
Dobott. Emlékszem, hogyan gyarapodtak a számok, és hagy a füleQn  

a :kodka zörgésén kívül semmi más neszt nem fogott föl, pedig a szak-
szervezeti kirándulók bizonyára most is lármáztak, és a harmonikás is  
ott hadonászott az asztal mellett. A hátam mögött álló fiatalember  
félretolta a harmonikát, rászólt: hagyjon bennünket békén. Ellenfelem  
tovább gyűjtötte a pontokat. Már túl volt a húszon. A söntésben egy  
villanyégő  hirn ~bálőzott, fénye szinte .szúrta a szememet. A pontok száma  
huszonötre emelkedett. Hű , micsoda dühbe gurultam, amikor utolért!  
Négyet dobott, hármat, még egyszer harmat, azután letette a kockát.  
Tíz pont előnye volt.  

Ovatos emberrel óvatosan kell játszani! — dörmögte, és megha-
jolt Anna felé, aki a pontokat jegyezte föl. — Biztosra veszem, h оgу  
nem tagad meg tőlem egy pohár bort. Köszönöm! Miel őtt folytatnánk,  
egy kis frissítőre van szükségem. Hiaba, az évek ... Látja, most egy  
régh, már elfeledett számlát egyenlítünk ki, és lesz ahogy lesz. Minden  
bizonytalan ezen a világon, csak a játék .szabályai világasa К . Lehet,  
hogy velem jön, kisasszony ... Istenem, ha meggondolom, hogy akkor  
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egészen reggelig kártyáztunk. A házat köd vette körül. Az ön édes-
apj a veszített. És nem kért revansot. 

Anna megkérdezte. 
És minden alkalmat ki szokott használni? 
Egyáltalán nem vagyok könyörületes. Szerintem senki sem kö-

nyö ~rületes. A kártya meg a koeka megmutatja, ki micsoda. Amint lá-
tom, ez az úr sem ismer könyörületet. 

Fejbólintással adtam tudtára, hagy igaza van. Mindig az volta véle-
mény.em, hogy az irgalom a gyengeség érzése. A velem szemben ül ő  
fiérfli ellenségem volt. Harcoltunk. Ő  holmi sötét elvért, amely a világ 
rendjébe vetett hitét pótolta, .én meg Annáért, noha tudtam, hagy akár-
hogy is 'szolgál ,a szerencse, nélküle süllyedek el a sötétségben. De most 
úgy éreztem, hogy segítenem kell rajta. És azt .is éreztem, hogy min-
den erőmet erre a oélra összpontosítom. Fagy végtelen játéktér közepén 
álltam, ,és jeleket állítattam föl, hagy tudjam honnan kell elindulnom. 
Tulajdon'ké~ppen rendet csináltam, amir ől olyan sokszor beszéltem a 
nőknek, pedig hát magam sem tudtam igazából, mi a rend. - 

Dobunk? — kérdeztem. 
Dobjunk! 

Először négyet, azután sorban egymásután kett őt, négyet, hármat, ötöt 
dobtam. Összesen tizennyolcat. gy éreztem magam, mintha hosszú 
szákkenésekkel ,egy tisztáson kellene keresztüljutnom, amelyet az ellen-
ség máris célba vett géppuskájával. A vér zúgott a fülemben, elnyomta 
a részegek orditozrását, a ,poharak csengését, a nevetés és a harmonika 
hangját. (Ki tudja hogyan, miért, egy pillanatra eszembe jutott az 
ötödük brandenburgi koncert klavicsernbalójánaJk 'kadenciája ...) Ti-
zennyolc meg hat az huszonn ~éigy, meg hat az harminc ... Harminc. Na 
lám. Egy egyenlő  oldalú háromszög, ,egy tiszta hideg, csillogó szám-
jegy, és számomra mégsem jelent semmit. De mégis! Tovább kell fut-
nom, fedezékbe kell ,jutnom. Hol is vannak a katonai okmányaim? Gye-
rünk! Harminc meg négy, az harmincnégy, meg öt az harminckilenc, 
meg hat az negyvenöt. Közben egyre lesett rám az egyes, az egyetlen 
fekete pont a fehér lapon, s olyan volt, minta puska csövének nyí-
lása. Még egyszer dobtam. Öt! Negyvenöt meg öt az ötven. 

Most már hallottam a hátam mögött álló fiatalember szavát: 
Az istenfáját! ... — lehelte. 

Anna ötöse hosszúra nyúlt, a nulla meg szögletesre vált. 
Egészségére!  

Ellenfelem tüstént fölkapta a kockát. Nagy keze úgy feküdt az 
abroszon, mint valamii veszedelmes fegyver, amelyet használat el őtt még 
alaposan meg kell vizsgálni. Az erek lassanként kidagadtak a húsból. 
Nyugtalansága a mélyben talált magána+k utat. Figyeltem az arcát. 
A legerősebb fiény se ajándékozhatta meg kedvesebb kifejezéssel, olyan 
volt, mintha fiából faragták volna és a szája meg az álla körül elhi-
bázták. Annára gondoltam, a gyermek Annára, aki ott állt a lépcs ők 
tetején, s .figyelte a játlékot. A fából faragott arcmás feléje fordult. 
Virradt, és az éjszakai 'ködfoszlányok sűrű  'köddé egyesültek. 

Legalább negyvenegyet kell dobnom, hagy utolérjem ... Mit gon-
dol, sikerül? Nem fel? Nem ,aggódik érte? 

. Nem válaszoltam. 
Mert én nem aggálom! Nem .olyan a természetem. 
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Dobott.  
Hatost, azután orrvég .egyszer hatost. Pontosan emlékszem, .hagy a kocka  

az első  dabásryal az ára гmutató járásával egy irányban gurult, a máso-
diknál ,pedig jobbról gördült a borospohár közelébe és egy pillanatra  

tétovázatt. Tehát üi,zenkett ő . A ,pincérnő, aki eddig a harmonikást fi-
gyelte, ebben a pillanatban bekapcsolta a gramofont. Önkéntelenül is  

elmоsalyodtam, mert a lemezjátszóból az Accanto a te splende il sale  

cІmű  dal harsogott, éppen az, amelyet Anna akkor a bárban meg-
rendelt. Nem vagyok babarás. Minden alkalommal másként dobott.  

Ezúttal .a ,magasból ejtette 1e. Öt. Összesen tizenhét. Kett ő . Összesen 
Tizen'k'ilenc. Három. Huszonegy. Négy ... Már huszonöt pontja volt. 
ereztem, hagy 'kih űl a kezem, a lábam. Azután kett őt dobott. Huszon-
hét pontja volt már ... Miért kínlódok? Miért .szorongok? Hát komoly 
ez a játék? Huszonhét meg négy, az harmincegy. A szívem úgy vert, 
olyan vadul dobogott, mintha ki akarna ugrania mellemb ől. 

Két dobással utolіérhetrLéпn — mondotta az ellenfelem. — De el őbb 
engedjen meg egy kéxdé.st. Ha netalán veszítene, kérne még egy soro-
zatot vagy legalább egy dobást? 

Egyáltalán nem gondolkoztam a válaszon. 
Egyiket se kérném. 
en sem! 

Most m~ár sürgettem. 
Na, dobjon már! 

A kac'ka lassan hullott ki húsos tenyeréb ől. Két pont jelent meg. 
Harminchárom. 

Ezután egyest dobott. 
Minden eltávolodott t őlem, minden, amii 'körülöttem volt, úgy lát-

szott, mintha megfordított távcsövön át látnám. Csak ezt gondoltam: 
— Elég volt!... Vége van! Láttam, hogy Anna félrefordul, az ablak 
felé, oda, ahol sötétebb volt, és megpihenhetett a tekintete. Valahogy úgy 
érezterri, hagy kisebb lett, valahogy swr űbb, tömö.reb'b. Egész teste el-
zsibbadt, a kezét esem bírta fölemelni, hogy letörölje arcáról a verejtéket. 

Ellenfelem ,felém fordult: 
igy ni! — mondotta mekedten. — Befejeztük... A ikisasszony sza-

bad ... az öné. 
Befejeztük ... — ismételtem én is. 

Megkérdezte tőlem, meg vagyok-e elégedve. Annára rá se nézett. 
Föltápászkodott, és a kockát .a mellényzsebébe dugta. Sötét szemén egy 
pillanatra, szinte csak mellékesen, a vágy fénye gyúlt ki, kemény, gu-
ny:oros szomorúság csillant meg. 

fgy szólt:  
Tudja-e, mi a legszomorúbb az egész dologban?  

Csak a fejemet csóváltam meg.  
Az, hagy j óformán mindegy, mi a játék következménye. A j áté-

kot ... azt sajnálom. Ez a legtöbb, amiiben résszem van. Igen, eljön az  

idő , amikor az embernek minden mindegy, minden céltalan. Bocsásson  

meg, ha saká:ig a terhükre voltam. Köszönöm szépen a szives vendég-
látást. Már karán reggel útra kelek, Celjében van dolgom.  

Kétszer is meghajolt, azután ,gyors léptekkel a söntésbe ment, onnan  

meg ki a folyAsára.  
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A fiatalember, aki a hátam mögül figyelte a játékot, elébem állt. 
— Legyőzte a kutyát! — mondotta elragadtatott hangon, és úgy 

hadonászott, mintha ő  ittasodott volna meg az én gy őzelmemtől. Nyil-
vánvaló, hogy nekem szurkolt." 

Eddig Leban naplója. 
Fizetett, azután kézen fogta Annát, s a már lankadó táncosok között 

kivezette. A részleteket nem vette észre, csak színes árnyékokat látott 
mozogni maga el őtt. Anna szobájába mentek. Jó meleg volt odabent. 
A fenyőfa és kávé illatát érezték, mint hajdan egy nLásik szobában, 
csak akkora tölgyfa illatozott. Megállt az ajtóban, Anna meg a kályha 
mellé állt, iés vetkőzni kezdett. ,Szinte hangsúlya volt minden ,mozdula-
tának, ahogy ruhadarabjait sorra a szék karfájára ejtette. Azután .. . 
pirosság öntötte el az ar©át és egész törékeny, szinte kislányos testét. 
Leban nem vette a karjába, neon vitte az ágyba, mint Qnáskor, csak a 
tekintetével kísérte nyomon, amint az gyhaz futott és a párnara vetette 
magát. Egész testét megrázta a vakagás, és így, sírva, remegve, szagga-
tottan kérte, ne követelje tőle, hogy hálából szeresse. 

BODRITS ISTVÁN fordítása 
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ISMERETLEN SOFŐR 
RIF  

іѕмЕRЕтІЈЕ  SOFŐR 

RIF  

ISMERETLEN SOFŐR 
RIF  
ISMERETLEN SOFŐR 
RIF  
ISMERETLEN SOFŐR 
RIF  
ISMERETLEN ,SOFŐR, 

RIF  

ISMERETLEN SOFŐR 

RIF  
ISMERETLEN 
RIF  

A SZOBOR FELTAMADASA  

Hangjáték 

KOPECZKY LASZL б  

Személyek: RIF, a sofőr 
HANÁK, a kísyérő  
ISMERETLEN SOFŐR 
BORISKA 
IZABELLA 
TANÍTO  
FERI BACSI 
A KÖLTŐ  

(Motorzúgás, fékezés zaja közelebbr ől, apró tül-
kölés, kocsiajtó csattanása.)  
(kiált) Hé, fiú! ... Segítíhetek? 
Kđsusz cimbora... Nem hiszem, hagy hasznodat 
vehetnénk. 
S ha tévedtél, hát nufl-null. (Büszkén.) Az va-
g`yak „moto"-bon, ami B. B. totóban. 
Csóvaltassék a fa гikinca! ... Mondd csak, cm-
bora: értesz a versekhez? 
(meglepődve) ... Nem. 
Akikor: pá! 
Hé! ... Agyadra ment az antifriz? 
Hallottál már Hans Joa бhim Kovácsról? 
A futballista vagy a hanmoniká ~s? 
A költő . 
Ejnye, beh unalmas vagy! ... És ;mondd csak; 
mi bajod neked azzal a... Jan Haiki ~m Kavá~cs-
csal?  
Elgázoltam  .. . 

(Csend.)  

(zavartan) ... Alkkoт  én ... izé ... Meg már vár-
nak is... Különben nagyon szívesen... ugyanis 
a „mоto"-;szakmában .. . 
Tudom. Csinos seggecske vagy. 

SOFŐR (kényszeredetten) Hehe... Jó kedved Van. 
Az.  

(Szünet.)  
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RIF  

RIF  
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RIF  
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RIF  
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RIF  
ISMERETLEN 'SQFОR 
RIF  
ISMERETLEN SOFŐR 

R].F 

ISMERETLEN SOFŐR 
RIF  

ISMERETLEN SOFŐR 

ISMERETLEN SOFŐR 
FyIF 

ISMERETLEN 
RIF  

ISMERETLEN SOFŐR 
RIF  

És Ihol van? 
Kicsoda? 
Az... a ... Jákai János ... a verskovács.  
Itt... 
A kövek alatt? 
Nem... O a kő, vagyis; a ,kő  az ő .  
Áhn,  értem ... És te ki vagy, pajtás? A dalai  
láma?  
(dühösen.) Ne Іvi+gyarogj ilyen hülyém a képemibe,  
mert miindj ~árt fejbe taszítalak ezzel .a сseréptam-
burával!  
Az nem tarnibura. Lant.  
Az. Lant. A feni egye meg! Ha nincs, hát m,ár  
valahol Sárrét felaé kapaszkadnék a dombon...  
Látam, hagy a gondolatváltód begerjedt, rés mvég  
mпndig sárgát mutat az <agyad ... Hát ide fi+gye+lj,  
pipikem: Ez a Kovács, ez itt ik őszabar volt  a 
kanyar-szegélyen. Öttonnás FAP-am egy kicsit  
hozzádё rgölбdzött a farával, amit ől a Ikő-vers-
faragó kileffent.  
(kapcsol) „A ,főszábály, pláne ha kihalt a táj :  
.ELLJ TOVABB!"  
Nékem mondod. Még csak nem is ,lassitatta ~m.  
De az a csirkefogó állatorvos, aki a repikény  
zöldje alatt totojázta az ügyeletes csibikét, rep-
tilbem, elolvasta a számtáblámat. (Búsan.) Nem  
volt neihéz dolga: 11-111  
Pech.  
(kissé vidámabban) Szerettem volna látni a fa-
cáját, mikor ez az „aprócska" lant a ihátára poty-
tyant ... Haha!  
(nevet) Haha!  
(ismét búsan) Aztán <egy kurta telefon +és ... le-
bő ~gtem.  
Elaszptek?  
Mi az, hogy! Mint egy molylepkét, aki bezabált  
naftalinból... Szépen visszaterelték Láposra.  

SOFŐR Egy vacak kőfigura miatt?  
Háromszlázhuszonhárom 'ezres a Lajstromi értéke  
a második revalorizáció után.  

SOFŐR (füttyent)  

„Fizessem ki" — mond '+ -- „•és mehetek!" ... 
„Emberek, legyünk észnél. Tudják maguk, •meny-
nyit dolgozom gén ennyi pénziért?" -- Csak ingat-
ták a fejüket. Azt nem tudják, ide ,annál inkáibíb  
azt, hogy mennyit üldk, ha meg nem térítem a  
teljes összeget.  
Mért nem védekeztél ügyesen?  
Tán azt mondtam volna: a ik őszobor a hibás,  
mert nem jelezte, hagy át akar menni a túlsó  
oldalra...? Nem volt stopplámpa a lanton...  
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RIF  

ISMERETLEN s0FiR 
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RIF  
ISMERETLENT SOFŐR 
RIF  

Nem ablendolt azzal a tüzes kék szemnével ... A 
törött kőkupa rn,ég most is rumszagú ... (Só-
hajt.) Mondtam gén, édes apukám, 'mindent, mnég 
azt is, hagy árva gyerek vagyok. 
Ez se hatott? 
De igen ... Megkérdeztéik, ,hány éves koromban 
vesztettem el sziileimet. Mondtam, hagy alig vol-
tam negyvenhárom .. . 
Az иlyeneknEik te kisercintheted a lelked. Mind 
csak azt hajitaga+tják: Hja kérem, ne üljön ano-
tornyeregbe az, aki keresztbe jön ki a ∎büfléaј -
tón ... Mit ittál? 
Te is kezded? ! 
Na jó, nem .szóltam semmit... Mégis, hányat? 
Mit hangot? 
Stampedlit. 
(f enуеgetőn) Te' 
Mit vagy olyan mimóza. Nem stégyen a, tamiko-
lás, de -hasznos ... (Ü'nnepélyesen.) Az alkohol 
éltet, bölccsé tesz, ёs anyagi javakat biztosít. 
Mi a fene? Én ezt fordítva hallottam. 
Á, azt olyanak mandj,ák, sekk teljesen beszámát-
hatatlanok, mert állandбan józanak. 
•Stirrцmel... Egy kicsi mentaillat lebegett körü-
löttem, de csak annyi, hogy az álmos pillangók 
utánam se erednek ... (Szomorúan.) Mégis a 
Joachim nyerte a pert. 
Guberálsz? 
Nem.  
Csücsülsz.? 
Nem. 
Hanem? 
Üs.szerakam .a Jé-Нá-Kovácsot. 
Ebiből a kavicsrakásból? 

Megeszem ezt a lantot, ha e(blbeál kijön egy poeéta.  
Muszáj neki... Ha kimarad ,valamennyi, aЈból  
odakereikítem az állatorvos csurdé fenekiét i's.  

(Nevetnek.)  

Mire vársz? Mért nem kezded?  
Elküldtem a Hanákot, a kнsérámet, kerítsen ne-
kem egy képet er.rбl a vajszívű  ikőemlberről. 
Miiből gondolod, hagy vajszívű  volt? 
Fene tudja ... Valahogy Heim is érkeztem eddig 
másmilyennek képzelni ... Otthon, a garázsmes-
ter fia is affél ~ével csapkodja aggan az idő t. Ha 
tiszta papírt lát, hát ráfinkant valamit... Ül ott 
az üvegkaаitkában., és az időt múlatja azzal, hogy 
mindenkit rigmiuљa szed. Pedig az apja azért 
rakta oda, hogy lásson. De wgy látszik dwpla 
üvegen kereszbül — a . ,pápaszemen és az ablakon 

ISMERETLEN SOFŐR  
RIF  

ISMERETLEN 
 

SOFŐR  

RIF  
ISMERETLEN 
RIF  
ISMERETLEN 
RIF  
ISMERETLEN 

SOFбR  

SOFóR  

SOFŐR  

ISMERETLEN SOFŐR 
RIF  

ISMERETLEN SOFŐR 
RiF 
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ISMERETLEN SQFđR 
RIF  

ISMERETLEN SOFŐR 

RIF  
ISMERETIEN SOFŐR 

RIF  
ISMERETLEN SІFÖR 

RIF 

-- ez nem megy. Hát ne is mondjam, mi van 
ott! Még +az a legkisebb kutyaság, ,ha alkJkor gra-
tulálunk .neki, mikor a legtavattásalbb a ikezü гlk. 
Egyszer a tölt őtollát megszívattuk fáradtolajjal. 
Marna vicc, de jó! 
Semmi ... Ezt hallgasd meg: A múltkor meg-
hívtam hozzám nyúlpaprilk гá~sra. Tudod, a szom-
szlédból г  .tj árt egy kövér kandúr. Elcsíptem. Az 
lett a nyúl. Mikor a lakamа  megvolt, Ibehоztam 
a farkát porcelán talon ... Na mi vau? De sava- 
nyűn .vigyorogsz! 

Szerettem a nyúlhúst ... (Utálkozva.) És . . 

mondd ... te is ettél belőle? 
Nem. Én csak a galuskát kanalaztam. 
Uffá ! ... (Siránkozva.) Megindult .a hasamban a 
lift. 
Adjak egy „maré+k" targyit? 
Hogyisne! ... Azt meg biztos a megbаldagult 
tantid fürdőkádjйból meregetted... (Távolodik.) 
... Most iérzem csak, milyen bakkmaeslkasтаgú 
vagy...! 
(kéjesen) Minyaúúú! 
(Ajtócsattanás, motorzúgás, utána elcsendesedik  
a táj.)  

VALTOZAS  

(messzir ől kiált.) Rif! ... (Közelebbr ől.) Gyere 
már! 'Segíts! ... Fogd agy kiesit. Elveszítem. a 
nradrágam .. . 
(nyög) Tyűh, a 
Ennél nem. 
(lihegve) Ez aligha állta zongorán. 
Nem., _ mer' egy kicsit felje+b'b volt; a padláson. 
(Tüsszent.) ... Telement az orrorv porral. A 
hétra meg összerogyott alattunk. 
Idát hányan voltatok? 
Ketten. A Qilép meg én. 
Érs hol a nadrágtartбd?  
Megkötötbéik a kuty'át vele. (Röhög.) Ezzel a kiép-
pe1 el se tudtam volna szaladni, ha utánam-
rant ... Hagy tetszik?  
Még meg se néztem ... Támaszd oda a fához.  
(Szöszmötölés, aztán vésztjósló csend.)  

(üvölt) Te 16!  
(panaszosan) Naa !  .. . 
Ez egy nő  a klépen!  
Stimmel.  
Hanák! Ki ez a nő  ? ?  
Hans Jaadhim Kováas felesége: Kovács Jaa- 

HANAK  

RIF  
HANAK  
RIF  
HANAK  

RIF  
IIANAK 
RIF  
HANAK  

RIF 

RIF  
HANAK  
RIF  
HANAK  
RIF  
HANAK  

szentyit ! . . . Kiseb(b nem  volt?  
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chimn, Hans II... Mert első  felesége is volt, de 
úgy döntöbtean, hogy hozam a másadukat. Ezen 
a nő  nincs úwgy elmosódva. 

RIF 	 A te eszed meg egészen el van mosódva. (Mint 
a gyerekhez.) Mit irbam fel a (papárra? 

HANAK 	 (felmondja, mint a íeekét) Hans Joadhim Kovács 
1879-1921.  

RIF 	 És te mit hoztál?  
HANAK 	 Jbachim Kovács Hansnét dátum nélkül. 
RIF 	 És akkor te egy mi vagy? !  
HANAK 	 És akkor én egy hülye vagyok, hagy strapálom  

magam egy válogatás pasas kedvéért.  
hIF 	 A válogatás pasasnak ebbal a ikűralklásból záros  

határidőn belül össze kell dobnia egy haг►ánktб.a  
híres-nevezetes, lantj-át-pengetőköltő-férfiút  .. 
Egy fényképet kértem, Hanák, rés nem falfest-
mgényt, freskót, domborm űvet... Férfit naagy  
F-fel! ... Te pedig hoztál egy nűt, nagy...  

HANAK 	 'Nana!  
RIF 	 ... Virágv Іázával... Ha egy ihülyét küldök, az  

se csinálta volna okosabban, mint te.  
HANAK 	 (panaszosan) Sase tudom, hagy szidsz vagy di- 

csérsz..  
RIF 	 (sóhajt) Most éppen rmagaszta ~llak.  
HANAK 	 Meg is érdemlem: itt a Kováos a zsebemnlben!  
RIF 	 Te szamárkóró 'bimbaja! Hagyod, hоgу  tüzet  

okádjak ... Adide gyorsan!  
HANAK 	 Tessék.  

(Rövid szünet. Ismét vésztjóslá csend.)  
RIF 	 H-a-m-á-k-! ... Ki ez a pubLka?  
HANAK 	 Hans Joachi;m Komaács — 1879-1921 — mint első  

álidozó.  
RIF 	 (hápog)  
HANAK 	 (durcásan) De igazán, most már idegfesátel ... 

Atlapaztam az eglész malomkő  nagyságú családi  
albumot; a dada, a házitanító,, az apai nagyméni,  
az anyai nagybácsi, Lexi, a gránátos, a svtket  

Vizinger, Amália, a kise(blbLk húg hímzéssel,  
Amlia, a ;kisebbik húg Ihímzés nfélkiil ,  Amália a  
szaletliben, Aán ►ália Karlsbadban keserűsóval ... 
És hallgattam minden képhez egy mázsa szöve-
get ... (Kitör.) Nem volt más, .csak ez a pitiz ő  
lép ... Biztos nem szeretett .fénykiépezk Іdni.  

}{,IF 	 (kétségbeesve) Most mit csináljaik?  
HANAK 	 Fizesd ki.  
RIF 	 Hülye vagy? мive ~l? !  
HANAK 	 A fanékeddel ... Leülöd. A kaváesot meg tegye  

össze, aki (beírta a leltá гlba.  
RIF 	 Egy igric miatt lafpátoljam a legforróibb július- 

ban a szenet a börtön pici ablakfán befe еllé?  
HANAK 	 Lehet, hagy smár olajjal f űtenek.  
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VALTOZAS  

RIF 	 Szép lány! ... Egy szóra!  
130RISKA 	 Elcsavarog a tehenem.  
RIF 	 Küldök m,ási ►kat levelben.  
BORISKA 	 I-Iátha nem leszek otthon miikor a posbas jön?  

RIF 	 No! ... Csak három ibarázdát guruljon... Én is 
gurulok kettőt. Nem eszem meg, hallja! 

BORISKA 	 Akkor meg aninсk menjek oda? 
RIF 	 Az öreg kőJbácsirál 'szeretném +megfaggatni, akit 

véletlenül levertem az álhányról. 
BORISKA 	 (közelebbről) Mit mondjalk róla? ... Alt itt, 

mintha rábíztak volna, fszamalj.a a ba'llangókat. 
RIF 	 Üljön 1i... Ide. Kbzelébb ... Allva elzsiblbad az 

ember emlélkező-ferbálya. 
BORISKA 	 Megtiérítem az Irmát elóbb. 
RIF 	 Dobja oda a Hanaknak a kukoricasziárat. Majd 

ő  leadminisztrálja a tehenet. 
ITANAK 	 Nem is néztem; szarva van? 
BORISKA 	 Hát aztán? 
HANAK 	 (morog) Feliratkozik a bels ő  bőrnadrágomra, 

mielőtt elsülne a !kukoricaszár. 
BORISKA 	 Irma olyan iszelíd, mint a menyasszony a 'lako- 

dalom előtti napon. Énekeljen neki. Azt szereti. 
HANAK 	 (kedvetlenül) Nincs hangom. (Távolodóban.)  

... 
 

Majd (fütyülök. 
RIF 	 Maga mit .szákatt éлeke+lni az Irmának? 
BORISKA 	 Mindenfélét ... (Énekel.) „Van nelkem egy anyó- 

som, jaj de apacsok vénasszany ..." 
RIF 	 Sziél?. 
BORISKA 	 Meg azt, hogy: „Eltör+ött a hegedűm ..." 
RIF 	 (belebrummog) ... „Sej, de nem akar..." (Le- 

lohad a kedélye.) Tényleg, mit tud err ől az eltö-
rött költőről? 

BORISKA 	 Semnmit ... Leginkább csak a (hátát láttam. Meg- 
feketedett: Befolyta a 'mdha. Kalapjt a rajta 
fészkelő  madarak lepiszlkítatták. Ősszel az eső  
tisztára mosdatta. Tavasszal megint lepi'szkítot-
bók. 

HANAK 	 (távolról) Mit kell az IrrrLánalk mondani, hogy 
forduljon meg? 

BORISKA 	 (kiált) Kerüljön elébe és koppantson az a гrára. 
HANAK 	 (közelebbről) Én ezt nem csinálom ! ... Te vagy 

a sofőr, Rif ... (Kitör.) Meg csepeg elöl valami, 
— az 'jól vanugy? 

BORISKA 	 Jól. 
HANAK 	 De engem idegesít. 
RIF 	 Ad1j ki az esőre! (Mérgesen.) Annyi hasznotm 

sincs belőled; mint egy víkendjegybőQ, amelyik 
iki van 'lyukasztva oda-vissza.  
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(megsértődve) El is mehetek...  
Eredj. S vidd el ezt a freškát emlékül.  

(Csend.)  

BORISKA 	 (súgva) Megsértődött  ... 
RIF 	 Fenét.  
BORISKA 	 S ha igen?  
RIF 	 Ahhoz néki legalább öt 'kilométert kellene gya- 

logolnia, 'hogy bekapcsoljon az agya. (Idegesen.)  
Tíz óra! r .. Mindjárt dél, és én myég neon Csim; -
tam semmit. Most mondja meg, hol kezdjem. 

BORISKA 

	

	 (nevet) A lábánál, mert a feje nem 11 meg a. 
levegőben. 

RIF 	 (nagyon mérges) Magukiból ,szeg pár lenne 
Hanákkal. (Hirtelen meglepődve.) Nicsak! Virág 
a romok 'között. Falun úgy látszik, szeretik a 
köеltaket.  

BORISKA 	 reganyám még im.ádkozni is k іjárt hozzá. 
RIF 	 Imádkozni? 
BORISKA 	 Tudja, eze az öreigasszanyo ►k méig a kilométer- 

kőnek is keresztet vetnek. Az öreg osillag-szám-
adót is elkallódott szentnek néztéék, ajki 'kisébált  
a nyitva felejtett kálváriakapun ... Mindenszén-
tik napján még gyertyát is ragasztattak a te-
nyériére,  

RIF 	 Csak azt nem érteim, minek magulknalk k гöltő , aha  
így tk іnуогtk a juhszélre.  

BORISKA 	 Azt 'mondják, ott állt a nagyvendégl ő  előtt.  
RIF 	 Aztánelunta m agát és оdiébbál'lt.  
BORISKA 	 Nem. A falu hurcolkodott feljebb. Az árvíz  

máatt. A kövebkez ő  kiöntés nyár csak a szobor  
csizmáit áztatta el.  

RIF 	 Tipp! Csizma! Azt kezdik el keresni.  

VALTOZAS  

RIF 	 (sóhajt) Hát ez nem ancgy. Hacsak nem á1.lt itt  

fél fabon, mint a gólyamadár.  
BORISKA 	 Nem, nem. Abban biztos lelhet, hogy гmegvolt  

néki mind a !kettő  ... Itt jön a íbarátja!  
RIF 	 (barátságtalanul) Mi az, Hanák. az orrodra sóz- 

tak a kukoricaszárral, 'hogy anegbérülbél?  
HANAK (komoran) Az útjelz ő  tá+boától, ott az elága ~ás-

nál, pontosan 606 !kilamléter haDáig ... És ..  . 
(Meggondolja magát.)  

RIF 	 És?  
HANAK 	 Semmi  .. . 
RIF 	 (dühösen) Ebben maradunk!  
HANAK 	 ... Hoztam miég valamit, de az elébb meg se  

mertem mutatni. (Sipákoló hangon utánozza  

Ri f et.) Mi ez, Hanák? ... Már megint mit hoztál,  

HANAK  
RIF  
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Hanák? ! ... Mikor irnegy el az eszed, Hanák, 
mert ajkkar még vissza is jöhet? 

RIF 	 (csodálkozva) Én így 'beszélek veled? Bszre se 
vettem.. Legköze+lebb figyelmeztess. (Türelmet-
lenül.) 'Na, mutasd már! 

HANÁK 	 Tessék. 
RIF 	 (üvölt) MZi ez, Hanák? ! 

VALTOZAS  

A KÖLTŐ  (szellemhang.) ...  Ez a néh.ány mohos kő  itt, ez 
én vagyak: Hans Jiadhiim Kováos. ѕzületett 1879-  
ben., meghalt . . . pardon, azt nem tudom . . . S 
ez is Іén vagyok, ez a kis csokor vers, vёzna ;kö1- 
temёny-&ötet. Talán osak egyáltalán ez . . . Mi- 
]yen tanácsta'la ,nul fargatjá!k szegyényck. A dal- 
lamot gyöngyözö sorokból arcomat szeretn ~él ki- 
rajzolódni Látni. Az arcot, атеlу  . . . De hát mi- 
lуеп  is volt az arcom? . . . 

VALTOZAS  

RIF 	 (fanyarul) Nincs benne kép, csak egy szárnyas  
ló. Aszongya:  

Az đ  ,ar+rába nem fűztök karikát,  
Szőrén fkell megülni ezt a paripát.  

HANÁK 	 (lelkesen) Nagyon szeretem a verset. (Szaval.)  

O rni száp, bájoló,  
Aih, mi sáp a május hó ..  . 

RIF 	 Ez is benne van?  
HANÁK 	 Nem. Az óvodá4ban tanultam.  
RIF 	 (ráförmed) Eredj innét.  
I3 RISKA 	 Na! Ne lapozzon olyan gyorsan ... Itt ,egy arc- 

k~ép ! 
RIF 	 Hol?  
1ВІRISKA 	 Itt, itt... a 26. oldalon. 
A KÖLTŐ 	 (szellemhang)  

ARCKÉP  

Hajamban őszi szálaik,  
Állon tüske áll meredten,  
Szemeim gyászfkerebbem.  

1VLégis ... valahol sa т  kálban a szájnak,  
Bármik, bárhogy fnаk,  
Eretnek ráncok neveitndk.  

RIF 	 (kedvetlenül) бга  se bíztákk volna a'belügylben 
а  sz,em!élyi igazalványák töltögebégét. 
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BORISKA 	 Hallgasson, elhessegeti a képét. Már kezdett  
összeállni ... S Іpadt arc... beesett +szem...  

RIF 	 (morog) Az enyém meg majd (kiesett, mеgse  .. . 
BORISKA 	 Csitt!  
RIF 	 (súgva) Hot lát itt maga sápadt ?követ, amelyik  

mosolyog?  

VALT4ZAS  

RIF 	 (dühösen) Én kiiratkozom  ebьő l az olvasбkör-  
bő1... Hanák!  

HANAK 	 Ne &tmаlј , osszefutm,ak a sorok.  
RIF 	 Há~t fussanak!  
HANAK 	 Megbánnád . . . Itt van e, rnegtaláltam. A chme:  

TÜKORBE NÉZEK.  
A KOLTŐ 	 (szellemhang)  

Mit láttam а  tükörlben „szépet"? 
Szean:emet szememnавeQ. 
S mi állгapatban? -- '1lépett ócskábam, 
Filla'hegyig tóc.вábam, 
Lt.icsak — maszatban, 
Azt hiszitek sírtam? 
Dehog,y . . . kacagtam . . . 

RIF 	 A végén xnég bedilizünk... íbualhaha!  
BORISKA 	 (megüíőčive) Hagy lehet valaki ilyen  ыi►kklelkű ! 
RIF 	 (dacosan) Ne1kem, ha valaki ;sír — ne ílöh$gjiön  

kö.zјben!  
BORISKA 	 Azt mesёІј ,  hogy esze iment, mikor rányitattak,  

s ott tahálták -a halt; QVlarival.  
A KOLTJ 	 (szellemhang)  

Gyertyáik !égtek, 
Pattogott .a láng, 
Még éltünk, de már temnető  volt a ,szobánk. 
Sáhaj .szállt halkan, 
Ahogy az ágazó ,füst meszez, 
Futnék — rongy ihomdk a ∎talpam, 
Ёs üvöltenék, 
De hát üvöltések-liv пltéгse ,ez? 
Hogy itt ülök egyre, 
Némán berekedve, 
S csukott szemmel bámuloml csukott zemrvét. 

BORISKA  lt a ,szobájában nappal-este sötétben .. Ujjal  
sem nyúlt az odahordott сnnivaldhaz ... Gyűlt  
az asztalon a szalonna, :kalács, tányér levesek.  A 
kolbász lehágott a földre, macska 'hancúrozott az  
asztal alatt töpörtyűvel. Néha lehajtotta hideg  
pálinkás hársteából, amelyet keDé?be nyomtak  
csuprostul...  
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A K ČOLTŐ 	 (szellemhang) 

Várom.  
(Hiszen ráérek végig.)  
Mellerrvben sebes tnkta ~k,  
(Minden pillanatban reám ,nyithat.)  
Jön ... Ida j amba kócol,  
Fagyott arcomra csókol,  
És úgy, hagy vissza se int,  
Itthagy ... megint...  

RIF 	 (gúnyosan) Ezt már fejből tudom: Harák veszi 
a zsefbkendő} t és beletrambitál. (Orr f uvintás.)  

Ne hadd el magad, ipse! 
HANÁK 	 (bizonytal оnul remegő  hangon) ... Az a szegény 

asszony  .. . 
ВORISKA 	 Miféle asszony? 
HANÁK 	 Hát .. , a Mari. 
EORISKA 	 Az l ny volt .. (Észbekap.) Hé! Maga ezt a 

hölgyet sajnálja itta képen? 
IIAN.ÁK 	 Hát nem a nagysága halt meg? 
BORISKA 	 Nem... A nagysága ,megszökött a f űszeressel.  
HANÁK 	 (nagyot nyel) Pardon... 
RIF 	 És iki az a Mari? (Türelmetlenül.) Különcben 

hagyjuk! ... Itt lassan már egész .harem jön еssze 
a lágyszív ű  (kőember körül. (Számol.) Kiét fej. 
egy... Mari. 

BORISKA 	 ... Izabella... 
RIF 	 (gúnyosan) Na Hanák! Hagy n zbél te körül 

azon a padláson.  
HANÁK 	 Ne legylél kutya, Rif ! Ez a n ő  .... 
PUORIјKA 	 (pattog) Ledlér kis teremtés volt. 
A KÖLTI 	 (szellemhang)  

Szerettek, míg émdeunes volt szeretni Téged,  
S aztán .égve dobtak el, mint a ciga гebbavéget,  
Mert már ez a szeretet a .körmükre égett.  

I IANÁK 	 (még mindig elb űvölve) Olyan ászlép, hogy akáт  
egy fakereskedővel is megszdkhetett volna.  

VÁLTOZÁS  

RIF 	 Megyék, keresek valakit, aki nemcsak a hátát  
nézegette.  

BORISKA 	 Sak szerencsét.  
RIF 	 Hat nem jön vélem?  
BORISKA 	 És mi lenne Irmával?  
RIF 	 Hangyák majd énekelni tanítja. (Skálázik.) Dó, re,  

mú, fá .. .  
IiAN ÁK 	 Ne hagyjatak itt evvel a 'bestiával. Szemtelenül  

fixíroz... É ~s éhes leszek, ha ránéz ek. Folyton  
rag.  
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RIF 
FERI BÁCSI  
BбΡRISKA  
RIF 
FERI BÁCSI  
BORISKA  
FERI BÁCSI  
RIF  
FERI BÁCSI  
RIF  
FERI BÁCSI  
I3 RISKA  

RIF  
BORISKA  
RIF  

FERI BÁCSI  

RIF  

FERI BÁCSI  

AORІSKA  
RIF  

Csák az araára egy gőrönccsel, aha nem tágul!  
(elmenőben) De ni az öreg Kováccsal!  

VALTOZÁS  

RIF  

FÉRI BACSr  
BORISKA  
FERI BÁCSI  
BORISKA  

FERI BÁCSI  
BORISKA  
FERI BÁCSI  

RIF 

FERI BÁCSI  
RIF  
BORISKA  

(Dörömbölés, s rá veszett kutyaugatás.)  

Halló! ... Van itt valaki? ! (Pü f öli a kaput.)  
Ki az?  
Mi volnának, Feri bácsi. Ez az úr . . . 
(röhög) Úr? Hdhö  .. . 
Egy kicsit hangosabban, lányom.  
(kiált) Magávál szeretnénk boszélni!  
Gyüjjetek !később. Nincs itthon senki.  
(harsog) De éppenhogy  .. . 
Kapálnak.  
(kiált) Hé! Apuka! Ne hagyjon itt bennünket!  
(távolodva) Másodszor.  
Bement. Pedig ő  а  leg& geibb a (községben. Neki  
kellene legjobban emlékeznie.  
Ne seppegjen!  
(mérgesen) Azt mondom, hogy a Feri bácsit  .. 
Melyik másik? ... Egy .szót se ,értek ezelktiől a  
dögöktől.  
(váratlanul megszólal) Ne szidja a kutyékat.  
Azok nem bántották magát.  
Nem, mert deszkán !keresztül nem tudjk meg-
harapni a nadrágom ... (Észbe kap.) Нé! ... Fiát  
maga hall?  
Babériéval igen ... De nem :szeretem, mert vnsz-
ket tőle a fülem. (Ráripakodik a kutyákra.)  

Csend! ... Zsíros! ... Alex. Fityisz!  

(A kutyák elcsendesednek.)  
(kiabáláshoz szokva) Mondja, tatal... (Lejjebb  
srófolva.) Legyen szíves nefkürlk, bácsikám, me-
sélni a szoborról.  
Miféle •szoborról?  
A költő-Kovácsról.  
Nem ismeneik én,csak egy patkoló ikovácsat.  
Deihogynem ... A kelből faragottat... A:melyyk  
a Cirokdűlőben állt,  
Melyik az a Cirok-dűlő ?  

A nagy víz előtt meg a Pataresics koasmánáі .  
Sose jártam kocsmáiba ... Mert szerintem, jaki  
.kacsmába jár  .. . 
(félbeszakítja.) Jól van, öregúr, ne fagyassza a  
babériáj,át.  
A tanítót 'kérdezzé+k. Az biztos tudja.  
Ha nem ikapál.  
Az nem, mert a földjit felkapják a nebulóik házi  
feladatnak.  
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VALT0ZAs  

TANITO 	 (hümm.ög) Hans Jiachim Kovács? Nincs benne 
a tantervben. 

RIF 	 Akkor mineak csináltak szobrot neki? 
TANÍT6 	 Pardon! ... Szó sincs róla, hogy asináltatbunk 

volna. 
RIF 	 (gúnyosan) Ne mondja! ... Magrul k:e1t? 
TANÍTI 	 Nem kiérem ... Veres Izabella nevezet ű  úrhölgy 

rendelte Papp O. rés Fiai-nál. 
RIF 	 Az a bizonyos Izabella. 
BORISKA 	 Igen. Az az Izabella. 
RIF 	 (rt.agyot sóhajt) Mennyibéli, anaigаsságos, festett 

szaikállú, büzespu'klkantyús örag Jelhava segíts: 
Mondják meg, de kímiéletesen: ezen élem еdett 
úxihölgy .m é g é 1 ? 

TANiTŐ  ÉS BORISKA (egyszerre) Él. 
RIF 	 (meghatottan az égiekhez.) ... Köszönöm . 

(Rikkant.) És most expressz-ajálva a fentneve-
zetthez! ... (Ijedten, mint akinek borzasztó dolog 
jut eszébe.) Jaj... (Szinte félve.) .Még egy kér-
dés van: ebben a helységben lakik? 

TANfTŐ  ÉS BORISKA (egyszerre) Igen. 
RIF 	 Akkor ihaj! IZáCSka néne majd felvázol, körvo- 

nalaz, idéz, iköxyülir, lefest... Csak egy picit be-
bébirizgál emliélkeinek felszínébe, máris ,eQ'átttiink 
áll, máriás . . 

(Kínos csend van.) 

Mi az?... Mért hallgatnak? ! ... Boriska? 
BORISKA 	 Hát .. . 
RIF 	 Diát? ! 
TANÍTÓ 	 Hat ... egy kis hiba lesz a felvázolással, ±kör+vo- 

nalazással, lefestéssel... Az id s leányzó, Veres 
Izabella ugyanis ... v a .k .. . 

VÁLTOZÁS  

RIF 	 Álljunk meg! ... Ha a szobor a kisnagyságáé, 
akkor szálljon le rólam .a mélyen tisztelt közšég. 

BORISKA 	 Igen ám, de ,húsz évvel ezelőtt államоsítottálk. 
RIF 	 A Kovácsot? 
BORISKA 	 Azt... Talpazatostul. A repkényt már tiánsa- 

dalmi !munktával palántálták köré. A padot meg 
az Állategészségügyi Állomásról ajánlatták ki .. . 

RIF 

	

	 Ha nem tudnám, 'hagy bánsonуból vannak a fü- 
lei, most mondanék egy sarikosat! 

BORISKA 	 Mondja csak... 
RIF 	 Kёszzönöm ... (Komoran.) De igazán nem megy 

a fejembe, ,és isоьаsiвi fogom ;megérteni: mi az 
,égisten hajt egy felnőtt, apányi férfie bert, 
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hogy körlae-kari'ká ~ba irkafi гikálj on сsівgilingi so-
rokat... Hogy nevetseg+essé tegye imagát égvilág  
előtt, hogy mindenki megtudja micsoda nyám-
nyila. Ez a Kovács is. Amit eddig hallottunk  
róla: Megesalj ,ák, becsapják, otthagyj ~álk. Semmi  
se- sikerül. Szenved mind a két félid ć~bem. Mi van  
ebben szórakoztató?  

BORISKA 	 (elgondolkozva) Én szeretem., ha imegга tnаk:  
Utána olyan könnyű  ,vagyok, jókedvem kereke-
dik. 1Viég az eget is selyemszoknyarnak nézem.  

RIF 	- 	 Nem akar ,férjhez menni?  
BORISKA - 	 Magához?  
ILIF 	 Nem-... A garázsmester fiához. Az is sántít  

unindlkét szemire. - Verseket ír. Tehién helyett  
őrizhetni a tintatartájlát.  

BORISKA 	 Csak gúnyolódjon. Magának meg a fü'l bkől á11  
-ki ,a íbotиég. Azt hiszem, ha éh őt ütne el, azt  is 
csak 'azéra sajnalmá,- mert levonták a fizetésiibül.  

RTF 

	

	 (hetykén) Aki nem az útra való, azt ién mind  
elütö. 

BORISKA 	 A tö,rиény- el ő tt meg olyan kicsi a hangja, hogy  
-azt is csak batériával lehet hallani.  

RIF 	 Tj a ... Nem szeretem az olyan ülést, amelyiik  
egy helyben áll... (Türelmetlenül.) Kimegyünk  
a világból. Hol lakik az az... Izé ... beQla?  

BORISKA 	 - Ott :.. - a fáik között .a .kastélyban.  
RIF 	 A,hán ... Látom ... Kacsawsztató van el őtte.  
BORISKA 	 Angya térgye kacsaúsztató! ... Mesterséges ta- 

vacska. Hattyúk úszkálnak a vizén.  
RIF 	 Madár — madár. És ..: mondja csak; létezik,  

hogy az ,a ver.sikélő  'kőúr szerette volna a vak  
menyecskét?  

I3 RISKA 	 Azt mondják, szerette ... Csakhogy szegé вy  
Izabella nagysád sohasem !került sorra ...  Miyri-
dig beugrott valaki.  

RIF 	 Hát hányan voltak?  
BORISKA-- 	 Nem mиndеgy az -magáriak?  
RIF 	 Megelégszem, ha 'kerek --  számot mond.  
hORISKA 	 (kényszeredetten) Idát- csak annyit ... hogy a  

nagynénémnek is lett tdle ... verse.  

VALTOZAS  

IZABELLA 	 (kiált) .. Jár itt valaki? ... Zsuzsi, be vagy?  
RIF 	 (közeled ő) Nem... Nem a Zsuzsi. Boriska és én,  

Rif ... Szabó Feri ... D-4kategóriás tehergép-
kacsi-vezető  .. . 

IZABELLA 	 Tessék, fáradjon beljebb a D-kategórias gép- 
koesivez еtő  ... Mit óhajt?  

RIF. 	 (megköszörüli a torkát, de aztán gyámoltalanul  
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csak ennyit mond) Elütöttem Hans Joadhim Ko-
vácsot, a költőt .. . 

IZABELLA 	 (suttogva) Istenem... (Erőt vesz magán.) De hát 
miért?  

RIF 	 Nem akartam... Csak gyengéd mellbetaszítás 
volt, a 'gótkocsim legh:átsó kerekével ... Ha аgy 
kicsit behúzza a hasát ... hahal... (Nevet.)  

BORISKA 	 (mérgesen) Na! .. . 
RIF 	 El.Shiheti nekem, kedves nagysád, hagy гén valnеk 

a гviІ g legiboldogaibb emibere, ha ,a kő-nagyháсsi 
ott .ál na a talpazaton egy daralbban ... Így most 
verhetem a fejem a falba, hagy reparáljam meg. 
(Kitör.) Mert ebben a nyo.morult ik ёzséglben senki 
esem emlékszik rá rendesen, csak azt Іtudj,álk, 
!hogy .. (Zavartan elhallgat.) ... +bocsánat! .. . 

IZABELLA 	 (halkan) Értem .. . 
RIF 	 Idejövet is négy-öt helyen 'kiérderz ősködtünik .. . 

Semmi, nal. . A tanító nem akart tudni ról.a, 
mert a tanfelügyel ő  nincs megelégedve Kováics 
úr magánéletével. A helyi iroda hivatalnolkát 
vidékről helyeztaék ide. Az őregasszanyak meg 
összevissza beszélndk. Egyik 'azt mondja: magas 
volt, szőke, is másik: kicsi és felkete. 

IZABELLA 	 Istenem, ha senkinek sem kell, mlért vették el 
tbl'em? 

RIF 	 Hát azért (kelleni kell, mert bejeg уzctt abј.еасtuml 
a katonai téґk pen. Ott kell  neki iállni, míg pe- 
csé+tes aktával el nem rendelik, íhogy ,odább lelhet 
tenni. 

IZABELLA 	 És most tőlem mit óhajt? 
RIF 	 Hát azt mesélik .. . 
IZABELLA 	 (közbevág) Igen! szerettem. 
RIF 	 (kényelmetlenül fészkel ődik) Résaem,ről a hülys- 

ség, de miégis megtkérdem: nincs róla iiény ►képe? 
IZABELLA 	 Mért volna hülyeség? 
RIF 	 (zavartan) Hát ... aa ... őö .. . 
IZABELLA 	 Mert vak 'vagyok s 'hiába nézegetném. 
RIF 	 Ühüm .. . 
IZABELLA 	 Csakhogy lén nem vagyok születésemtő'l fogva 

vak... Tizenhat +é пΡTes koromban vesztettem el 
látásomat. 

RIF 	 Mitől? 
IZABELLA 	 Semmitől... Nem akartam vátni. 
RIF 	 (tamásul) És azt ,lelhet? 
IZABELLA 	 Lehet ... Simцíbsom évégig tenyerével szemem 

e145tt ... Nos?... Megrehilaent? 
P•IF 	 árület! ... De ,hát — rrLiért? 
IZABELLA 	 Talán ha ezzel az gén arcamrmal riétihebne a tü- 

körbe, megértene ... Látott már ,életében c.sú- 
nyáblbteremtést nálam? ! 

(Kínos csend.)  
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RIF 	 (egyszer űen) Hát aztán!  
IZABELLA 	 (kissé meglepve j ... Látja, ez a „hát aztán!" ak- 

kor neikem !sdhagy se jutott eszemnfbe ... Később  
meg rnár nem is volt rassz nem látni  ... Külö 
nbsen, mikor ra kdYbőt megismertem.  

P.IF 	 (elkeseredve) Tudtam! ... Tudtam! ... Látja,  
kedves, ez az ,én farmám.! Végre találok valakit,  
aki látta, s az is vak!  

IZABELLA 	 Hát !aztán!  
RIF 	 (mérges) Mi az, hagy „hát aztán!?" ... Hagy fo- 

gom gén aikkora kőсsereapekből, mint az öklöm,  
visszarakni a szobrot, ha azt sem tudom, sza-
kálla volt, vagy nya'kkendы  hordott ... (Búsan.)  
valahogy — nem tudom +miért — cmag зában báz-
tam.  

IZABELLA 	 Igaza volt.  
RIF 	 (csodálkozva) De hát ...?  
IZABELLA 	 Maga azt hiszi, hagy csak szemmel lehet  

látni? ... Űgy áll előttem ez ra magas, a бéцkék  
,szemű  férfi homldkába. hulló gesztenye fürtjei- 
vel ... 

R1F 	 Egy pillanat! ... Сeruгát nántdk!  

vALTOZAS  

IZABELLA  

RIF  
IZABELLA  

... hosszúkás !sápadtfehér kezek, sely ~em+é+rintésű  
kö' ők  .. . 
Köszönöm. Ennyi nagyon is .eliég ... Csakhogy  .. . 
(hangjában bujkáló mosollyal) Jó volna tudni,  
hоgу  így igaz, ahogy mondom, vagy csak túltelt-
tegt képzeletem haчΡriis rés idealizált látomása  .. . 
(Komolyan.) Jöjjenek, átmegyiin'k az gén szo-
bám+ba.  

(Léptek, csukódó-nyíló ajtók zaja.)  

ItIF 	 (súgva) Most már tudom, mit szeretett legjobban  
rajta  a k'ölbő . 

BORISKA 	 (súgva) Mit?  
RIF 	 (ugyanúgy) Imádnivaló ingatlanját.  
BORISKA 	 Fúj, éle randa a fantáziája!  
IZABELLA 	 (a közelből) Itt vagyunk ... Tekintsen a képre,  

az asztalka fölött.  
R1F 	 (paffá vált) Fantasztikus!  .. . 

VALTĐ ZAS  

IZABELLA 
	

A kié+pet ogy házaló !fest ővel festettem ... A szo- 
bor a kép pontos nvása ,  azzal a kiilön+bséggel,  
hogy Pa+pp O. •és Fiai, saját gyönyörűs+égülkre,  
lantot nyomtak a kezébe.  
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RIF 	 És lovas, — bacsán аt! — sz ~é!kes szobor lett be= 
161e?  

iZABELLA 	 Igen... A nagy karszék- mellett áll, gyengéden 
hozmádűl, ,és egyik -karjával — a lantossal — át-
ö:leli karfáját . 

BORISKA 	 Persze! Most már én is emlékszem a székre. 
RIF - 	 'haj! Azt hiszem, könnyű  dolgom lesz. 
IZABELLA 	 Lehet, hcgy ,szerencsésebb, mint gén. Negyed +év- 

század tellett lbebé, nlúg .szín-, vonás- s hang-
parányo ►kbóll +megmintáztam magaannak. 

RIF 	 (távolodó hang) Ha minden jól megy ... (Ajtó- 
csukódás, majd ésakhamar ajtónyitás zaja.) 

Bocsánat! ... Köszönöm .. . 

(Csend lesz.)  

IZABELLA 	 (egyedül) Elmentek ... Beszélgessünk, poétám .. 
Behúzóan a függönyt ... (Függönykarikák zaja.) 
Így ... most mindketten látunik .. . 

(Halk muzsika.)  

(Szellemhangok, a párbeszéd belső  síkokon zajlik.)  

A KÖLTŐ 	 (szemrehányóan) Hagytál volna meghalni vég- 
leg ... Ezek soha felszedni nem tudnának a f ű-
ből ... Es miv+égre is ácsorgok +én ott? ... Nem 
egész költő  egyetlen alvasáva'1, +s az is az ujja 
hegyеvel . lát 

IZABELLA 	 Hagy crejtett 'kinasrLek vagyok a foglalatja, az em- 
berek +mulаsztása legyen, ne a 'tüéd ... Itt j.ártá]  
közбttülk, !és húzadozták tőled ... Szlved nyúj-
tattad tenyéren, s nem nyúltak +érte . 

A KÖLTŐ 	 Hej, ha inkább pénzt láttak volna azon a +teny+é- 
ren .... Így aztán — már ha erejvkb űl futotta 
— megpróbáltak hozzam jó +képet иáigni, udiva-
rias szót találni. De tudtam: 

Minden nvás, 
Rtiеskös hold 'az ezüst korong, 
Az+t mondják poéta, s ipamipás, 
Azt gondalfák: bolond... 

IZABELLA 	 (tiltakozva) Nekem... 
A KÖLTŐ 	 Csitt! ... Te sohasem láttál. 'Gyar+ló, esett 'kis 

lényеm lassan +sugárzó férfiúvá dagadt képzele-
tedb-en. 

IZABELLA 	 Ismerem a kétségbeesés óráját is... Ez: 

NLickor ifjú voltam,  
Az ihlet helyembe jött  
Lilalbársony-szívean volt az otthon,  
Most aztán futok +után árikon-ibokron.  

A KÖLTŐ 	 Nem. Nem ez! Hanem...  
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IZABELLA 
	

(dobbant) Nem akarom! 
A . KČSLTđ 
	

(kérlelhetetlenül) Csak súgom .. . 

Hej!, —  történjük (bármi,  
Mi messzire készültem szálllni  

(Erősödik hangja a kiáltásig.)  
Ifjúságom volt a zálog,  

(Halkul.)  
бtvenéves vagyok,  

(Suttog.)  
Honkorok, zabálok  .. . 

(Csend.)  

(Odakünt csörömpölés, ajtónyitás zaja.)  

IZABELLA 	 (felocsúdva) ... . Zsuzsi!... Te vagy? 
ZSUZSI 	 (közeiedő  hang) Igen . Sziérohúzzaun a fi шggönyt? 
IZABELLA 	 (ijedten) Ne! 
ZSUZSI 	 (sóhajt) Szóval, ,sírtunk megint .. . 

VALTOZÁS  

RIF  A kiég, melyet a kis nagysága Hans Kavá ~csr&.l 
festett, úgy hasonlít a fsbmёnyhez, .minta régi 
ezres az új tízeshez. Minden ugyamaz, сsak a 
költő  amott a k зépzeletlben meg van tudva né-
hány nullával... (Boriskához.) KiLépümvk? 

VALTOZAS  

BORISKA 	 Neon látom Irmát. Űgy látszilk, megunta Hasúk 
társaságot.  

IIANÁK 	 (hirtelen közelr ől) Hát igen ... Fagy kissé el- 
maradtak. 

вORISKA 	 Odanézzen, Rif! 
RIF 	 (ijedten) Na mi van! 
BORISKA 	 A szobor! 
RIF 	 (erő tlenül) ю risten! ... (Üvölt már.) Mi ez, Ha- 

nák?  
HANAK 	 (szerényen) Megcsináltam .. 

VALTOZAS  

A KOLTŐ  (szellemhang) ... Utas, akierre jársz ismét, s ki  
még nemrég itt láttál ácsorogni, ne dörzsöld a  

szemed, nem 'káprázik. Én vagyok, pont ,én és  
senki ntiás, csak ... csak hála egy jámbor ideig-
lenes te еheraépkocsi-kísérőnek — le ü l t e m  .. . 
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Úgy ám. t 1l szobrok lettünk ... Hiszen igaz, el 
is fáradtam már egy kicsit ... Ez a stiék meg 
húsa ,évkig itt állott üresen ... Lám, soha eszembe 
nem jutott volna ... (Sóhajt.) ilyen a költ ő  .. . 
(Derűsen.) De ti, mnadárkáim ... lá'tam el se szal'1-
tatok ... (Halk muzsika.) ... Itt übdö.gtélt ёk ke-
rös-kör(јl a fákon, . és várjátok, hagy nyújtsam 
a kezem... 

VALTOZAS  

(A 
 

gépkocsi kabinjának ajtaja csattan kétoldalt. Felbúg a motor. 
Csakhamar a legvadabb túráztatás hangzik.) 

HALNAK 	 Lassabban! 
F.IF 	 Csak az első  kilonin tereken hajrázok, hogy mi- 

nél hamarébb eltűnjünk innen ... (Kis szünet 
után.)... Belebetegedtem ebbe a sók vemsbe .. . 

HANÁK 	 (komolyan) Prózához vagy szokva. 
RIF 	 Ühüm... Gyújts nekem egy 'bagót. 

(Sercen a gyufa.)  

HANÁK 	 Tessek .. . 
RIF 	 (kedélyesebben, pöfékelve) ... Tudod, fiú, az az 

&zésemn., ha élő  .állapotban ütöttem volna el az 
öreg verselőt, senki se kívánta volna, hagq ёssze-
rakj am. 

HANÁK 	 Hát, аligha .. . 
RIF 	 (fütyörészni kezd) ... Rendes haver vagy, Ha- 

nák. És hogy összedobtad az üreg Joadiiniot. 
HANÁK 	 Mégis üvöltöttél rám ... (Durcásan.) Jött, hagy 

fejbe verjelek ezzel a k&vel. 
RIF 	 (röhög) Jó darab ... (Gyanakodva.) мV fi le ikő  ez, 

Hatnák? ... (rosszat sejt.) ... Csak nem...?! 
HANÁK 	 (bűntudattal) De... Kimaradt a Ka иáiesiból . 

(Hallgatnak.) ... Nem pászolt sehová ... (Elgon-
dolkozva.) A szívéről .eshetett le .. . 

(A 
 

motorzúgás lassan .halkul, és kialszik a távolban.)  
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TOPRENGŐ  NYÁRI NAPLÖ  

BURANY NANDOR  

Piran, VIII. 11.  

Inmen a szobámból nini látnia tengert, de ha a strandról hazaj бvёk, 
kinyitom a zsalugátereket, fölnézek a tisztán ragyogó égne, érzem a 
tenger szeplőtelen kékségét, az óriási sík távok beláthatóságából su-
gárzó +nyugalmat. 

A tengerparton 6-7 im ёteг  széles ,korzö, nappal itt napoznak, este 
sétálnak, aztán közvetlenül mellette néhány étterem, kávéházi teraszok, 
kedvenc tintahaladagomon rágádoan, egy zongorista és egy heged ű  araa-
gyar nótákat játszik, a mellettem lev ű  asztalnál 45 év körüli férfi és 
nő  vacsorázik, a két fogás .között kártyáznak, látszik, hogy (szánalmia-
san) jbl mulataiak. Az ,asszony bort iszik, fehéret, .a férfi hársam pálin-
kát rendel, mikor a pincér meghozza, kettőt a zenésze+knak küld. Azok  
azonban félreteszik, fé.lretalj.ák az italt, a heged ű  hátat fordát, és úgy 
muzsikálnak. 

Néha odanézek a szomszéd asztalihoz, a n ő  jobb csukláj.án vastag 
arany karkđtő , gyűrüsujj.án három aranygy űrű, a bal kezének meg-
fele1ő  ujján kettő , bal kezén arany ékarára, nyakán vastag arany nyak-
1ánc. 

Belgrádi ismerősöan, szép nagy lakás, Mercedes, сartaвavcin villa, 
szöláskert, a tengerparton épülő  villa. Majdnem ugyanaz Pesten: autó, 
feleség, gyerek, mindannyian egészségesek, pénz van, ame еnalyi szüiksé-
ges, utazgathat, elégedett, érni kell még, mit akarhat az ember. Dicsek-
szik. Ezzel. 

Va'lábaл  ez kell? Valóban nem akarhhat (neon képes) többet az ember? 
Kétségbeejtő .  

Vagy, végeredményben,. nem is. Hát ez az ideál. Ezt szeretné m:nin-
denki, csak araég sajnos kevesen tufák elérni.. 

Nem tudok еbbe a válaszba belenyugоdni. Ez nem igaz. Ez nem lenne 
élet, célnak ez ,kevés, ezért nem érdeunes élni, szenvedni, nem volt ér- 
demes megszületni. Igazolni kell az embernek a létezést. Mit teszünk a 
születésümikkar és még később is hánysz ~ar Tőlegezett b.izalamтmal? 

Talán azt ikellene mondani, hogy ∎mindez, a jólétnek ezek a kellékei 
nem szolgálhatnak célul, túl kevés lenne ahhoz, túl igénytelen lenne az 
ember, ha araár ezzel Fis megelégedi пe. 
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Ez csak a keret, az гelőfeltétel ahhoz, hagy aztán az ember megvaló-
síthassa igazibb) küldetését. (De sok гembernél az előfeltételeknek ,a meg-
tteremtése, a jólétkellékeinek ,a megszerzése lesz a f đ  cél, az önmagáért 
való valami.) Nos, ezek nem új dolgok, alighanem már Marx is mon-
dott róluk valamit, .s ezt nem azértemlítem, 'mintha igazolásként hivat-
kozni :akarnék rá, inkább mert fölösleges lenne régi igaz.ságakat újra 
ismételni. Am m.álunk az utóbbi időben bizonyos jelenségekmegint idő -
szerűvé teszik ezt a ,kérdést. 

Azt hiszem, гolyan e; m.int mikor üres fészken ül akotlós, legfeljebb 
palozsna van .alatta, szorgalmasan melengeti, aibban a hiszemben, hogy 
a csibéit kelti, de szánaYm.as ámítás ez, mert a polozsnából sosem kel-
nek ki csibék. Az ІеmЫегеКnёІ  ez talán önámítás. 

É,s végeredményben mit ér, mit jelent Belgrádban vajdaságinak len-
ni? Lehet, hagy sokan legyintenek erre ,a kérdésre, talán nevetségesnek 
is tartják, beennem jelentkezik, egyre többször foglalkoztat, гs türelmetle-
nül ,követeli a választ. Az élet, .a gyakorlat kényszerít, maga a valóság, 
hagy gondolkodjam róla. 

Piranban sehol szabad hely parkolásra, .a sz űk utcákba is mindenfelé 
b-efurakadnaik a kocsik. Itteniek, sžlov еnok гés külföldiek. Tőlünk, más 
köztársaságból nemigen látni. Sok szlovén nyaraló, régi házak, átala-
kítva. Régi épületek, гközülük nem egy rendkívül. ízlésesen berendezve.  

Egy icipicit a Garda-tóra emlékeztet. Nii:ncs külön strandja, di a várost 
félkörben körülvev ő  tenger nagy ékövekkel kirakott partjaim végig na-
poznaik. Házam, négy kilotrnéter lehet. Itt is zsúfoltság. Privát vendég- 
lők. Egyszerűség. Sehol nyomora a feszélyezettségnek. Ez kell a pihenés-
hez. És гa török cuknaszak, nem Fis egy és nem is csak itt. Dobmán is. 

Veienje, VIII. 14. vasárnap  

Hihetetlen valami. Hogy a tengerre rohan le a nép, németek, asztrá-
koik,olaszak, angolok, franciák, jó, ezt araég meg lehet érteni, a tenger-
nek megvan a maga varázsa, a szn ~abizmussal is lehetne magyarázni. 
De mit гtalálnak itt Velenj гén? Tele .á szálloda, mind a гkettó, foglaltak a 
privát szabák. A tó melletti telepen гmegkaipjuk az utolsó házikót.' Min-
den foglalt. Erdő , kellemes, hűvös, a mesterséges tó egyik fele kibeto-
nozva, fürödnek, sok Fasztrák, graziaik, a ipartan étterem terasszal, "eléggé 
látogatott. Mi hozza ide ezeket az embereket? Mindegyik vikend?ház 
elő tt .autó, .fiatal házaspárok ülnek kiolvasni. Nem értem, nalwk azért  

különlb üdülőtelepek lehetnek. Azokat már mind bejárták, s unják, 
most újabbakat keresnek? S fontos, hogy tehetik is Fezt. 'Életszínvonal, 
kocsik, ikönnyem mozognak. 'Reikarddal jönnek át a parasztasszonyok is 
víkendre. Ez, gaz életszint egy magasabb foka, az el őfeltétele annak is, 
hogy Palicš felkapottabb legyen.. Délután !megyüwk taváb'b Dabrnán át. 

VIII. 15.  

Štatenberg. Rossz utak, por, köd, kés ő  este érünk ide, szabad ágy 
itt sincs, di lehetetlen visszafordulni. Éjjel elmennek a z ёneszek, az ő  
szobájrukat kapjuk. Nagy kastély, szdbk, éttermek, szebb lehetne, mint  
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Otoёec, de +még nincs úgy berendezve. Sok pénz kellene hozzá. De úgy 
látszik, imegérn.é. Nolha szinte semmit sem lehet itt cstiinálni, csak unat-
kozni az öregasszomy уok köz~ött. Ezek miegjátsszák itta régi nemesek 

leszárпnazattait. Olyan stílusban is beszélnek •egymással a reggelit fo-
gyasztva, van, aki már jövőre is lefoglalta magának ugyanazt a szobát. 

délután  

Poh:arje, 1080 méter magasan, nehéz út jött föl ide, de itt fönn ez 
gyönyörűség. Mariborsfka Koča. Mesés lenne SZlovénia, de ha meghall-
ják, ahogy ,szerbül beszél gaz ember, rögtön !mogorvák lesznek. Kellemet-
len. Mennyire érzékenyek! Jó lenne egyszer err ől egy szlovénnel еl-
beszélgetnd. Meg kellene tanulni szlovénul ... 

Megette a fene, az ember eljön ide évi szabadságra pihenni, aztan 
kénytelen ilyen dolgokon tépelődni, egyszerűen nem lehet kikerülni 
őket.  

(Később.) É.s végeredményben ez az egész ,dolog talán nem. is fontos, 
éppen termnészetes valami, s nem kellene neki +különösebb jelent őséget 
tulajdonítani. 

kedd  

Az este egészen !beborult, úsztak köröttün!k és alattunk a felh ők, alig 
lehet átlátnti a ;sűrű  párán. Reggel esett, aztán elállt, de Ia hegyek csak 
nem takaróztak ki a felh őkből. 

Van itt alig száz méterre jegy villa. Olyan, hagy'almaóni sem lehetne 
szebbet, a tető  meredeken egészen a földig ereszkedik, vasrácsos kapu. 
Nem lehet leírni, nini találni rá szavkat. Kinek jutott erre pénze .. . 

Pénz, autó, villa, utazás, nyaralás, arany, jólét, kényelem — szüksége 
van rá az embernek, de lehet-e a f ő , az .egyetlen célja, hagy ezt elérje? 
A kapitalizmus kezdetének e Іrnber,ét ábrázoló színm űvek (Moliére) vagy 
regények (Balzac) azt .a fösvény embert rajzolják meg, aki a p-énz-
szerzésben, a pénz puszta birtoklásában, gy űjtésében leli őrörriét. A sok 
pénz teszi holdaggá. (Illetve b:aldogtatianná.) A mai ember is így :éli ki 
magát, az arrnb сióit. Boldog-e vajon? Talán •egy lépéssel továbbju-
tott, ,közelebb az önmegvalósítás felé. Most +már nem elégszik meg a 
pénzzel, elkölti, vásárol rajta, kényelmet és látványosságot, aimely 
gazdagságát érzékelteti, csalódott a pénziben, rnindenét erre tette fel, :s  
aztán be kellett látnia, hagy nem érte meg. 

De most ez is defektus. Az önmegvalásítás felé vezet ő  útnak ez is csak 
egy állo ~rnása lehet, ide sokunk megreked itt, kmfogy bel őlünk a szusz, 
nem tudunk a végállomásig (?) eljutni. Megfészkel a katló, de többre 
nem telik neki. Üres fészken ül. E.  setleg egy palozsna van alatta, ön-
á:mítás miatt. Kérdés, ki .ennek _ az oka, az egyes ember vagy a körül-
mények, :az adutt lehet őségek. 
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Szerda, Maribor  

Az ember látja, hogy másak [hogyan élnek, mit vásárolnak, milyen 
kényelmet, szórakozást, élvezetet tudnak maguknak vásárolni, s akkor 
ösztönszerűen ő  is kérdezi: !hágy teheti az, miért ne ;én is? Aztán ha-
tároz, s hagy célját elérje, pénzre van Іѕzйkѕёge, ezért ezután bármist 
tesz is, miind a pénzszerzés szolgálatába állítja, pénzt kell szerezzen. Ez 
köti le minden erejét, minden energiáját. Lesz-e aztán ideje, marad-e 
lélekjelenléte, hagy rádöbben уjen, nem ez az, .amiért ő  elindult, amiért 
lelkesedni tudott, nem ez az ,amin .keresztül „meg tudjra valósítani egyé-
niségét"? 

Mert .utóvégre, hagy gazdagadunk, hagy egyre több az autó, vi11a, az 
arany ékszer, az ellmn. senkinek sem lehet kifogása, örülnünk kell, hagy 
gazdagodunk, hogy ,fokozatosan ,kilábalunk a ,szegénységből. De ez a gon-
daikodás mintha ,a ,deformációknak, az ,elembertelenedésnek olyan fiar-
máit +is ,magával ho.zná, +amelyeket a kapitalista társadalmi gyak оrlat-
ba+n nemcsak mi ítéltünk el. 

Allkotmányunk is megfogalmazza azt a keretet, amely lehet őséget ad 
az emberi egyéniség szabad kifejml ődéséne'k, mi nem stimmel akkor? 
Vagy nincs is semmi baj, hiszen annyifélék vagyunk, ,olyan nagyara 
eltérő  ,környezetbő l, gazdasági és kulturális színvonalról indultunk, hogy 
ter гmészetes, .a „megva.lásulás" fanmái is nagyon ,különböznek és eltér-
nek ,egymástól. 

Mégis, nem véletlen, éhagy feltűnő , szemet szúró ez a gazdagság utáni 
vak hajsza. Az 'ember és a tárgyak között kiala+kuló egyensúlyra is ve-
szélyeslehetne, ha nem állítanánk szembe vele tudatosan egy meghatá-
rozatt és az elernbértelenedés kevesébb jegyeivel rendelkez ő  ideált. 

VIII. 21.  

Képesek vagyunk-e erre, mint társadalom is, szervezetten? Intézimé-
nyesan .is. Mindenesetre, ez alighanem nagy feladat lenne. Talán ez lenne 
az az új Etninőség, amit Fez a tánsadad+om adhat, amivel ennék a társada-
lomnak az embere igazolhatná létezésre való jogb,sultságát. 

21., vasárnap, Fehérvár  

Graz, Keszthely, Siófok után Székesfehérvánan vagyunk régi és új 
+ismerősök és laaráatak között. Ez smár sok, ahogy diosérnek bennünket, a 
törekvéseinket. Így jártanl a hоzzánk látogató magyar turistáikkal is, 
nem győztem őlket leinteni, hagy ne csinálganak ilyen nagy reklámot. 
Ezért kell néha külfbldre utaznunk, onnan jobban meg tudjuk ítélni, 
hagy mit is érünk. 

Modena, IX. 5.  

Hiába. A gazdasági és társa кlalmi fejlődés meghatárazott fakán, sint- 
jén csak meghatározott törvényszer űségek juthatnak kifejezésre, szinte 
függetlenül attól, a lényeget nézve legalábbis, hogy minek nevezzük, 
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milyemnek .msinűsítjük az illető  társadalmi rendszert, amely ugyan mó-
dosíthatja biz ~oolyos törvényszerűségek megjelenési formáit, ezek azon-
ban imégis, ha fomtasak is, csak fanmák. Az olaszok magasabb fejlett- 
ségi szinten vannak málunk. 

És azt hiszem, megvan a ;kérdések kulcsa is: a kapitalizmusban, azaz  
a társadalmi fejlődés ,egy Imeghatánozatt szintjén az ember rabja lesz az  
árunak (elidegenedés), m ndemt megtesz, mindenre ,kész, c.sakhogy mi-
nél több, minél jobb, Iminél ,divatosabb áruhoz jusson, ez az áru utáni  
vágy hajtja ,atöbbtermelésre, az .intenzívebb munkára. Itt találkozik az  
érdeke a kapitalistáéval.  

Mikor azonban mindent elér az anyagi jólétet illet ően, lakás, autó,  
ékszereke  riyvtár, nyaralás, öltözködés, étkezés, akkor rájön, rá kell  
hagy jöjjön, hagy imdndez nem az., hogy ez csalás, hogy ikár volt töre-
kedmie, mirüden erejét az áruszerzés szolgálatába állítania, jön a kiáb-
rárndulás, jön az egzisztencializmus, a betatles. Betegség.  

És itt smár talán ki lehet azt Iis roomdami, hagy ez a társadalom, a ka-
pitalizmus többre nem képes, legalablb.is lényegesen többre nem, ,még  
unádosultabb, legfejletteibb fогni já+ban .sem. Az anyagi jólétet adja, az  
árubőséget, mégpedig a végsőkig fokozva ezt, s aztán a megtorpanást  
követi gaz újiabb keresése.  

Persze, ez egy általános ;megálla ipítás, egy föltevés, egy vonal, amit ől  
jobbra is ,  balra is térnek le utak.  

Ezért van n,álunik is most az áruhalmozás, hiába beszélnénk ellene,  
hiába próbálnánk magyarázni, hogy ez helytelen, hogy embertelen. Er-
kölкasi normálunk, fogalmaink, értékítélete цΡnk az árutermelésben alakul-
nak ki, egy-egy ember ;megítélésénél azt s figyelembe vesszük, van-e  
autója, ső t, Imnlyem autója van, jár-e nyaralni, hogy rendezte be a  la- 
kását, milyen ruhákban j,ár.  

Mi ezek alapján ítélünk .és beosülünk meg másakat, és másak is min-
ket, minek folytán mi is igyekszünk úgy bltözködrLi, vásáralmi, úgy  vu= 
selikedm ~i, hogy másak jó véleménnyel legyenek rólunk, hogy számunkra  
.kedvezкő  legyen horzzánk való viszonyulásuk. Ez a szabály, ha van is, aki  
ki szeretne bújeni alóla.  

X. 5., Belgrád  

Meglepődtem .a minap, ahogy belelapoztam a Gazdasági-filozófiai kéz-
iratokba. Nem igaz persze, hogy mi manapság nem tudnánk azt, amit  a 
fiatal Marx már L844-ben megálla{p цtatt, is ami manapság olvasva is ér-
vényes társadalrrni törvényszerűségnek tűnik, s amit éppen ezért figye-
lemhe kell vennie és nem szabad .ignorálrLia .egy társadalamn аk, amely  
igényt tart arra, hagy tudatosan irányítatt, a fejl ődési törvényszerű-
ségek alapján tervezett társadalamnak m шΡnősutsélk; nem arról van-e ak-
kor szó, hogy ezeknek a tudományos ,megállapításoknak a lényege nem  
felel meg a pillanatnyi politikai érde ~keknek? Kendés, ötlet, amely annyi  
sok mással együtt megkuvánná, hagy гkíimerntőbben foglalkozzunk véle.  

A .szóban forgó megállapítása ,magántulatjidan megszüntetésére, ponto-
sabban, megszűnésére vonatkozik: „A kommunizmus végül a imegszün-
tetett magántulajdon pozitív kifejez ődése, először is az általános magán- 
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tulajdon... A fizikai közvetlen birtoklás számít a szemében az élet és 
a létezés egyetlen céljánaik; a munkás meghatározását nem szwntetik 
meg, hanem minden emberre kiterjesztik... Ez a kommunizmus —
amennyiben mindenütt tagadja gaz ember személyiségét — éppen csak 
következetes kifejezése a m аgántulajidannaik, amely ez a tagadás. Az ál-
talános és hatalоmként kanstituáládó irigység az a rejtett forma, ammely- 
ben a kapzsiság előáll, éš csak más mádon elégíti ki magát. Minden 
magántulajdonnak, mint ґalyаnnak, .a gondolata legalább a gazdagabb  

magántulajdon ellen fordul mint irigység és egyenl ősítési vágy, úgy-
hogy ezek 'még a konkurrencia lényegét is alkot] ák. A nyers kommu-
nista csak ennek az 'irigységnek ёs az elképzelt minimwmból kiinduló 
ezen egyernlősítesnek a kit І lješülése. Meghatározott lehatárolt mértéke 
van. Hogy a magántulajidannak ez a nnegszüntetése mennyire nem va-
lóságos elsajátítás, azt éppen a imúvel ődéses .a civilizáció (egész világá-
nak (elvont tagadása, a szegény ,és :szükséglet nélküli ember természet-
ellenes egyszerűségéhez va ó visszatérés b тizanyítjа , aki nemcsak hogy 
nem ]átolt túl a imagántulajdanon, hanem még csak el sem jutott hozzá". 

Vajon mi eljutattunk-e smár hozzá? Vagy •a megszüntetésére törek-
szünk valaminek, aminek pedig a gazdagság vagy a fejlettség mai fokán 
éppen az intéziményesítésére törekszenek az emberek? Tanulmányozni 
kellene ezt is, , elemezni, kutatni, mint ahogy talán azt is, Imiért .merül-
nek fel ,ilyen kérdések (bennünk. 

XI. 21.  

Milyem messze a nyár! Az :ablakomból nézem, a sugárút fényeit a köd 
hogy fojtogatja. Este 11,30. Egy új ismerűsölmmel vacsoráztam, jól el-
dumáltunk, ő  is nagy krázigeken esett keresztül. Mindig újra lehet kez-
deni. Azt mondja, pihenni is kell. Kedvet kaptam a (munkához. S иettem 
haza. Az úttesten kocsik. Ragyоgó fekete Merоedesоkben masolygó, 
gondtalan, ápolt arcú n őik. Egy masaly az élet. Odanéz az ember, .s va-
la ~mi belemarkol: ;miért nem élheted te, m&t nem élheted soha, ezt az 
életet? A kocsik elswhannak, a kérdés ott camrmog .a nyomodban. Nem 
először. Néhány éve Frankfurtban gy váras széli villanegyedben bá-
mészkоdva érezted ugyanezt. Sóvárgás valami után, amit soha el nem 
érhet .az ember, minden ember. Nevetséges és szounarú is. Vagy egyík 
sem. Természetes. Ilyenek vagywnk. Állak az ablakban, a sugárút má
sik coldalán a platánok még tartják lombjukat, de a sűrű  ködön át !már 
nem látni -  a nyarat. A kocsik tovasuhannak. Fintor. Tudom már, az az 
életmód nem vezet sehova. Еrtelmetlen és tartalmatlan. Mégsem tudok 
közömbösen !elmenni .mellette... 
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GÁL LÁSZLŐ  VERSEI  

e m ib e r  

kéik niaveпnlb ~eulb,en  itt aІаűbuaгlk 
cUildergő  ákác .а  ,papn ►keгzÜbeal 
egyre ihullaljtja halik leveleit 

csikanag rnár а  ideceanlb,er ~s 
s áll  a s.zeg ёny fa meztelen 

ро  a ,két emlber !hán:ap sгesztelen 
Ikö ~n.yöntelerl és mmlbertelen 

kályha  

öreg cseriépkálylháar г  a1e ihagyj 1 
,k:rvt m.agyоm hideg van 

egy ;gy,erek пzgrott ki tmas гt a fió'klból 
пnatrázrwhás rаgуagó arcú 
érL а. гvilág~ot пncgvádгtam .azt kiálbja• 

öreg oseré гp~kályhám.  fi hagylj el  

szavak  

színtelen smünke ;szó  
riгdеg hideg ,szavaik  

tagasszal Ivirágat ágértemL  
rvyánan (búzát Igértean  ,  
ősszel gyii ~mölcsö~t ígérte гn  

rideg 'h. ~deg színtelen szavak  
szürke szavak maradtak télre  

k  i ,n ik 

tauladan,kёppen rmli~éгnt а  ►palpi~r 
szűz szёp papir rLagyan .megbánta пn 
s ;a ikezemlben a ceruza 
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tulaJdonké{ppen kialek  
tulapdankéjppem пrviárt  
t,ulaj+donklélppen meddig  
é~s kiinek és k:n гék és 11~ihek  

tudsz-e rcuég olvasni ezen a uyelven  
és ¢uily.eu n.yelven álmo+dol  
s ha ölelsiz  
ki forditja e 	angásoкi  
s нквуу  csimálad ha kánamkоdal  

s k'vnek ír aki í,r пnég és rcrviért  
ёs Іmiért ír és  kinek  

ü.nn.ep  

szép ürnneip délután  
csengő  ,ne csenigessen  
se ibarát se testиér  
senki fi гк!eres~en  
senki ne ггагиапХјои  
senki ne ny ~ugtassoin  

~sen►ki ne szeressen  

szép iinrLeр  délután 
kályha diui iurLSalijоn 
csak ntiagaun hallgassam 
s hwnyоrgó láan(páава t  
csak magam nézhessem 
csak magam assaan 
csak magam nevessean 

szép ii<nnep dllélután  
senki ne kenesseal 
ne ,egygdül legyek 
szép ilnrnep délután 

c se n d 

ezt a csendet  
a téli csendet 
a téli fehér csendet 
mert nincs 1,evél enár a holt jegenyéken 
mart iniin~sen asák se ölelés se élet 
mert elaludtak a nyéhek 
mert a fagyas masalyú holdat 
reszkető  .éhes kutya ugatja  

ö r ig s   ,g  

tegnap nem ízlett a cigaretta  
tegnap az a+utćlbfuszra vá,xmi kellett  
tegnap •az ú,jság os+upa massz  hLr 
tegnap a sakykгjátsшnát elvesztettem  
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teap keserű  ivolt a feketekáгиé 
tegiгъap nenn j{ubott  eszembe első  ,szeretőxrn neve 
tegгъa;p meg&egedtem 

holn a   

а  modern lbarbár  
gélpeik tu ~dáljа  
űr iitsmeґőj е  
tl'vzlkus  orvos matematikus  
kö~ny&t4еlen tam,ára az egyszeregynek  

Іmanidam bim,ékte+k  
Іhalnaip ,a.z űr  
bengpesül  
s гmondam tiné~ktek  
rrleghal а. ttitdk  

~hobna;p ikezi;unkben tartjuk а  napot  

ijó voLna meghadei mtiáma mtiág  

kéz  

eigy .kürLуивt  keresek  
e,gyetlen. ¢rnanlda,tot  
egy szát теlу  szára mím~uel 

egy kezet 

,gy,enm:ek ,ke~ét mtiely 
ütatii  nem taniult ,rniég 
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KÉTSOROS VERSEK  

GULYÁS JOZSEF  

,p r  ~а  1  ó g  QІ  ѕ  

tъam  hiszek  а  szava ~kbаn  
:de ana újra imegkisé+rlen  

h z a m  

ég а1á szorult fehér kará,m  
ié ~jlben vakitб  tivkёrdaггafb  

vá ]i]гад  szé►pségг  е1ő1 dje  
«versek ,árnyéká(ba  rcneneküLni 

L  u id fа  &  

arLalgányt nö ~vesztiő  támgyak  
~és árák leklé.siik önimagulkat  

II  ѕ  I  n ig ő  

da~ralbakra юrii а  cseiъdat  
e ,drága Darcelán edényt  

á г ás el ő tt 

istenem ki áv тгеу  e verstől  
védekezz Soroknak szorított kéz!  

2,rás ,közlb en  

nem twdam ihagy vers-e mg  
wa+gy é1et ёs ha1á1 nlár  
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mégl enх 1 ё ~k 

а  tábarnak clrá.gj án їv ~áresík - 
(vajOn vaijIn ikii (Varrta fel? 

var,iárcus 

а  lét ikönyvеk árnyéka csiu;pám 
egy vers anerlész hasonlata 

Attila  

urámium deszbv11á1t fagalmak 
ho ~rnarú tájaik i ~dő ~je végtelen  

❑ 

~s га m:kiv,е tve  

gyöngyökkel .fényt utáló  
nékem világnak visszajáró 

Ј  и  1,i,а  2  

kezed rög niövёnyek abban  
rés porrá csó.ko ~lja ,ajkam  

V  é n ik 

agyuk atkár  a düó ibéle 
iueszárad hornlolkuk ižreg ~élbe 

h az a f e 1 ё  

sübétben fé ~ny а  rnálna ~sza.g 
előttem úbkéint leng halad 

lk ié k v üi 1 á ig  

ilyék а  І ,nу  péevz öröm  
a .szó irnielőtt feltöröm  

körl yv eink  

ibőгlban kukas sza ~vak  
parfagák nam ~allmaisaik  
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❑ 

ITT1  I rv у  а  s s z о  ~n,у  

gyűrű  öutima;galba térő  snzgár uјj,a,d 
ikőrül pwhán fardiu] ~va utakat 11ezár 

ib u r os kttp 

,érilk bеnnük még mvúlit vаsármaрak illata 
amint Ibаrna ihajliiiaitöld srzelemoélbe zárva  

h úsz -év  

eLhajtatt kömylvek pe пnésze áradaz  
ъe]iéhwllt flér гgelk zsírazzák Ja ~pj ~ai~t  

h álb a•r:ú  

:pénztárca J а1 szabatt mellé ~ny Іiszülése  
em~beíІbőr+ből а  doar~bar+ú  onle+11er1 

❑ 

Attila 2  

eres agylvellőrétegek  
keresztü дlvá ~gatt fidő  

1 ar1:b  e  ir 

•forgó Ihaláilszarkezct  
 tárgya ~k •tulaijidocla  

O 

i d ő  

1 ќiffiiгlkészhetetlem,  tenger  
rLар  ёs igomid,ol.at ha ј tј:a  
és ti~sztá Іllkadásra való  

e g  у  ed ill  

m;imt ibánsanylba ъ  •rqjlő  susоgás  
knr~cs bemme+m gаtmLaкiábam s aldni  
kezem emőtlen félszármyú rnаdár  
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rvi  r sem 

ha ,szárnat Ibezáram 
1k'LCsар  т.етnem ьől 
ha szerneari lacst. ццkam 
~W jj,ai~m eszélm:ek 

,neпn szeretem tnszta ~n bagym wtánam~ 

fe гhlénen srzűwzen; e pengő  Јагюkat 
ha mást alean đsse1iirkáloaи  vagy  
mivnden, árát le гgailább rcnegselkre.sítek 

sz em e,d 

сswkd de barn,a fegyv.erecl 
selyгmes ,kёаy~v-:rétegelk а1á 
vagy zselbkeaцiőbe 
е  гm,élyze гngő  гfluwоLát talkar,cl 

C,asal)s 

хепцéгд  husoгmat demassa 
izгrnm. enyves 1k~teléпL 
ёs £ardwlva smállak alá 
а  hоzzám iibőldő  halak 
egy-egy vi гlá ~gas lil,amat 
fövötteпn aricod a iъap 
,gy ~ömg;yőző  naraпvcslklben 
aLva,dt kar,damalb 

váz..lat T гar о lk Sáaldor т ajeaihoz 

~kellnek ivo гn.aгlak a пnélybő1 vonalak 
k,i~bö~mek vetгvбn szernnk ny+iLa гika~t  
égen г  szél sшgaгnaii viízszim,teseri 
,alb ~b,aa1 vímmoista 	glö гnnlbő1yíгGgiette 
köveik а, -fa7hők szo,rwllva siwgáљa 
ha lenne e mérta ~ni párlh:urгarnok kázt 
ha Lenni e,gyetlen analdá:r 
n~ként ,vízlьe гn só fe alidva ha lenne 
зzvarvdjч uk egy  давагпцт á е  táj гék 

h е z г ;а  érsk ez ,ц e  

némi, dindwlattaL 
szІrebtean volna 
hi,ába~ 

hiába 
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ristnerős tárgyak  
тгélу  teki ►ntete  
b.ezárt  arcomat  
masa1ya. széttöri  
hi~álba  
hiába  
résnyi haraggal  
szerettem  vodaLa 

~e~vél hélyet,t  

JíuLi.ának  

а  vШlá,g v ~égső  ,k&ei ~n гkíivül  
kőlbe zá гrt szél zene forgatja  
levelek véreres hártyáit  
hajaгmlьan гvirág ki~gyáfészelk  

vaiskemém;y csönddel beгІőve  fekszem  
sugárrá foszlott kardom keresztem  

tö~rékem,y távalság legyőzїљi ttkát  
kezedbe iékszerül adom  
súlyod а  gy'úrűl~bem é,ml ~élktárgyak  
1јvtkalt hátteréibe zámva sötétliik  
pantb6l Ikitö`rve léipted megeredjen  
аlгиа  virág-сsem ~gőik közt emelj eii.  
vetkőzive magadra ,arnliéikeed árnyad.  
dühöun tém.yet sarlba яi vesizd el  
maradjom, kíiviil tá ~ngyalklba ~n levelekbeai  

mint s+ög~beai arany lehűlve  
este ёköхszamv szól a fűlten  

osbietkemléту  tárgyaik éreml  
уушгшт  elvllam iilbalyafén гybee-~  

időgé~p mtia ~gányоs elveszett 
üresem5 keííiglő  szerkezet 

barzalmas. szélcsenld ragyog 
ramibad&lt rcnasaly mozdulatok 

fényiből Iki-bgpett ékszered  
kezem aаъgokklént szétesett  

di .em-~lékszi цk кniég haj aкlra 
fűlbein bюmlbaként szébhasadva 

gyere magad egyedül lépj  be 
dühöml égvörös m ~égyszögébe  

v'.igyázz súlyod .a levelekben  
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а  иil.ág végsќ5 körein tkkíivüL  
иéгуbаnп .а  n~a iilág .borwlása  
pöxmyeként víare kёvekre  
hajaanlban v'vrág tkígyáfészek  

vaslke+rruéгtiy cs&iddel lbeni6ve  fekszem  
su~gárrá foszbatt tka.rdo пn Ikereszteпn  

de túL .az (utcán  
és annatk 	jatim  
túl a fennvesien  
és .annak énekén  
ott a tenger  
levágatt daјІtalbij áit  
vár vt.issza emigem.  
karј álbaxL ezбvel  
i,dő ~tlen  :vdvel 
flélálarnlban  
kör ~ötte neszek  
neszek Ihamivai este  
csillagоk Іelkében  

d a l 

s szól ekképpen  
а  иесг  tam(burás  

лv'vnt ikaszaé'1  
pengő  éjszakáik  
csont a hold  
sóihajqпn таljza  
éles ikeanény  
jiégpa гtlkó kvi ~rág  
demme гdt fоlкlот  
váraslka ;gőzöl 
könmiét beihú~va  
gulьbaszt а  téllbem  
a vén, ragadazó  
kőszemű  isten 
hótollú anadár  
éj ~ben tűzkakas  
fö1 égre száll  
tköaül kaszaёl  
pengő  é ј szakák  
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A KAMASZ-SZONETTEKB0L  

VETI' FERENC  

 

S.zerepelteиn egy film tö ~magjelemetében. 
Fáradt, kím,zatt rvoltam, ahagy kialbálták. 
Rangy ~os Ikasztiвmјeúnket ki гnevetti~k. 
Háramezer ъаp ггд$јан  fizettak ki egyszerre. 

TíízdlфLaивtólk hary1táuk а  vі rzet n,aphasszat. 
I+zгaкІbwnk. Lanigyois, zi ~kkadt kaszt volt bédümik. 
Tedhnhiika,i hilbák 1kö.zbeii ikártyát иetbüm,k el ő . 
Fe1  som fiigyeltwnk, nemhogy IbaarluIwk a f őszer&pl őt. 

Fehér +rialkétát +lőtbek fel, a аmiikar felvételeztek. 
Fehér rakétát lőttaelk fel, amтikar a kamera leállt. 
Hét na роri át tartott a mlí(velet. 

Végül а  ranrdező  ,leiardíbo гtt bemniímket. 
Аztán: ,ajkába harapotb. 1VI,i ha ~ra ~gиdtwn~k. 
Nyá]m*їigyeim гket anim гd-4m:mкi kiköpdö гstük. 

 

Egy  
házlbam ~ 

Іakqm 
rtrLa;gaain ъal. 

Meig- 
гvál- 
taz-  
напп .  

Hagy~an 
пnandгhatnék 
гfо1~ 

пnagamэalak?  
вn~lberek, 
гhagyan? 
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f7~1ök а  széke+n, és niпLOssnek viziáiпn. 
Н'ványzk 4belőlem ,а  szakaк~ékszélli féleleпn.  
Ёs .а  Nagy tenger immár kenyémy á ~szapja se 
nytiuj't táljképet a varshez. 

f71ök а  szélken wgy„ mliint гmiюden. emlber. 
Nics Iközele,m(bem. pamt. 
Мé1а(bús. hullániak sem csolbbam,nalk. 
Nem is rqpog ka+vlics а  lábam  alatt. 

Ü1+ö1k, s nézek magam elé. 
A  tv и i+ъsr1. Feszti(vál. Копт ~уűгет ;е .  
S,zom,arú va+gyak, mert nekem semirnirn, 

egyáltalán semm ј m se fá,j. f+gy a  
fájdalm вat, amelyről szálrum kellene,  
azt hГiszem!, más han,gijábаn lelhetem meg.  

 

Távalodam a t,`.рiгkus háztól, mely az otbhom,om.  
Később az azonos utca s mаgiыtem marad.  
Nagy +váras. Nagy aél. Valahol majd csak kiköt őik.  
Tarkómiba. ültettem mesterségesen a szemem.  

Hátrafelfé niézek. A volt, a mú1t md'vg hbás. 
A  váто sbál kisétáltaan. Ёs nini fontos, hagy  
merre ,kam уа,ro гdom.: а  műútan,, тІе1у  átnyúlik а  
föl,d.eken, nчncs budka, buktató. 

Az út mellé ékelt kilomléte гkgvelket aktkor látom,  
(miiután ellha+gуam. Ez ,vé ~geredmémylben természetes.  
Kövön Uépkedek, s bárnnerre rtnegyek,  

a szálntólkihaz hаsоn Јjјtvа  wtom, Haladok.  
Aztán imegk+érldezem, +hagy hol vvagyak. Furcsa.  
A halálból sose féltem emnyli+re.  

 

A +vörös relklám-virág k Іјіn:yílt az estbe.  
Betú-1;е1уhélbő l elégett +oilaijoik m1 аta száll.  
A túlsó oldal véges-ivégti;g gy есуи5rű  falvirág.  
Az ember j'olbibra ёѕ  balra tekinget.  

Karlátak ,közé szorult a rиvlág: az út- 
testen csak a meg(j:elölt helyen kelhetsz át.  
вöгtöalében páarkál fel- а1á a kaamlosz-рal~gá~r. 
Falldjét ábfagljálk а  göпr>iьölyű  lgvegő-szf'eráik. 

Akinek meg most is jog (keli, az szamár. 
Csendesen halkul+nak a dem.dkráaLák. 
A  válasцtási bahózatokoа  se ne,vetünk. 
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Felelőssé,ggel csak nLaganvnak  tartozom!  
Јá1 ,tudom,  hagy а  (bot  é,ge visszaUt. 
E,rős az ember, és e.rő s а  halál. 

VI. (Dóró G. ötlete ny оmán.) 

A  mi  vi~lágwnk csaik játéik.sze,r egy áriás ikezélbe¢1. 
Na~pren;dszerivnk а  rnzgб , rcnely arцaтgásiban  tartja.  
Mli, em$bcrEk, vagy ~wnk а  rozsdafoltok  ra,jta. 
Ez ,a j~átélksтer idoíbaló nLajam 1het. 

Biztosan а  Föld а  иegér~é,kenyebb ré,sze. 
Talán  (bacilust  Гva+gy vírust  kfépиisel. 
De az ,is leihet, ihagy а  tűahányák pa•ttanások. 
Ёs а  ?he гgylámicok befarrott selbihelyek. 

Te  gyermekóriás, vi дgyázz játé►k,adra! 
Üigyel(ј  rá ~ ,  то,у  .а  rugó el ne p Іtta,nJan. 
11s húzd fel íцjlbál, гmiel'ótt lajánna.  

(A rozsda, ha felélte má.r .az ércet, s гΡ~étparlad.  
De agyvég anegikísénvi az bűzetlen fulladást:  
Ahogy öalmön urába ul1 a 1eam ~lб  fal.)  
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THINSZ GЕZA VERSEI  

A KÖLT Ő  ÁLMA  

E,gyszer ikiellene rná гr  
egy rassz  verset  г1в  í.rni !  
Nem asak  
f élig -~siІány-.r.os,szat,  
ej Іnуe-te -~ѕzács гawariln гtó-nosaаt,  
lám-~a-h ~az~átlan- ~nois~s.z~at,  
hagy-magfa-mnly-teQletsёgles-+x~o~ss,za ~t, 
nem-modern-jaj  -de-madгc rn-iasszat, 
kelliene •rnár egyszer 
Іgy ras ~sz v!erse гt is írni. 
Јо1.  
Egy megváltó -ro гsszaгt, 
,sarsun.k- sír-ьe!nne-rassza,t, 
lelkenlb'ó1-lёlзkiedbe-iszail~aкЭló-а ass~aat, 
gombác-vгan-,a-itarlcom,ьаn-:rasszat, - 
gyöl~árte,lenül-i~s-gуökex+esen-masszat. 
Roms~at. 
Hagy felдn:utatha гs~sák 
és Ј elköpihessék, 
hagy é ~tьoncollha~ssák 

~és fethessék,  
oflykar meg i,s 
fllmeгsíгtaьes~ék, 

agy .egyérbelműen 
félre гérthessék — 
msoindio ~m,  kellene  rnár 
írni  
egy  
verset!  

VARIÁCIÓK EGY ISMERT  TÉMÁRA 
Használati utasítás: Egyre  
titemesebb lelkeseđéssel hađarandó.  

len ugye nem ,svéd?  
Nem  
svéd??  
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Ugye!  
öN 

svéd,  
nem?  

Nem  
NEM  
svéd!  

UGYE  
öN  
NEM?  

Ugуe  
ugye! 

Svéd 
nem  

svéd,  
ugye?  

Neon  
nem!  

Ugye  
ön 

UGYE?  
Nem  
ugyie?  

SVЕD?  
Neon,  

ön 
svéid,  

ugye?  
öN 
NEM  
UGYE! 
Ugye-ugye ! 
ön ugye énem svéd? 

A Јб  HATVANYAIN  

Lá ~tn 
'ajó- 
1;á ~m 

jáléti- 
lám 
a j áléti állam 
jó hazzáid: 

kDckallelkű  
1áká~st  ad, 
tévét is rá .-  

~adáгsпvak:  

b'ógég,e jás~gg,a1,  
j áság,a bás ~éggel  
csordul:  
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1,ат  
њ--  

1ám  
j,áléti-  

n~y,u.ga1(amьa  
riгLgа tó  
llani ölén  

élni : áh :  
јо  jaj di, jó j'aIJ di  
јó  m  

jóléti  á11 т : 

jut, jut, jut  
mirndinkixleik  
jutiha,t Ј ó 
p,uhabelű  
аutó :  

nt?  
mit?  
mit a+karsz még  
Іфеn  
kíviil?  

A KOMOLY Ű R  

Ez iaz wr: kiarn ћaly úr!  
Ennik. z úr,na,k tцаууют  :sák а  dal,ga :  
rsggв1em ~ként  
az ég ialját  
6 f~nyeІsiti  
osillаgparas tőr1b-  
:rangy-  
gуаІ ,  
úgy bíz йm:  
elzért :siet mi гΡlden reggel  
ez a ikiamкdly  
úr!  

JAJ, A CÉRNA  

A  сérna  
hasszú  
lапп  а  
cérna szála :hasszú  
áт  
az 0116  
hат'agsziik а  cбrnaszálra  
csattag  
csattog  
mёrgesen az о11ó:  
JaJ ,a аéгт,áн  seri:k,isоm sa,jná]:ј  а  
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TISZTESEN R Е GIM о DI SVÉD ÚRIHÁZ  

A Kvs~a~zany п:vr 
harmi,ncöt ёvie гmiizъál гun►k 
sxalgál, — óIh — 
а  Ka ~sszany bolond 

~szegé!ny.  
Мarf andíraz mag~'ban, 
kiаbl, 
s~ldја  а. háza't 
ezt az  .thazatt — áh — 
átkiazdtt életet  

~а  ,Ki ~sаsszany  bolond  
~saeg:é;ny.  
Kánaml~adik  
ha  senkiem hallja  
cifrázza 
;keservоsen 

áh— 
а  Kisaaszany evt 
csak a  ilegbemfienbesebibеk 
ismerik, 
di  lehet, ho,gy 	is 
elf el~eЈ ,tették : 
nvin.dnyájan úg  szólítjuk 
Knsaszany ! 

áh — híгsí gels 
alkalmazo tt 
O  
de ьolroutid szegém.y. ~  
Hаrmincöt éve  

~szol:gtál, ;mi ná!lwnk 
а  Ki&assza,ny. 

ASSZONY, NAPF :Ё NYBEN  

sliaLl it be mali  ar female? say the fingers  

Dylan Thomas  

Fehér  
hab  
felhő  
habfahér  
felhő  
fehér  
hab  
felhőfehér  
hab  

felhő  —  

Növe+kvő  belsфét n&i az ausazany — 
fi,ú л1esz? lány?  
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Szajpargduvalk  a  iejtek  -- 

L у  
fér.  
ltialb  
fiú  
habfieihér 
felhő  
lány 
hab  
felihőfchér 
fiú 
lány 

felhő  — 

fiú Tesz? lány? 

Nap felé fordul gaz :asszany, ¢Lézi 
növekvő  'testét — — 

VERS A MAGÁNYR O L  

đs+saecsuklitk da férfi a jrdá;n 
mészég  

férfi összecsuklik 
is járdán 
összecasuklik a mészég férfi 

Tustét elk,erüLik járókel ők 
részeg  
e]lerülik étestét  
a járdkelбk 
részeg testét a j ~ámákelők elkerülik 

A ,gyerek neve!tVeátugrik rajta 
részéig 
átugridk maj ta 
nevetve 
ugrik iát rajta a gyerek 

Sietős autó ráv11-11аntja fényét 
részeg 
rávilLanitja az autó 
sdietős 
fényét vi Іllamtja i1á gaz autó 

đsszecsuklo;tt а  fér гfi j.á4r~a nvagányán  
része,g?  
~а  .férfi ёsszecsшliilo,tt  
а  j,árdáln  
össecsnzkцqtt а  férfi  agáma hagyatva  
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AZ ÁLMOS H0R б L  

А1Уnas vоlt a hó, hajh  
téli reggel ,á ъmas volta hó,  
hajh téli rieggel.  

Szólt hazzá ,a széa, hajh  
bо r1í~tsid Ibe a szürke fб  det 'hó,  
hajh téli reggel.  

Hullj le, hnzllJ le m,áir, hajh  
borítsd be a sziirke földet hó,  
hajh •téli reggel.  

Almos volt a hó, hajh  
téli reggel :nem hulliatt 	hó,  
hajh téli reggel.  
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NAGY LÁ5ZLŐ  - AVAGY EGY KÖLTŐ  DRÁMÁJA  

BORI IMRE  

V.  

A társadalmi élményék, ha csak egy kamasz fiú világfájdalmaként 
és csalódásaként is, már els ő  verseiben itt voltak, ott derengtek abban 
az elővarázsoló, anegidéz ő  költők magatartásban, amelyet ehs ő  versei 
jeleztek — amélkül, hogy költ őileg és még inkább: gondolatilag affir-
m~áltáik volna. A költő  és élményei viszonyára, a versek bels őbb körein, 
ugyanakkor az a jellemz ő, hogy bizonytalan é.s konkretizálatla.n, nevet 
nem kapott maradt, és nem tudott világlátássá, de még világnézetté 
forвъaládva sem belejátszani a versek születésébe. A felmér ő  szándék 
intellektuális anozdulata az, ami nem moccan korai költészetében: ér-
zelmi alapjai sejlenek csak fel, s a világban való általános család ős elé-
gedetlensége küldi g őzeit, ,éppen. csak olyan erővel, hogy tekintete be-
foghassa a asaládi házat és közvetlen környezetét. S ha van jellem-
zóje ennek a verseket megel őző , de születésüket oly erősen befolyá-
soló mozzanatnak Nagy László esetében, akkor a tétova, bizonytalan, 
erős bardázabot neon .kapott „költ ői kifejlet" az. A költ ő  bátortalanul 
vág :az élet messzibb horizontú világának felfedezése útjára — szinte 
„intelléktuális iránytű" nélkül, mintha hiányzott volna bel őle az az 
alapvető  szenvedély, amely egész egyéniségét munkába tudta volna 
fogni nemcsak a világ üzeneteinek a felfogásában és konstatáló tudo-
másulvételében (jellemz ő, hogy az erősebb löikéseket kikerülve csak a 
gyengébbekre reagált költ őileg), hanem költő i értelmezésében is. 

Nem csoda tehát, ha ifjúi költészete erének gyors beszűkülését figyel-
hetjük meg, egy helyben topagásáról adhatunk _hírt mind a világ költ ői 
félmérését feltételez ő  eszmélked ő  vonatkorzósokban, mind a költői kreá-
cióval kapcsolatosan. Nem tud költ ő i alakot adni annak, minek gör-
csét érzi, nem tudja költ ői néven nevezni azt, amii alaktalansagával 
nyomja, függetlem;ül attól, hagy versihlete mintegy erre volt hangolva, 
elsősporiban azzal, hogy a társadalmi éliményeknek egy kis körében ta-
lálta meg a versírás „okát", közvetlen indítékát. Költészete felt űnően 
kevés élményér ől beszélt, és a költ ő  még nem fedezte fel alkatának 
valбdiгbib vonásait sem — így „költői viszonyt" sem tudott teremteni 
ember és világ reláciбi közepette. Egy helyben tapagásá.nak is itt van a 
gyökere. Költői ösztöne a látható, kitapintható világtól való elszaka-
dásra ösztönözné, ám az elszakadás „titkát" még nem tudja. Amit azon-
ban e lényegében autonóm alakulási szakasza nem tudott meghozni, a 
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nyilvánosság elé lépése szinte egy csapásra megaldott az .iradalampoliti-
kai befolyás közvetlen érvényesiil,ésév еl. Тétova fix pont keresése egy 
csapácsra irányt kapott, s vele, úgy tetszett, költ őisége kristályrácsát is, 
alapvető  pr:oiblémája вnegoldádott azzal, hagy szemhatárán célok és szem-
léletét megszabó jelzések várták. Ebben az id őszalkban, mindennek kö-
vetkezményeként, eldőlni látszott, amii ösztönösen kísért addigi költé-
szetében, mily sajátosságok útját járja tovább. Az iradalompolitika`i su-
gallatók a tárgyi világ költ őiesítésének munkájára biztattak, s ezzel 
Nagy tárgyi világihoz tapadó szemlélete lelte meg önigazolását. A költ ő i 
„holdpont" ikérdése, egyelőre imegoldádatt, .s a költ ő  a versírás egy új ab:b 
hulláma tetején találta magát. 

Hangvaltó ,szakasza volt ez, tánwso'kat cserél ő, ,pesszimista vilagfáj-
dalmát vedlő . A költő  „a népi deanolkrácia els ő  költő-nemzedéke" tag-
jának tudhatta magát (Lukácsy Sándor), nem pedig a Nyugat „ne-
gyedi'k nemzedékéihez" tartozónak, ki az „új embertípusnalk emel emlé-
ket", .s „azokkal a témákkal viaskodik, melyeket a változó, gazdagodó 
'élet oly bőségesen vet eléje", s igy „újabb verseiben már megjelennek 
napjainknalk, a népi demdkráciának a mondanivalói is". Nyilvánosság 
elé lépte sután fél révre, tehat 1948 nyarán, Lukácst' Sándor, a kritikus, 
szemléjében így nyilatkozik .róla: „ ... máris külön színit, új, friss han-
got jelent a fiatalok közt. Szlinte behozhatatlan e1ónye van az összes 
többivel szemben; az üdén buggyanó képek, metafora-ötletek, a szavak 
nélpi íze szer роntjából verhetetlen, s ezt falusi emlékeinek köszönheti", 
de „ .. a falusi jó ízek nemegyszer .csupán a gyermekkor emlékeit hoz-
zák magukkal, nem pedig a falu proiblémáinak komolyabb megértését" 
is. Ez az avató és .gyöngéden bíráló, „útra terel ő" űrás jelzi a legbe-
szédesebbben, mit kapott Nagy László a nyilvánosság elé lépéssel: ha 
nem ,is kis világával a föltétlen szakítást ,sugallja, de a nagyabb, „or-
szágos", tehát általános kérdésék megverselését szorgalmazza, „a falu", 
„a népi ,demokrácia mondan ~ivaló.i" ihletkörét kínálja, az arszagos gon-
dokét, ahogy a ,közheцyé vált fordulat mandaná. 

Már ifjúkarában, ha elvétve is, megszólalt verseben. egy ilyen 
élménykör — hazafiúi keserviként az Ebek a magyarok cím ű  versében: 

Ebek a magyandk,  
efbeik, elbeik, dbeik,  
hűségtđl ugatnak,  
baljtál nyüszíten,eik.  

Ha majd ,bunidáijnikаt  
pёrköli'.1k istenek,  
akkor aneghúzáclva  
í>Aj ~ra n,yйstiцí;tоnek.  

Ez a keserűség 1947-ben az elégedetlenségnek egy általánosabb kife-
jezésébe csap .át, hirdetve, hagy „itt még az Isten is nyomorúlt", amiikor 
szemlét tart szegénységük világa felett, ám ekkor már olyan hangulat-
variációk Is nyomot hagynak, amelyeik mlintegy egybeesnek azzal a 
költészeti eszménnyel, amelyet az irodalornpalitika is hirdet. A költ ő  az 
„új élet", a „születés" jelképeis és elvonatkoztatott, általánossagba szí-
vódó fogalomkörének iképsorát próbálja rögzíteni: 
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Ёgre néztüalk .аkaratlasLúl, 
mikor eaneltüik а  dögnehé,z 
ezüstnyárfát, hagy legyen rvá,lyu, 
,itató а  szoanjas baace-szá ~jдza~k, 
szül!őágy,a feІdamlb•aгоdó 
1kеnyértésztánal~ , ha szakajtásra vár, 
а  memyassze ►nynak pedig kicsi teknő , 
hagy nlajrd ifürdesse maszatos kis  -mtia,jmlát . . . 

(Égre néztünk akaratlanúl) 

S ha itt még a versben arra ,kéri anyját, hogy „.szitálj anyám lisztet, 
süss pogacsát, szitálj egy kis álmot is szememre", az 1948. évi keltezést 
viselő  Tavaszi dala a hangváltás teljességét j ,e1Zi már, mondván: 

бs а1у  szép  ma az  
ёröm mint  

leányqklan  a 
piras ing  

Vers, mely kritikusai legtö ~bbjénék a figyelmét lekötötte. Lukácst' Sán-
dor már a megjelenése után nyomban így dicséri: „Stíl' sztikai fölénye 
bravúrosan gyűr le minden »veszé'lyes« témát; a pártról írván még a 
szagát is elkerüli a banális politikai »k..öltészetne ~k«", Czline Mihály sze-
rint a ,hivő  indulat megzenésítésre váró vallomása" ez a vers, Illés 
Lajos pedig hosszabban méltatja Nagy László arcképét fest ő  tanulmá-
nyában. Azok között a versek között emlegeti, melyek „a korabeli for-
radalmi, haladó ifjúság világforgató indulatait, a párt, a nép ügye 
iránti Dadaadását, dobogó kedvét és hitét tárják elénk". Nagy László „an-
gyala" itt már „fegyverrel a kézben, s a gazdagok ellen, a szegények 
nevében osztályharcot vívó párt jelképévé: »kardos angyal«-lá válto-
zik. A párt harcaiban való részvételt folklorisztikus mádon, eddigi látás-
módjának šzellemében képzeli el: ellopja a ,párt -  rnéne.séb ől a legtüze-
sebb cšikót, s azzal tipratja a gazdagok kertjét ..." Fülöp László megíté-
lése szerint „n ntlra ,más költ ő  .rúgtatátt volna el ő  hirtelen, harsonázó 
kedvvel, kirobbanó forradalmi indulattal, aki alig is hasonlít az eddigi 
versek .szerző] ere". 

A „,kallégium'i filmvetítés •alatt megírt" verse újdonságai ellenére sem 
hozott azonban gydkeresen újat Nagy László költészetének alapvet ő  vo-
násait illetően. Tágult csak .szemléleti köre, de költ ői alapállása nem 
változott. A gondolati elemnek a hiánya, amely egész ifjúkori költé-
szetét átjárta, itt is érzékelhet ő , miként azt már Lukacsy Sándor idé-
zett tanulmánya is jelzi, s ezt pótolja egyfel ől az a „hivő  ,indulat, 
mellyel Nagy László a »fordulat éve« körül verseit irj a", másfel ől az 
eszmei általánosításba futó szemlélet, amely a mélység illúziójába rin-
gatta. Ami az els ő  szakaszban még naiv áhítat és ódon zengés ű  dal volt 
a „kényesek kertjét tüzes csikóval tiprató" indulat kifejezéséként, a 
másodikban már csak a ritmikai váz marad meg, a naiv szemlélet ön-
magába hull vissza, s megismételni az els őnek szuggesztív plaszti-
káját már nem .sikerül, hiszen a versben megfuttatott ellentétek („Nem 
kötözték le gazdagok foszló aranyos madzagák") és a harmadiknak ha-
sonlata  .(„Oly undok ma a búsulás mint sötét csuha-hurcolás") a politi- 
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kai-társadalmi gondolkodás és szemlélet közhelyszer űségét jelzi, illetve  
ezeket közhelyszer ű  megoldásokkal tudja kifejezni. 

Ezzel jár együtt, a költ ői kifejezés síkján, az ugyancsak közhelyeket 
гevéláló naliv jelképrerydszere is a tavaisz-képzet vanatkozásainák meg-
szđláltatásával: 

A  meggytta megha2jоl boldogaii  
'leheli  tarmék,emy гillatát . . . 

kezdi a Zuhatag című  versét, imajd felsaraló teehnükával vonultatja fel 
a „tavasz van" ,garndolatát idéz ő  képsorát: 

tavasz van fölctbeal és 	n,yibea'n  
gyára ьan viigaik a motorok  
fiatal аsszonyюk ölében  
harmatos ipalán,ta пnasalygg  
gyártsatok eikélket vasasok  
parasztok ad;j atak kernyer гet  
wramz féltséite ►k magatok 
astoiras zi гvatar fealyegeb 

s ebből akarja előcsalnia „tavaszi kedv" varázsát:  

tavaszi haraguazk lo(bfbas с j  
harsagld ,а  ,dalunik nvérgeseun 
tavasđi szerelnni.kik yo пnlbas,qdlj 

•1ер ~д  el a kerteket szélesen 
tudaturik er őгs~öídЈ  csontosodj 
ibenrniSank az ú;ј  élet velleјe  
iiwdáswnik gya гapgdlJ 1bo11Đnasadlj 
legyјјаъk az új élet 1tetelje!  

Ha a Tavaszi dalnak volt egy mágikus pillanata és a kifejezés egy  
pontja az elememtáтissal való kacérkodás lehetőségét is megcsillantotta,  
az élet látásának ezekben a „tavaszi" megnyilvánulásaiban a kifejezés  
problémája, ,а  meg nini aldоttságot idézve, van jelen. Az új életet, az  
embert átjáró örömöt kifejezni hivatott képsorok a világ miszt јfikált,  
álköltdi versbe foglalását mutatják, s lesznek e versek egyszer ű  érzé-
sek költői hitel nléliküli megfogalmazásaivá.  

A narratív vers kísért tovább általánоsságaival, mintha a költ őiség-
nek szák a bonyolultabb forпΡn , .amelyeket a modern magyar költészet  
már birtokba vett, nyomhalamul eltűntek volna az irodalmi köztudat-
ból: Nagy László iis deklarál és képeiket rajzol:  

Penrnyёлé égett а  ,papiros,  
ami,ne tilaliniat írtak,  

májusfát  magasat  állítutъk,  
sz,aglfíúinik szalbadюn, snyílrnak.  

M~jiusгEáik slwhagljk  magasan  
az ,eпn}yer szalb ~adult kedvé+t,  

tö ~vüklbe гrn а  táлъcat rie j árj ák  
saдkaаntyus as гimntiájú xrnedvé+k.  

(Májusifák)  
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A metafora „vi'lágakat felfedez ő", kapcsolatokat megértet ő  v~i1ámfénye  
helyett a klépzelet ürersjárata látszik csóka versben:  

Régi huszár az ó-'lálbiu híd, 
szilaj ,asiikó tgisarzélkоl alatta, 
ооdró fara van а  гvízn еk, 
halbas !smáб  a a levelet bekapja .. . 

(Drunántúli béke) 

E verses „kérdve-ki,fejt ő  móddszer" természetesen magával hozta a le-
egyszerűsödesnek azokat a változatadat is, arnelye!k a népies szellem 
fonákját jelentik : 

ѕzélp az idő, szeretik  
а  fehér Ludwk, fiilgyeli!k  
néЈk az eget ferr<1еп  tartott fejjel,   
taalludkorl lgpeme,g а  víz,  

~kenagetik magudkat dkenettel . . 

Nyilván neme „költői pillanat" gyermeke ez a szakasz, hanem az el-
elfáradó képzeleté, ,amely h'iábba kutat a világ (ebben az esetben egy  
tájkélp) költői re ~kvizitumiai után, s hiába keresi önmagát a meglátott  
elemek összefüggései között. уgyriket sem találja meg, mint ahogy nem  
találta meg ,addig sem, •amikor az ún. külvilág költ ő'isítésén dolgozott.  
A tájelemeiket költ ői. varázslattal képpé rendez ő  heve hiányzott e ver-
sékből, s ,helyette a jó sz гándédkú verses ráfagás sietett a lankadt kép-
zelet segítségére, hogy a vers csattanójából kihangzó didaktikus jel-
kélpes~ég megszólalhasson. Előbb egy erotikus kép következik:  

Rozsok, búzálk han.y~att dőlteik, 
nehéz feláz8 nvegha.salta 5ket, 
szálankén,t is mind ft1á11nak, 
rnegilgaт.ít,jdá  k magukat, 
adhagy y11+vk illeldeláruas 1áпуnагк . 

majd a „születés pátоszának" előcsalása: 

Nem hiába ;v цrágomn аk, 
araa ~уlуölкsбk lesznek, rвngetđznek, 
mutagataj ák fűnek, fink 
a .pólyákat feszegető  
piros csecsemtiőket. 

(uo.)  

A költői szándék és a kifejezése között támadt ellentét jelzi ezeket  

a Nagy László-vemseket, mint аhоgу  ellentét volt költői természete és  
a verrгtípus között is, mely költészetén uralkodni látszik. A versek csat-
tanóiba sađtt költői valllaanásodk a kёl'tőnek a világban, az életben lap-
pangó nagy igaziságait kimondó szerepét hirdetik, s tagadhatatlanul  
egy kreatív költőiségen inszisztálnak, tehát egy olyan verseszményen,  

amely nem a valóság másolásán alapul. Ha ezeket a n уilatkazatakat  
költői tudatosodása jeleként értelmezziik, akkor ezeknek az önmaguk-
ban s költői vonatkapásukban falig feltűnő  verseknek abban kell lát-
nunk a jelentőségét, hogy éppen ellenükben sikerült Nagynak, meg- 
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szülve-tagadva őket, ha nem is megvalósítani, de ,megfogalmazni azo-
kat a szándékokat, amelyek benne a költ őt "eltették. Egy kés őbbi vers-
korszak zálogaiként hatnak, s mintilyenek egyúttal visszamin ősítenek 
is, jelezvén, hogy mi is volt az, amit .már ifjú költőként keresett (de 
versekben még nem talált meg), ami bels ő  indítékként a versírásra 
ösztönözte. A Katonalovak cím ű  versében olvassuk: 

Néha a szeimiik vviilágáiban,  
keselyüket s asoaltakat láttam,  
s lében szikráјát, aћagy este  
fekete véres hó belepte.  

E Јszakaszban meghirdetett vemsigényt természebesen nem adták ifjú-
kori versei, mint ahogy jelenére vonatkozó deklarációinak sincsenek 
meg versbeli megfelelői. Hazafelé hajnalban című  versét pl. ilyen fo-
gadkozással zárja: 

Магјд  mгшnkába állak magam  1s, 
viilág, é k чi чrnonкiam á]maid,  
aj ~katm a vаs-n;ehéz szaиa(ktál,  
feszüljjön, ди(bö гaljёц , rcniaжІ  а  hid.  

Tél végi mozaikjában a „teremt ő  sugallatdk zúgását" emlegeti, a Virágzó 
rozson (címűben pedig arról beszél, hagy „megcasendül a világ benne". 

A látomás, mely ,a lét elemi mélységeit hordozza, a teremt ő  sugalla- 
tok és а  versbem megszólaló világ émlegebése — ezek azok - a mozzana-
ték, amelyek Nagy .László költ őisége rrLélyebb rétege, természete iga-
zabb vonásai felé indítják el a figyelmet, s ezek egyúttal annak az 
igénynek is a kifejez ői, amely a költőben élt, mérhet ővé téve a távol-
ságot közte és a megvalósítás között, s így alapvető  „költői" elégedet-
lenségét is rceveláljа . 

Költészetiében, nem véletlenül, ekkoriban halványodik el a költ ő  sze-
rІpének lmёg  ifjonti 'körvonalazottsága, amelyrben a versírás csodája, 
a kölbés puszta ténye iás ki еlégíthette. Most a. költ ői szerep .problémájá-
val találkozott, a korszak kategorikus irr дΡperativusávál, hiszen ezek az  
idők a szerepjátszó költ ő  utáni kiáltottak, irányt adva az ihletnek, de 
lehetetlenné tették, hogy önmagával foglalkozzék, s ehelyett a világot 
mint olyat kínálták fel néki. Nagy Lászlónak fentebb idézett vallomá-
sai, e korszak verséi áramában, a szerepét elvállalt költ őre mutatnak, 
még aktkar is, ha a szereipét megvalló szubj-ektíve _ .mást mond, mint 
amire szerepmondása бsztönözhebi. Az ellentmondás nyilvánvaló ebben 
a költészetében, még ha Kalász Márton éles formulációját nem is 
tesszük teljes mértékben magunkévá: „A fordulat éve után Nagy László 
is nekivág a transzparenssel hirdetett új m űvészi feladatoknak. B őrébő ] 
nem tudott kibújni, er őszákot venni magán azonban megpróbált". Fel-
merülhet a kérdés: jogunk van-e a költ ő  ószintёségében hinni vagy 
sem e karszak verseit (olvasva, illetve „haawdnia" kellett-e a költ őnek 
„szerepe" eljátszása közben? Nyilván nem. Annál - is inkább, mert mó-
dunkban volt már rögzítenie „szerep" jelent ősegét Nagy ' Lášzló költő i 
alakulásárban. Vele, ha ideiglenesen is, de a fiatalkorát nyugtalanító 
elégedetlenségék (költőiek, társadalmiak, világ-érzésbeliek) nevet kap-
tak;  szabatosságot mindaz, ami a fiatalkor érzelmi .ködében gomolygott. 
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A költő  „eiszmét" kapott ezzel a szer еppel, akármilyen általános és  
sematikus volt az, s vele az ,,,új élet" látványát, melynek elgondolása  
végeredményben a „szereppel" járt együtt. Illúzió és valóságkövetel-
mény, realitás .ritkán találkozhatott ily szoros és problematikus szövet-
ségben, mint aklkаr ben, emukar Nagy László is ismerkedett az iroda-
lornipalitika kínálta szerepköltészettel. Költészeténék a sodra is ebbe az  

irányba mutatott, s végső  fokon idézett vallomásai is ezt igyekeztek  
megfogalmazni, mégha azokban költ ői alkatának öntudatlan üzenete is  
benne van — az ima,gináció -igénye .a leírás és ;a ráfogás-tendenciák elle-
nében. Rövid ideig tartó, ám er ős bűvölet vonzásában találta magát,  
s bár fél- és pillanatnyi megoldásokhoz juttatta el, örökségével mégis  
majd egyévtizeden át kell még küzdenie mind a költ őinek, a versbe-
linek, mind pedig a társadalmi indulatoknak a vonalán, s e küzdelmes  

költői évek egyúttal önnön költői alkata felfedezéséhez és kibontakozta-
tásahoz is elviszik majd. Mert nem tehetsége jelentette a problémát,  

hanem az utak, amelyeken járt.  
Nagy László ugyanis már els ő  versében az imagináció költ ői világát  

kereste, s ennek a kutatásnak a jegyében születték versei kés őbb is,  
hagy a negyvenes évék végén a költ ői szerep ,jellegéb ől következően a  
ráfagás-technikával írja költeményéit — imagináaió- +pótlékként, de ad-
digi költői gyakorlata inоrciáinafk engedelmeskedve is. Nem új osapást  
kellett vágnia, hanem a meglévőn tovább haladni — mondjuk így:  
határozótt eszimeilpolitikai tudással, a tá гsadalamban lezajló események  
isme гΡ еtében és vállalásával. Ifjúkora spontán tapasztalatai így „tud,ássá"  

válhattak ugyan, de meglep ő, hogy ,mlindaz, ami ebből az „új élet"  
fogalmában összegez ődött, Nagy Lászlónál valóságas társadalmi tarta-
lommal nem töltődött meg, s tegyülk hozzá, nemcsak a költ őhöz köt-
hető  okok miatt. Olyan korszakról van szó, amely az új életre esküdve,  

egyútta'1 végcélját is ebben a fogalomban látta, lényegében a kezdetet  

is a végső  Bélák mágvalósulásakent deklarálta.  

Magasra csapó, de felszított költ ői hevet ígérhet egy ilyen eszmei-
ség és , az ebből köиet{kező  magatartás, azonban költ ői világot építeni  
-rá nem lehet. Nemcsak azoka Nagy-verselek bizonyítják ezt, melyeket a  

kritika , ; erősen szürkül őnek, nehézkessé válónák, a korabeli sematikus  

költészet jegyeit hondozónak" nevez, hanem azok is, amelyeket a mai  

magyar líra „k'iernelked ő  darabfádnak" tart. Ezék azok a „.szebbnél  

szebb" versek, .melyek „népünk új életér ől, teremtő  munkájáról, építő-
kedvéről, a jövőbe vetett hitéről, bizalmáról ,és reményeiről" szólnak  
(Illés Lajos). Nagy László, akárcsak költ őtársai „szocializmust épít ő  éle-
tünk, szabad és boldog korunk, harcunk és jöv őnk egy-egy villanatát"  
đrökíti meg költeményeiben. „Villanatai" életképék, a falusi tájak és  

a mezei munka egy-egy jelenetének rajzai, 'amelyékben az apró, realisz-
tikus részleteiket idillű  hangulatokkal a „ráfogás" és az ezt szül ő  eszmei  
illúziók fognak össze. A nagy eszméknek, a lelkesít ő  történelmi időknek  
a kicsiben, a hétköznapokban mi еgcgillanó tényeit lettek volna hivatva  
ezek a versék megragadni és m ~egörök іteni,- a munka új értelmet ka-
pott voltát akarták érzékélni, abban akarták felfedni a költ őit, amiben  
azelőtt a költő  ,objektíven nem láthatott paéžist. Eszmének, eszménynek  

és valóságnak a szaras egységét tételezte fel az ilyen célokat szolgáló  
költői magatartás, és az egymásban tükröztetés magas és intenzív fo-
kát követelte még — an'é'lkül azonban, hagy a költ ő  elérhette volna  
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ezt a hőfokot, előállíthatta volna ezt az intenzitást. A vers, ebb ől kö-
vetkezően, nem tudott önmagáért helytállni, a képek némák maradtak, 
a költőliség autonóm hatása nem adott jelt magáról. Ezek hiányát kény-
szerült a költ ő  a maga komтΡnentáló-déklaratív „versb ől szólásával" pó-
tolni, s a költőnek e szerepe alakította ki a korszak verseinek csattanóra, 
tanulságok levonására élezett, korrvmentárakat elbíró zárlatait, azt a 
verstípust, amely a didаktikus költészet sajátja. Formálissá vált köl-
tészet ez, mely'bem a költ ő  „hitét" deklarálhatja a legközvetlene'bb mö-
don, egyenesvоnalúan, a maga szavaivial toldva meg azt, amit a vers 
valóságosam kimondani nem tudott. Tévedés lenne azonban pusztán 
csak az üdeolágus gy őzelmét és a költ ő  vereségét látnunk ebben a jelen= 
ségben. S.dkkal inkabb a szvlbjektív számdékdkn.ák a zsákutcába futásá-
rol vasi szó, a költ ői magatartás egy típusának problematikus voltáról, 
amelyben a reaYitások a „koholt kép" vоnása'it, a lelkes szándék a 
„mímelt mámor" jegyeit kapják meg, s a költőiség .a „ráfo,gással" egyen-
lítődik ki. Közéleti, általános érvény ű  .költészet volt a korszak eszrné-
nye, ám a vers csak formális jeleivel volt „közéleti", szavaival általá-
nos: a képek közjelet rajzait a кΡltálk, a fizikai munkát festették, a 'költ ő  
sz waibam az ország életét irányító eszmék reflexéire ismerhetünk. A 
targyiasság 'körét nem érint ő  élettények azonban az esetlegesség, a 
véletlenszerűség benyomását hívják el ő , a költői „ráfagásban" pedig az 
ún. ,objektív valóság kritériuma szenved csorbát, a fontos nemegyszer a 
jelentéktelennel cserél helyet, a nagy ёs lelkesítő  eszme a költői igye-
kezetben a felmondott leckévé sutul — annak jelzéseiként, hogy a vers-
siJkok nem tudtak találkozni, s még legsikeriitebbnek tartott példáiban 
is külön szól az élét reálüs tényanyaga, a költ ői ráfagassal belelátott, 
jelképességet hirdető  eszmeiség és a költő,. ki szemlélődik, kommentál 
és hűmet tesz.  

Nagy László „villanatai" sem tudnak kitörnü 'a kor költészetének eb-
ből a bűvös köréből, és még antológia-adarabjai, mint a Gereblyéz ő  lá-
nyok, a Traktoroslányok, .a Temgeritör ők, a Korai készülődés, - az Alom a 
diófia alatt, gaz Öregas гszоnyok (a negyvenes évek végér ől) címűek is ezt 
viselik magukon, folytatódnak a bulgáriai ihletés ű  versekben, s ott 
rezegnek az ötvenes években kibontakozó válság- ✓költészetében is. Sz űnte 
rrLindegyik ebbe a csoportba sorolható költeménye a három versalkotó 
elem összeforratlanságát példázza. A Gereblyéz ő  lányok címűben pl. a 
realisztikusot ígér ő, népies élétképet (szövetlkezeti a határ, es ő  élő i 
sietve hordják az emberek a termést és Siet dolgozni a húsz gereb-
lyéző  lány is) a :költői ráfogás naiv, jelképszer ű  hangulatai követik (a 
lányok „araгysugárbаn ,énekkelve" dolgoznak, „sarjúillatban serényked-
nek, mert lepke most mindem pillanat"), a vers csattanás utolsó szaka-
szában pedig megszólal maga a költ ő  is, hogy elгondja a megfestett 
látvány kоmmentárját: 

Húsz leány selymes гétet fésül,  
mengvk a szabadság еnеkát,  
~nézd, a szerrnüКbeа  ott az ars ~žág,  
uriitlt fűszál harmrvabki trelJes ég. 

Az Alom a diófa alatt címűben is ugyanez a magatartás üzen, és ilyen 
a Tra'ktoraslányok című  is, melyet Nagy László költészete e verscsoport- 
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jónak •egyik legjellemzőbb darabja, melyben az effajta költészet szinte  

teljes , )kórisméje" adva van. Mind a téli szántás realista rajza, mind  
az ebbe a realitásba jelképet láttató szándék:  

Fölserkémtek az áagyról kar,án 
s útnak imdnzltak na ~gy da+casam. 
És mbiie éb+red a s+o1k а~]navó,  . 
géptikЈг él álln•ak, szerkezeteik közt  
ајр .а1о  uulk re~pes ~, swham: 
máraв s lesz már hamarasarL.  

S hozzá а  „költői" magyarázat:  

Törtetnek hévlvel, а  nagymérgű  szél  
szeamül~be suijt, rnnt éles sugár.  
Mást nem is •lá.tnák, csak tűzkariikát.  
Mégi~s а  szívii;k tavaszt vará7aGa1,  
ég gy&iyörének szármyalkat tár  

s szá11 fuld;dkalva, mint a m,adár.  

Járja az eget, a barna mez ő t,  
+barázldát egy nap ezret fogat ... 
Pacs+ürta helyett a kikeletet  
ők jelzJk.. гim~trrnár, 6k, — nézem őket  
s kívámak nékik sze(bIb napokat  
s szilfaj szívükre esillzaggkat.  

Nem egyenértékűek a veпΡseket lezáró k•ammentáгak sem, melyeik a  
legérdekesebb elemei ennék a költészetnek. Ha az életr ől szólnak, rend-
szerint jelkép-megfej+tések, feloldasak, néha naiv általánosítások, egy-
fajta naiv szertelenség, amely el,s ősarban a meghalás képzeteiben nyi-
latkoái+k aneg („hagy meghalni ne kelljen” — Öregasszanyok; „A vetés  
megnő  érik arannyá Lesz a ha2á1 ellen kenyér" — Dombon). Vannak  
azonban zárlatai, amelyek a vemstestben elszórtan felbukkanó egyenes  
vаllo г Ρmásolkkal Nаgу  László költőzi szándékainak, a még kimondásra  
váró költőis~égnék az üzenetei, egyben pedig egy nem létez ő  költé-
szetnék ars poet icái is, s mint ilyenek egy olyam, meg nem iszól аló  
költészetről és szándékról adnak hírt, mely méltóan képviselte volna  
Nagy László költői tehetségét, elhivatottságát, pályájának már ebben  a 
korai szakaszában.  

Az „élet álom" Vörösmartyt idéz ő  képzete az, melybe Nagy László  
költőisége vágyakozük, nem mentesen a képzeletnek romantikus szerte-
leлszégeitől sem, de a tisztaságnak, a sellakmentességnek a vágyával is,  
hiszen Nagy László a képzeletnek „józan duhajai" közé tartozik, s túl-
asigázására szinte sohasem vállalkozik. 0rá mintha nem vonatkozna  
Józэef Attila meghatározása: „képzeli, hát szertelen", éppen ezért  a 
képzeLetm, k úgynevezett irre'ál'is szféráit sem érintik versei, s anyag-
hoz tapadó görcse nagyon nehezen enged a képzelet indításainak.  A 
meditatív pillanat az övé, mely a passzivitás rejt őzködő  magatartását  
revelálj+a., nemcsak az élet, hanem az álom síkján is. Az „élet álam"  
képzet éppen ezért Nagy Lászzló megfogalmazásában a realitásaktit kí-
nálja elsősorban, és •csak bátortalanul utal imaginárius térségekre, asz-
szociációs kedve pedig egy-egy hasonlat emlékeztet ő  mozzanatának fel-  
fedésén túl má,r nem mozdul:  
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Kék :darázs dong, a lom Ох  t csapja wntalan, 
_ árva ,rnuzsi ►kus, miéiglis nak varázsa van. 
IInvllёkeztet .a n,yárrta„ mély álos гг lba aъуom, 
én most az amabó ~król élbren álanoldolm. 

(Alom a diбfa alatt) 

Ez az ébren álmadár nelhezen tudott Nagy verseiben azzá lenni, amit 
úgy mondott, hogy „szeműikben ott az ország, minit f űszál harmatán a 
teljes ég". A kőlbészetnek ez a totalitása azonban, vágyképként, végig-
kíséri majd pályáján — leg ~imlkább deklaratív alalkjában, vagy pedig 
tragikus aspektusait mutatva meg, mint az 1953-ban írt Téli króni-
káiaban: 

Akartam ,alklkar, ;m,int а  láng  
1ab.ognii гnimiden tá j niránt,  
alján;dékfakérLt  tetszeni,  
ttizteirelbé111y,e1 lenigeni  
fázákh,oz egyre k ќ zelelbib —  
s kódarogtaun csak, mint az ab.  

Ez magyarázhatja, hogy a „ráfogasra" építkez ő  költői szándék a csa-
lódás motívumavial terhes már azokban a versekben is, am еlyеlk az  
ébren á 'lmоd s egyszerű  Viszonylataiból születtek. A Túz-szivárvány  
című  verséből idézünk:  

Mintha a tavasz jöuvne,  
élbrеdelk ~1  о  ёrömre,  
ámlwUva kёгüilnézek:  
 hanrnaaL szállsz édes énelk?  

Én üls már olyan dalra  
sávárgo гk:, aki hallljia,  
ulllj Іongiva vele éljen,  
zord .ildólben se féj,en.  

Fed earumiel dér-mező ~sen,  
ha lenn!éik elmzesi®en  
s gyama csa ~k vágy maradna,  
•1úgkќ nél jol~ban mtiaгlrua.  

Lehet, 	vбglzi, sar+so гтn,  
eivág,j ~a  dalos tarkolrr г  
s tarko гrnibбl vérsziп váany  
suhog fel, víg madárkám!  

Ha dalban nІІm,, csak vérlъerl  
fizetnélk гnéltбké~jpen,  
stiúvarn egyгюélhány társa  
dilcsérne, talán. szánna.  

Érve, prn(é ve tќ lblb fényt, -
híjv!junik taпraszi ö гvбnyb 
zuzmaráas бli fákra,  
s erre a nagyvilágba  .. . 
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Az „ébenen á'lđnodása аk" ez a részletesebb rajza nemcsak a karszak 
költészebéлek szelleanét adja, hanem „rossz sejtelmeiben" kritikáját is, 
azt a korszakot, amikor az á11 ~m és való nem harmóniáját, hanem egy-
mással fele~sefő  elleлtmоndását adja a költőnek. Nagy László követ'keze-
tesen végigjárta ezt az utat, s költészetében nyomát féljük majd annak 
a hosszas küzdielemnek, amelyet e kérdébssel folytatott a közelmültban 
lejátiszádatt felszabadulásáig. 

Nagy Laszló az ,i;fjwkotr'i elégedetlenségét, ,а  József Attila-i „tiszta 
szívvel"helyzet problémáját a negyvenes években --  eszmei síkon oldotta 
fel elsősorban, űdealógűai megoldásához jutott el. Ennnek a periódusnak 
éppen ebből következően a „ráfogás", mint költ чszeti deus ex machina, 
techmikaii elvként szólalt meg, s az „ébren á'lmadában" kapott általá-
nasabb érvényt, anélkül, hogy. költészeti alapelvévé is vált volna. Az 
„ébren álmodás" Nagy verseiben a pálitikával maradt szoros kapcsolat-
ban, s nem az esztétika, hanem az etika kerdései kerülnek el őtérbe, 
nem esztét űk'ai, hanem etikai egyén űsége kerü'1 a versek középpontjába. 
Az 'emberi magatartás ikérdés ~körёbe lép, s ezt a fdlyamatot a vers mélyebb 
rétege majd csak ihajszálere űban elleipontozza, elsősorban ritmus-váltá-
sáb!an, később pedig a vers szellemének vá'ltazásában. 

A misztűfikált Én körvonalazád'ik ezekben a versekben, holott a 
költő  realűs, társadalmis lényét akarta tükröztetni, kankorét embert a 
konkrét világban, azzal az egyenességgel, „direkt - módszerrel", amely 
a múlt századi népiesség költészettanának hagyományaként kísértett, s 
minden olyan kísérletet, amely ezt a re'láclót ,a költészetben el őbűvölni, 
elővarázsolmiű  akart, formalizmusnak min ősített. A költ ő  tehát annak 
csapdájába esett, 'а£Ме1yet el akart kerülni, s így előbb a világ dolgai-
nak .m' sztifikációjában .segédkezett, azután önmagát veszítette el. A 
költő  etikus lénye, versbeli „k' űszólásaiban", a tanulságokat levonó is, 
a szentenciáikat morcid ő  is végered гnényben a „ráfogás" misztifikáló 
haj'famának a gyermeike, függetlenül attól, hagy a feltétlen igenlés sza- 
va'it, vagy a bírálatn ők és a családásna'k a hangjait rögz и i►k-e a versek. 
A végeredmény ugyІanis egy lírailag hamis szubjektivitás és póz: a 
költő  az etikus szerepét játssza, amikor verset ír, s így nem az igaz, 
társad~аlm'ilag célkötelezett és szívvel-lélekkel az é'fet pr оblémáün csüngő  
embert, hanem az etikus, szerepét játLszó költ őt látjuk. 

A Nagy-versek, zömükben,• szokvá лΡyoá mádon állítják el ő  az etikus 
vallomását előhívó helyzetéket. Tájköltészet képezz az alapszintjét, ahon-
nan szolok futnak, nemegyszer egészen egyértelm ű  ellentéteket el ő-
csalva tájkép és az etikus hangulata között, a költ ő  szemlélődő  alakja 
felé, hagy a versék végéin, mintegy a „tájban az ember" képeként, 
felhangozzék kinyilatkoztatása, megcsendüljön a vers eszmeisége, az 
erkölcsi magatartás hirdesse igéjét. Amit az -1950. évi Dal című  versének 
három strófája k űnál, Nagy László költészeténeke szakaszára általános 
érvényű . Előbb tájképet 'készít (ebben a versábem az őszről fut képi szép 
sor: „szá'llt a lomb, mint puskaszóval. szétriasztott madarak"), majd a 
vers derekán megjelenik az ember is, hagy a záró.szakaszban ny`ilat-
kozzék:  

Kí,njálban  a lomha erdő  
rmeфanzongobt, rettegett,  
és mi rnégiis balidagságrál  
dwcla1gatbwnk ёrгelket.  
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Larrдb ,és vivrág leborultaik,  
szemem tüze fblсsapabt,  
szólbaun: rád .is у  har készül,  
iiszanyú lesz, ha hagyоd.  

A versek etilkai eszrnekörёnek két .pólusa van: a pet őfies „élet vagy 
halál" gondolata, egy meglepőem 1849-,es hangulat két pillér eként: 

Bár ttWdoan, hagy egyszer el. kell esnemz,  
elQenséged vagyok rerndületlen,,  
emibemeknek kell ez a merészség.  

(Ballada)  

Ezt a halállal viaskodást ellenp.antazza Nagy László életes elve: 

Ternger, te lelkem habos testvére,  
két szerveim. ,ragyagiva snegcsgdalt,  
de án még .iјj an szalbad hajóval  
akarom járnii ajz óceánit.  

~in rnlég sakál'vg akardk  é1П i, 
szál~lanі  elđre  sebesen.  
Zaib ~alát vetm ~i  lehet a ví~zre,  
di évrá ~m, ,de ёrvrá ~m sdhasem.  

(Tenger)  

A tájiképck színeiben azonban lényeges váltazásak figyelhet ők meg. 
Az „új élet" ké гpzete а  лegyvenes évek végén а  tavasznak és а  nyár- 
nak jelkéipes haлgulata~ibam jelent meg, az ötиenes éve'k e) ејéп  előbb 
az ősz, az őeszel a tél sejtelme, nvajd а  tél k~pei szaporodnak el, 
párhuzaпnasan а  költőne•k а  világbaz, а  társada'lanf élethez fűződő  vi- 
szany ~a változásaival.  

Az đsz van újra a Nagy-verselk hagyamányas relációl ьan legjobb  
tünet-vensei kö ~zül való. Az eiső  s~ak klasszikus ízű  és hangulatú, bör-  
zsönyös éds berzisenyiеs hangütése után.  

đsz van ú jra, 1ehe.+rnrаd а  környé ~k,  
fenal а  damЫiátan, sóvények zakljét 

elöanti hal>áІas pi;rasság.  
De szöl;lđ  és k&te éldesedne(k,  
á1lat,ok ыrzva v&imesedriek,  

а  rétet jó2laQĐvа talpossálk . . .  

а  záró rész а  költő  egyenes vallоrryását tartalmazza:   

nem а]ihatoun át ifjiúságlouY д,  
deres és ha ~vas 1e -ine az á1ат ,  

а  halál az а]lvót szerei.ih.  

Ém. dbren leszek a ,pdhegő  őszben  
jövőt vigyázó hűsvéges őnszean,  

a tisztek köröbt iszik kбzlekévy.  
A elégtelen tarиaszt, hagy rcvegбк Ρljean  
— ez ,az én ál т  Rв  — éretne vérara  

cseppeuyként boldogan veszteném.  
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S e két pó .lus között ki kellett osapódnia annak az intimebb dallam-
nak is, amely az e'légedeftlenséget revelálva a tájkélaek őszi és téli ké-
peiben, a „tavaszt" félt ő  gondolatban már nyomát hagyta, s mi több,  
az ilyen vallоmások a költő  válságáról is tudósítanak, drámáját ígérik:  

0, mi~kar ériinik arra a tádra,  
Ihol zene zeeg s a tűz piros(bart fanral?  
Mert az én, szílve ~rr1 m ~ost igen 'anva„  
már társalagna miu2:sШkávа l, bагтаl.  

(воtІYangó)  

Ennek a gondolatnak a nyomában a „küzd ő  Én" etјkáját lassan a „vá-
gyódó Én"-é váltja fel, s ha el őző  vallomásaiban „szárnyas emberét"  
az illúziók egében láttuk, a kö'ltt ő-гkarosx már zwhanóban, lelke per-
zselten :  

Most  hogy sопsQd megfor?ditsa  
nyens удđ  jött, szelétől  
ldiinoisul, akit  birja,  
aki n=ern,  ez  elké►ki.il..  
Еnъедд  magasra а  felJ,edy  
szivd а  tü,dđdne a szeleti,  
иггве ];д  ,bírid ki ,  ha lehet.  

(Esti kéjpe ~k) 

S alant ott várja a befagyó „.ábrándok teaegere":  

Feese,gők cira sallan јát ellfw 1Ja. 
Pártat áll, százata: vas-zene. 
S tiгzel, mert twd(ја , юјagy halj lesz, ha újra 

~befaigy azáibrám ~d.~ak tengere.  

(Kaváas)  

Ekkor már kanitans jelképére talált: a dérre, a deres világ látvá-
nyára, hogy az etikus mаgatartását, melyet formált, az ember drámá-
jává alakítsa, a küszködőt a megrendülttel barátkoztassa, s felkészül-
jön az egyértelműségek ellenében az ellentmondásosságnak, a világ  
bonyolultabb viszonyainak tudamásuflvételére is. Az életnek és ál оm-
nak egysége bomlott itt fel, s ha a rafagás technükája az álomnak  
adta a pálmát (egy ,lom az országról" képzet ösztönzéseként), most  
az a gondolat erősödilk fel a versekben, hagy az élet ellentmond az  
álamnak, a szeme mást rögzít, mint amit eszméisége szeretne. A küzd ő  
Én vereséget szenvedett, küzdelane medd ő  maradt, hiszen, amit oly  
közelinek tudott, .egyszerre messze került t őle, az a feltétlen optimiz-
mus pedig, amely lendületét és szárnyalását adta, egyszerre, a pesszi-
mizmus vonzásában, veszíteni kezd erejéb ől. „Nem leltem testet rop-
pantó erőre" — mondta a Hajsza cím ű  verse, hogy arra mutasson, ami  
Nagy költészetében alaikulóban van: a rossz kö гΡzérzet költői élményére.  
A Virágének dal formája már ennek panaszával terhes:  

F1Cnberel~ , miэиé lettem!  
đ,römem elrvesztettem. 
Mikor m.osalygak цјта , 
ki tudja, haj ki tudja?  
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Se bakras Вaikomyal!ја , 
se 1VLátra k+élk ,hávassia 
énrаj taатх  nem  segиhet, 
иЕпп  iirdít il3тen svet . 

Itt már egészen más relaciók merülnek fel költ ő-világ-vers viszony-
latában: az emberi sors közvétlensége szólal meg, szinte egész eddigi 
költészete ellentéteként, még ha e lehet őség, bábállapotban, e költészet-
ben dajkiáládott is fel. A rossz közérzetb ől legalább a szív vonatkozá-
saiban, az érzelmek pályáin önmaga drámájának, hagy úgy mondjuk: 
sorsfa tragédiájának a látványát hívhatta el ő, ha már az észnek a drá-
máját nem tudta megfaga'lmazn ~i, holott az az eszmei-politikai viszonyu-
lás, amely :ihlette, еllsősarban ezt feltételezte volna. Igaz, ez a rossz-
közérzet-költészet éppenúgy nevesincs problémáikat érint, mint pálya-
szаkaszának azok a versei, amelyék optimizmusát, politikai hevét-  vol- 
tank hivatva meghirdetni. Ha költészetéb ől az derül. ki; hogy lelkesedé-
sének valódi tárgya nem volt (a koholt kipp, a mímelt mámor, a „rá-
f ogas" követkеzményeiként), a rossz közérzetiben érre talált, s egyszerre 
az emberi sors látványának távlatai legálább lehet őségként — felde-
renghették. 

Az indulás nehézkeses lassúd аd bontakozása után á negyvenes évek 
végón gyors egymásutánban kápz ődnelk gócok költészetében, melyek 
metamorfózisait jelezték, felg уarsultan azt a folyamatot, amely költé-
szetének táplálóbb, ihletettebb területeire ragadták, s már egyértel-
műbben azt a drámai vonalat is, amél уet eszmélkedése rajzolt, kitörve 
a társadalmi élmények olyan ké+zzelfagható s egyben általános köréb ő l 
az emberi helyzet élményköre felé. 

(Falytartása következik.) 
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DISPUTA  

N1✓ PEK, NEMZETIS Е GEK Е S ANTOLOGIÁK 

ANTUN ŠOLJAN  

Abban a kellemetlen vitában, •amely. a Nuova Poesia .Jugoslava című  
;kénnyelvű  Ikültészeti antdlggia ikörül .táma;dt (kiadó: Guanda, szerkeszt ő : 
Ciril Zlabec, szakmunkatársak: Slavko 1VZihalié és Aleksandar Spasov), 
önkéntelenül s nálunk talán élső  Píziben .egy érdekes elvi kérdés is - fel-
merült. 

Azt mondtam, önkéntelenül, .s ezzel nem kíván.tam lcbecsüln.i a kérdés 
fantorsságát, sem .felиetésének jelentőségét. A nagy tudósok is öFrükénte-
lenül,azaz szándékuk ellenére jutattak ol уkor jelentiős felfedezésekhez. 
S azt is tudj ~tik, hogy .olyikor nehezebb a megfelel ő  módon feltenni egy 
kérdést, mint helyes választadni rá. De, ha jól látom, a vitázóknak 
nem az volt ,a .szándékwk, hogy ,elíté.lj.enek:  ,egy megszokott kritériumot, 
hanem hogy elítéljék azt :az embert, aki alkalmazza ezt a kritériurn оt; 
nem az volt .a szándékuik, hagy kkiJhangsúlyozzák ,a kérdés. fontosságát, 
hanem hogy az .el őre ékész választ vagy képletet premiss гΡaként alkal-
mazzák a vitában. 

Ezúttal azonban nem azzal :akarwnk foglalkozni, hogy . miért vetették 
fel a kérdést, hanem magával a ,kérdéssel. A szóban forgó antalógia 
szerzőinek -- okkal vagy jak nélkül felrótt b űnök. között !kiemelkedő  
helyet foglal el az, 'hogy neon iktatták be .a „nemzetiségek nyelvén al-
kotó (albán, magyar, Olasz stb.)" költ őket. A kérdés tehát így hangzik: 
milyen hely illeti meg a nemzeti kisebbség ёk, vagy ahogyan most mond-
ják: a nemzetiségek uradalmát Jugoszlávia -  népeinek irodalmában? Egé-
szen .egyszerűen mondva: vajon iamagyar vagy olasz nyelven író jugo-
szláv állampolgár jugoszláv író-e? 
Еlеször is, az igazság . kedvéért, meg kell !mondani, hogy ez ..ideig 

egyetlen jelentősebb jugoszláv irodalmi .amtológia sem sorozta be .a ki-
sebbsé:gi írók műveit (kezdve a Jugoslovenska poezija című  antológiától, 
amely még-  1949-eben jelent meg ugyanannak az írószövetségnek a ki-
adásában, amely mást ezt a vitát elindítatta; megemlíthetjük még a 
belgrádi Noldt tekintélyes sorozatát: Antologija jugoslovenske književ-
nosti, vagy a zágrabi Naprij-ed .nemrégiben ,megjelent költészeti és pró-
zai ,antológiáját). 

95  



Eszerint, .ínég irnielőtt .érdemében megítélnénk gaz említett !kifogás in-
do.koltságát, meg kell mondanunk, hagy a végsőkig igazságtalannak 
tartjuk, hogy ez a szeunrёhányás, ilyen kkamoly vád formájában (amely, 
mint ;olvasom, még becsületbíróság elé .is ,kerü.l)éppen most és •éppen 
erre az ,antológiára zúdul.  

Mondom: éppen erre. Csakugyan ikissé különös és semmikepp sem  
helyénvaló, hagy ezt a ikérdést egy külföldön nyomtat о tt és a külföldi 
piacnak szánt antológia ürügyén vetik fel. Így egyfel ől nyilváлІossá-
gunkna~k nincs imódjában miegítélnie, uni a való helyzet, mert nem látja 
a ,könyvet, másfelől ipedig a fehérneműnket, mely csak miránk tartozik,  
idegen udvariakba akasztjuk iki. Természetesebb volna, ha az efféle  
problémákat ,aly:an példák alapjántisztáznánk, amelyeket a hazai nyilvá-
nosság jól ismer, s aztán az ,exportárura 'vonatkozóan is szuggerálnánk 
az itthon ,szakás által vagy ésszel általánosan elfogadott meg оldáso.kat. 

Legyünk azonban igazságosak ;a !kérdez ők felé.. is: ha ,az ember igaz-
nak tart valamit, nem kell ,haboznia, hagy Fezt ki is ,mondj a. Ha ná-
lwnk eddig .ilyen praxis uralkodott, ez (még nem jelenti gazt, hogy jó 
volt, s hogy folytatni kell. Sdhasem túlságosan késő  vаgу  tlsgоsаn 
korai ujjal mutatni valarnilyen гtévddésre.  

,De lássuk csak, vajian az emutett kiforgás csakugyan helyénvaló- е ? 
Vegül is, összes eddigi anntológia-sze+rkeszt őјn k sem voltak csupa ügye-
fagyоttak vagy savének vagy !tudatlanak, 'hagy fi vették volna észre 
egy ilyen nagy mulasztást, ,amennyiben csakugyan mulasztásról van szó. 

Ha a politikai földrajz fogalomkörében vizsgáljuk ,a ,kérdést, a válasz 
tökéletesen v.ilágas: mindent, ami ,arszágwnk adim,inisztratív határon közé 
tartozik „jugoszlávnalk" lehet minősíteni. A kiselзlbségi írók teljes j ~agú 
polgárai;ennek az ,országnak, Fez a hazáj ~uk, itt élnek és dolgoznak, kö-
vetkеzésiképp ,jugoszlávoknak" nevezhetjük őket. 

De 'bármennyire is vonzók ,az jegyszerű  megalidásak, neon mindig reá-
]i,sajk .s ,megv,alóaíthaták. Az irodalom nem ,mérihető  le földrajzi  fogal-
makkal. Egyfelbl tasakugyan az, :aminek a rarnantikusdk ,előszeretettel  
neveztéek: ,híd ,a népek között", de másfel ől, jdefiniálván a népeket, egy-
úttal megkülönbözteti, :elihatáraljia, áket. Az irodalom, mint ahogyan 'egy-  
szer a horvát (költészet példájából kiindulva igyeКІztem megmnagyarázni,  
paradox (módon egyidejű leg kozmt polita ,és nemzeti. „Csak önálló szer-
vizet lehet ,egy nagyabb közösség egyenjogú tagja", írtam a Sáros szár-
nyú Ikarosz című  esszémben.. „Ott, hal költészetünk rajátlagosabb,  
népibb, épp ott ,európaibb Fis." Az ,irodalomban nem államjogi el őírások 
uralkodnak, hanem íratlan, gyakran paradoxálas és változékony, olykor 
egészen helyi érdek ű  törvények, melyeket az adott terület müvelöi 
töb é-kevesbé be ,is tartanak. Gsak hagy emlékezhessem az olvasót két 
ilyem. beidegzett szabályra: gaz egyik ,az .antológia-szerkesztő  úgynevezett 
diszkréciós - joga. Az antológia-szerkeszt ő t megbízzák egy :meghatá гazott 
feladattal, és ,attól kezdve ő  művének sérthetetlen ura. Nincs az ,az el ő -
írás,amely egy vilá,glkölté.sz гeti ;anfiloljágia szerkesztőjét jkötelezné, hogy 
,művébe besorolja a világ valamennyi népét, s ezt rendszerint nem is 
teszi. Nem láttam még jegyetlen úgynevezett világköltészeti ,antológiát, 
amely ,maradéktalanulteljes lett válna. Az antológia szerz ője, .raj át 
egyéni mércéje ;alapján, ;biztоsítékul tekintélyét és nevét nyújtva, azt  
Liktatja be, :amit szükségesnek tart. Miért fosztanánk meg ett ől ja jog- 
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tól Zbabeeet, Milhaliбot, Spasovat? A másik úzus, anelyre emlékeztetni 
szeгetnéаn ;az ;alvasát, a „jiugaszláv író" 'fogakna. Tekintve hagy brszá-
gunk több népet ölel fel, melyek (különböz ő  f elveken beszélnek, rend-
szerint, ha pontosak akarunk lenni, több iradalo;mról is beszélünk, 
s az írókat .is „hоrvát", „szerb", ,,:szlovén" stb. íróknak nevezzük. Ám  

tartva attól, hagy reménytelen z űrzavart keltünk a (külföldi piacon, ;ahol 
ezek az irodalmaink egyébként is kevéssé ismertek, a határon túl rend-
szerint „jugoszláv iradalo(mként" ;és „jugoszláv írókként" (mutatkozunk 
be {noha gyakran ez alól is vannak Кivételek). 

Idehaza, amikor különös érzékenységgel ,akarjuk ,m:egkülönböztetni a 
dolgokat, nem mondjuk, hogy „jugoszláv irodalom" (noha puszta gya-
korlа tiаsságból vagy a rövidség (kedvéért ez is gyakran elhangzik), ha-
nem „jugoszláv irodalmak", sőt „Jugoszlávia nép вinek irodalma". 

De hol van ebben a sémában, a „szlovén.", a „(macedón" vagy ,a „Crna 
Gora-i" írók között ,a nemzeti kisebbségek íróinak a helye? A „jugoszláv 
irodalomnak" szentelt egyetemi katedráink nem .adják el ő  a nemzeti 
kisebbségek irodalmát. 

Egy valamivel :mindenképpen tisztában kell lennünk: egy író hova-
tartozásániak (megállapításánál nem fontos az illet ő  nemzetisége ((mely-
ről értesülünk .életrajzából), hanem az, hogy milyen nyelven ír. Nyelvem 
határai, hadd :idézzem Wittgensteint, világain határai. A nyelv nem egy-
szerű  nyersanyag, mint a festék 'a festé,szebben. Nyelvét válboztatva az 
ember gondolkodásmódját és világképét is változtatja. A nyelv nem 
csupán peremi, hanem lényegi (meghatárazáj a az irodalomnak. Valamely 
közösség története benne foglaltatik a szavakban, ;melyeket ez a 'közös-
ség használ, melyekkel +kifejezi magát. Ha (különbözik ,a törtenele+m, a 
szavak (különböznek. A közösség, történelme által egyesítve, írói szavá-
val szólal meg. 

igy tehát Ganrad és Apollinaire, lehetnek bár lengyel si.árm аzásúak, 
az egyik mégis angol, a másik francia író. Maeterlinok (vagy Verhaeren 
lehetnek belga állаmpalgarok, de a francira antológiák pardon nélkül 
felveszik őket. Louis Adannič  :szlovén, Nabokav arasz, de mindketten 
amerikai írók. 

Vagy vegyünk tériben .közelebb álló, jálle еhet időben távоlibb -példát: 
noha a (múltban egész sor (j!ó írónk volt, akik latinul írtak, nem vesz-
szük be őket a horvát költészet antológiáiba, sem fordításban, sem latin 
eredetiben, bár ezek az írok (kétségtelenül horvátok voltak s a mi politikai-
földraj.zi területünkön ;működtek. De, emlékezzünk csak vissza, „világwk 
határait" nyelvük jelölte ki,, és irodalmuk kevésbé tapadta hazai ta-
lajihoz, mint a korabeli ;európai latin m űveltséghez {mely hagyományá-
ban és ;szellemében is ,egyetemesebb volt ;a (mai irodalmi kkozmopo.litiz-
musnál). 

Térjünk most vissza gandolatmenetünklhöz: az olasz vagy magyar 
nyelvű  írók szellemi elődje, egészen természetesen Dante vagy Ady, s 
nem Marul vagy Prešeren. Nemcsak nyelvüknél, hanem irodalmi örök-
ségü;knel fogva is (olasz vagy unagyar írók. A határainkon kívül él ő  
honfitársaiktól talán ;különböznek -tematikájukkal, helyi vagy egyedi 
jegyeikkel, de ennyi .különbség a világ minden valamirevaló írója (közt 
van. Еpp,úgy, mint nemzetiségűik, írói (hovatartozásuk sem akadály оz.za 
őket abban, hogy Jugoszlávia 'jó és tekintélyes állampolgárai legyenek 
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s hogy a többi polgártikkal együtt t оsztozzanaik a jogokban .és ∎kötelessé-
gekben. Ezeknek a jogoknak ,egyiike, hagy ápolják nemzetiségüket, tehát 
irodalmi tevékenységüket is. 

Ez azonban nem pad nekik jogot arra, hagy „szerb" vagy „horvát", 
ső t akár „basznia-hercegovinai" íróknak nevezzük őket, mint .ahogy 
nyilvan nem is +kívánnakélni ezzel a joggal. ik Іmagyar vagy olasz  
írók, ,és 'ezek is maradnak anindaddig, amíg anyanyelvükön írnak. Noha  
jug~o.szláv polgárok, nehéz volna jugaszlá+v íróknak nevezni őket.  

Egy olyan antolagiába, . аmelyet gaz írók politikai-földrajzi hovatarto-
zása alapján állítanánk üsisz-e, őlket is feltétlenül be kellene sorolni. De
mindaddig, amíg az ,antológiáknál nyelvi és nemzeti kritériumot érvé-
nyesítünk, senkinek sem tehetünik :szemrehányást, ha kihagyja őket.  

Sem ez a gondolatmenet, sem pedig a következtetések, m еlyekhеz  
vezetett, nem olkvetlenül pontosak és nyilvános vitát kívánnak. Talán  
jó lett volna, ha ezt a ,vitát ∎kezdettől fogva írók, s nem intézmények  
folytatják. De mindenesetre ,úgy gondolom, hagy erriől a kérdésrő l csakis  
оk+szerüen, rossz vér, vádaskodás és nélkül kell és szabad írni.  

ÁCS KÁROLY fordítása  

NYiLT LEVЁL ANTUN ŠOLJANHOZ  

Kedves Šoljan,  
nagyon örülöik, hogy ,épp đn tett fel ,egyet ,azok közül a fejünk felett  

lebegő  kérdések közül, nnéghozzá jázanul, világosan, kertelés nélkül,  
am гelyІkről, tollán mert hozzá tartozott a politikai jólneveltséghez, már  
húsz éve mélyen hallgatunk, esetleg bólogatva szajkózzuk azt a ver-
ziót, +amelyet, ki tudja, miért, hivatalosnak vélünk, különben pedig  
mindannyiunknak megvan a jól bejáródott véleményünk róla — mon-
dom, örülölk, hagy +épp Ün tette fel a kérdiést, amelyr ől majd az  
alábbwakbian szólak, mert !azt r гemélem, hagy ,még ebben a politikailag  
felhangalt és túlémzékeny világban is józanul, шegértessel ,és hátsó szá-
mítgatásak néllkül tekintenek majd jegy ,olyan d'lalógusra, amely közöt-
tünk, két ,olyan ,ember között folyhat, akik оly sok mindenben rokon  
nézetet vallanak.  

Elmondta dilemmáit: mit értsünk jugoszláv irodalmon? Vajon a ki-
sebbségi irodalmak Is hozzá tartoznak-e? Kétsége nagyjából arra in-
dította, hogy — 'kissé fanácstalanul ugyan — nemmel válaszoljon. Hi-
szen a nyelv nem alyan бrtelemben anyaga az 'irodalomnak, mint  a 
festék ta f estészetnek. A nyelv nemcsak j árulékas, hanem lényegi meg-
határazója az irodalomnak. A nyelv nemcsak egyszer ű  fordítass оperá-
ćiórna.k alávethető  ,kommunikációs ,eszköz, hanem meghatározott kultúrát,  
hagyományt, észfámást, történelmet, világképet rejt magában. Sorol-
hatnánk végtelenségig mindazt, amit jó ikönyvtárakban megtalálhatunk,  
végüil is ez az 'igazság: fugaszláv nyelv nincs, tehát közvetlenül jugo-
szláv irodalom sincs. Vannak nemzeti irodalmak, s legfeljebb azokat,  
amelyek valamely kritérium szerint közös vonást mutatnak, a jugo- 
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szláv gyűjtómévvel fillethetjük. Мármоst az a kérdés: van-e közös vonás  
és akadnak-e megalapozható kmitériumok?  

Ün'kknt sadódik а  lapis felelet: mindaz, amit gaz ország határain belül  

alkotnak, bármilyen nyelven íródjék is, jugoszlávnak tekinthet ő . A po-
litikai indíték talán ez: senkit se sértsünk hazafiúi .érzelmeiben. De 
mive1 jól tudjuk, hogy :az irodalom csakugyan nem t űri az 'efféle állam-
jagi törvényeket, ezt az íratlanul is hivatalossá Кananizált elvet m'ind-
annyiаn hallgatólagos kéte11ye1 fogadjuk. S őt alkalmasint el is vetjük.  
Tehát mely irodalmakat tekintsük jugoszlávnak? Vajon 'azoknak a nem-
zeteknek az rоdáLmát-+e, amelyek, hagy úgy mondjuk, államalkotók az  
országban? Vannak-e ilyenek s vannak-e mások, amelyek nem állam-
alkoták? S ha igen, mi unnak a kritériuma, hogy valamelyik állam-
alkotó vagy sem? Tálán az, hogy az országon belül köztársasága, :azon  

belül szerves nemzeti kultúrája, tehát irodalma is  vаn? De vajon ily-
képpen nem tér-e be L аZ ablakon át ugyarnaz az államjogi kategória,  
amelyet az;iirnént az ajtóm kitessékeltünik? Vagy ez 'mégiscsak más eset,  

s okkal hivatkozhatunk rá? Talán azért — hiszen 'ez történelmi s föld-
rajzi tény —, mert Jwgaszláv ~ia a délszláv népek évszázados egyesü-
lési törekvésekémt jött létre, s ennélfogva világos, hogy a délszláv né-
pek jugoszlávok? Természetesen nem olyképpen, hogy némely délszláv  

népek „jobbam" egyesülnek, némelyék !kevésbé, hanem egyenrangúan.  

Ilyen érbelemben talán mégis megfontalan ~dó, hagy az államjogi kate-
gória érvényes az irodalom hovatartozásárnak meghatározására is. Annál 
inkább, mert hiszen amikor a kisebbségi, mondjuk jugoszláviai magyar  

irodalmat a nyelv miatt kívánjuk 'kizárni a jugoszláv irodalom fogal-
mából, hja nem is 'mondjúk ki,  hogy hova tartozik, lényegében állam-
jogi kategóriával is kizártuk: 'az egyetemes magyar irodalom termé-
szetesen a magyarországihoz tartozik.  

Ne vegye, kedveis Šoljan, ezeket a sorokat teljességgel balga speku-
lációnak, ;készséggel belátom, hogy kissé 'lapusak, de еbben, ne kertel-
jek,részben Ön ú јs hibás. Ön ugyanis :azt írta, hogy 'egy magyar vagy  
olasz írót nem tekinthetünk horvát vagy szerb írón ők, következéskép-
pen: noha jugoszlav honpolgárok, nem mondhatjuk éket jugoszláv író-
nak. Ez gaz érvelés gazt rejti, hogy :a horgát író magától értet ődően jugo-
szlav is. De hadd 'kockáztassam meg la kérdést, rarrLélve, hogy nem bot-
ránkazík meg rajta: miiért gondolja, hogy a horvát 'költ ő  igen, a ma-
gyar viszont eleve nem jugoszláv? Valahol mégiscsak meg kell lelnem  
feltevésének gyökerét. Elhiheti helyzetemnél fogva nemegyszer kény-
szerültem magam is tanakodni mindezen, mégsem mondhatom, hogy  
megtaláltam a kulcsot, amely minden zárba ,illek. Éppen ezért, ameny-
nyire tőlem telik, igyekszem vegére járni minden gondolatnak, amely  
ezzel a témával kapcsolatban felbukkan. S nem habozik követni egy  
olyan gondolatmenetet sem, :amely rejtett farmában talán mégiscsak  
államjogi kritériumtihoz igazodik. És így végül mégiscsak ide lyukadok  
ki: történelmi tény ugyan, hogy Jugoszlavia a délszláv népek évszáza-
dos egyesülési tömékkvéseként jött létre, de történelmi tapasztalatokon  
okulva újabb történelmi tény született, amelyet az .alkotmány nagyjá-
ból ekként fogalmaz meg: Jugoszlávia népek és nemzetek nyílt és sza-
bad közössége, s ez talán azt jelenti, hogy már nemcsak egyszer ű  egye-
sülésről, hanem szövetségről van szó — nyilván érzi a különbséget  —, 
azt jeleaati, hogy bármely nép vagy nemzet csatlakozhat e közösséghez,  
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s ezáltal jugoszláv lesz, nemkülönben a jugoszlav smár nem jelent -egy-
szerűen csak délszlávot, hanem unnál többet. Immár nem egyszer űen 
allamról vagy llamhatámba foglaltakról, hanem közösségr ől van szó. 
Megvallom: a nemzetiségek számára 'más megoldást nem is találok el-
fagadhatónak. S gazt hiszem, Ön sem a nemzetek számára. 

Engem azonban az allamjogi ,оkfejbés így, párén ,mégsem elégít ki az 
irodalom hovatartozásának megítélésekor. A vakbuzgó patriotizmus kü-
lönben sem nyugtat meg. Vagy talalunk olyan kritériumot, amely az 
irodalom természetével számolva is elbír szigorú akfej.tést, vagy pedig 
emeljük fel tehetetlenül a k'ezün'ket. Vagyis: +a nemzeteknek és nemze-
tiségeknek Іа jugoszláv nyílt közösségben elfoglalt helyükből, nem pe-
digegyes !hozzájwk tartozó embereknek privát honpolgári mivoltából. 
adódik-e a .jugoszláv jelz őnek olyan felfogása, amely minden csatlako-
zott nemzetet és nemzetiséget integrálisan, tehát nemzeti kultúrájának 
egészével is befogadni képes. Én nem vagyok 'kínai, portugál vagy 
norvég, aki persze lehet jugoszlávallarnpalgár, s írhat irodalmi m űve-
ket, anélkül hagy nemzete élne ebben a közösségben. Én nemcsak egy-
szerűen állampolgár vagyok, hanem nemzetem él ebben a közössegben. 
s ,ennék a körülménynek történelmileg-földrajzilag is meghatarozott 
államberemidezési következményei vannak egy autonóm tartomány far-
májában, mint ahogy valamelyest annak is történelmi-földrajzi határai 
és előfeltételei vannak, hagy ebbe 'a nyílt és szabad közösségbe ki és 
hogyan léphet be. Hiísz  ,éve, kedves Š oljan, azt hangoztatjuk, hagy a 
nemzeti kisebbségek a népfelszabadító hamooikban való fegyveres rész-
vételükkel a jugoszláv közöcsséghez tartozásukat nyilvánítottak ki, ré-
szei tehát annak a történelmi aktusnak, ,amelyndk során 'a jugoszláv  

közösség 'a 'korábbi státusával eillentétben szövetségként, vagyis .a né-
peik és nemzetek maii nyílt közösségeiként megalapozódott. Ezt az eltö-
kéltségüket kétségbevonhatatlanul aneger ősítették a forradalmi háborút  

követő  években is, Kamikor függetlenségünk és lintegritásunk védelme is-
mét оlyigen időszerű  kérdés volt. Teoretikusan gondolkodva az el őbbi  
azt jelenti, hogy nemcsak a nemzeteknek, hanem a nemzetek részeinek  

is önrendelkezési jogot ismertünk , еl. Mármost egyrészt az a .kérdés, va-
lóban .elismerjük-e ezt a jogot, másrészt hajlandók vagyunk-e önren-
delkerzési aktusnak elismerni a fegyveres harcot.  

És a fentiek sokkal fontosabbak, mint els ő  pillanatban gondolná az  
ember. Ugyanis ha egy nemzetnek nem az ,egésze, hanem csak egy 
részecsatlakozik, akkor iaz nemcsak regionáLis történetét és kultúráját 
hozza magával, hanem teljes nemzeti történetét 'és !kultúráját, hiszen 'an-
nak jóváhagyás nélkül `is maradéktalan birtokosa és további integrális 
művelője. Tarthatatlan, hogy a jugoszláviai magyarokról egyszer űen 
mint etnikai csoportról beszéljenek, amelypék legfeljebb részleges vagy 
regionális kultúrája van. A magyarok nem etnikai csoport, ellenkez ő -
leg, ré,g túlestek mára nemzetté fonmálódásom, és semmiképpen sem 
lehet degradálni őket. A kultürával nem u' gy vagyunk, minta kenyér-
rel, hagy leszelhetünk magunknak ,egy karéjt, vagy ha magunkkal hoz-
zuk az egész kenyeret,akkor majd nem marad annak, ,akit ől elhoztuk. 
A kultúrát egy nemzet оz аkwgy, mint a nemzet ,részéi, egészében viseli 
magában. Tejhát: vajon 'fe.lfogtható-e a jugoszlav jelz ő  olyképpen, hagy 
a magyar kultúra következ őleg az irodalom egészére is vonatkozzon, 
tekintettel arra, hogy történelmi tény: a magyar nemzet egy része föld- 
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rajzi-történelmi аdottságaivaQ csatlakozott a nyílt és szabad jugoszláv 
közösséghez, s terrrnészebszerúleg csak úgy csatlakozhat, hogy nemzeti 
meghabámazáit — nyelviét, történelmét, kultúráját, irodalmát — integrá-
lisan magával hozza. Hiszen nemcsak a nemzetnek, hanem a nemzet 
részeinek is vannak önrein+delke+zési jogai. Úgy v "elem, hogy mindez le-
hetséges, sőt másként nem is fogható fél. Ezért felesleges a politikai 
aggodalom, hagy vajon Jugoszlávia sajátjának tekintheti-e egy nemzet-
nek az ;integrális kultúráját, am еlynek egyébként !külön nemzeti állama 
van. A magyar kultúrát .öt államiban művélik a nemzet kompakt részei, 
méghozzá +olylképpеn, ahogy a nemzet egyharmada (mintegy 5 millió) nem 
é1 nemzeti államában. A magyar !kultúra asa+kugyan .él Jugoszláviában, 
ezt nem kell Önmeik bizony+gatinam, s aly mértékben fog ikifejezés гe jutni 
ebben a 'közösségiben, amilyen ,miértékben egyrészt e nemzetiségnek al-
kotó .erői affirmálni képesek lesznek, másrészt amilyen mértékben a 
közösség, amelybe belépett, az affirmáládást lehet ővé teszi. Ez azonbam 
von.atkatiiik a .közösség mжiden más népére és inemzetére is. De menjünk 
el a végsőikig: még ha Ön vagy báréki arra .az egyel őre nagyon is köddös 
távlatra hivatkoznak is, amikor majid az оrszágas társadalmi közösségek 
már nem zárkóznak ,országhatára`ikkal együtt mereven önkereteikbe, 
hanem гalában nyílbak lesznek, mondjuk, egy eurápai közösségen belül, 
úgyhogy a kultúra csakugyan szabad kölcsönhatásai netalán közelebb 
hozzak egymáshoz, mondjuk, az olasz meg a .szlovén irodalmat, mint 
esetleg a macedónt .és a ho+r'vatot, s kiderülne, hogy a magyar meg a 
lengyel irodalom (kerülne egymás vonzásába, 'akkor is a leghatárazot-
tabban ellenszegülnék a törekvésnék, hagy egy ködös légvár-távlat ne-
vé!bеn a mai Iközösségek — esetünkben a jugoszláv ,közösség — bár-
mely inemzetét diszkrimináció érje. A hólnapba csak addig szóljunk 
bele, ameddig .a +kezün'k evér; 'a többit bízzuk az utánunk jöv ő  nemze-
dékeikre. Mindent 'ös:szegezve: igaza van, nem vitás, hogy magyar író 
vagyolk, s ihogy szellemi dsöm Ady, Önnek pedig, kedves Šoljan, Marul, 
de ha szigorúan gondolkozom, akkor Ady nem idegen a jugoszláv iro-
dalomban. Nem titkolom, hogy ez számomra is meghökkent ő  állítas, de 
legalább látjuk, hányadán .állunk, ha hébköznapj aink politikai frázisnak 
hitt elvei egyszer csak életre kelnek. 

Kedves Š,o.ljan, higgye el, .észjárásom ;korántsem olyan er ő ltetett, mint 
amilyennek .első  +pillantásra tűnik. Ha ugyanis a jugoszláviai albán iro-
dalomra hivatkozom, .amelynek .státusa ugyanolyan, mint a magyaré, 
jóval meggyőzőibb leszek. Az albán nemzetnek majdhogynem a fele a 
jugoszilav közösségben él, s előfordulhat, hogy alkat ősi potenciálja meg-
haladja azt, amit nemzeti államában produkálnak. Vajon mit szólhatunk 
ilyen esetben: +az albán irodalom súlypontja a jugoszláv közösségben, 
vagy azon +kívül volna? Tehát, ha úgy tetszik: el őfordulhat, hogy a jugo-
szláviai albán irodalom minden tékintetben 'kisebbségib ől „többségivé" 
váljékk. 

Ú,gy vélem tehát, is talán egyetért velem, hagy azok a nemzetek, ame-
lyéknek csak részei csatlaikozták a jugoszláv közösséghez, dialektikus 
helyzetben vannak, s ügyük megítélésékor nem sokra megyünk vagy-
vagy-,okkal. Teljes egészében méltányolnunk kell bizoinyos kett ősségü-
ket.- Az ilyesmi különben nem ismeretlen a világon. Mi például sokat 
beszélünk arról, hogy hazáinkban gyakran felüti fejét іa nacionalizmus, 
rrnégsem tanulmányozzuk kellviképpen elméletileg is a nacionalizmus ter- 
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mészetaét s 'formáit. Nem tudjuk lpéldaul, hagy csak a kelet-európai na-
cionalizmus hirdetett egyértelm ű  'kizárólagosságot, a nyugati viszont 
kezdettől fogva méltányolta a kettősséget is. A keletiek el sere képzel-
hették, hogy valaki magyar legyen és amellett meg valami más, vagy 
szerb legyen, de egyúttal más 'is; viszont a franciák .a legélesebb nacio-
nalizmus korában is természetesnek tek лtettéak, hogy valaki francia 
létére a legöntudatosabb svájci vagy belga legyen, és szükség esetén a 
leghatározottabban szembefo.nduljon ennek a !státusana;k védelmében 
akár saját nemzetiével is, noha Svájcon vagy Belgiumon belül a legéle-
sebb torzsa'lkadás is folyhatott azokkal a nemzetekkel, amelyekkel egy-
ségre, szövetségre 'lépett, s amellyek szintén csak egy részét képeztek egy 
más nemzetnek. Kelet-Európában elképzelhetetlen volt, hogy megala-
kuljon egy Svajc, noha Kelet-Európa a vegyesen, diaszpórákban él ő  
nemzeték konglomerátuma. Persze a mi világunk mar rég nem olyan 
terhelt nacionalizmussal, mint korabban volt, de lám, a kett ősség elvet 
még miindig nehezen emészti meg. 

Köziben persze nem teszünk ,különbséget a zárt nemzeti .és a nyílt 
szövetségi 'közösségék 'között sem. Azt mondjuk például, hogy Pahort, 
noha Olaszországban ,él, semmiképpen sem tekinthetjük olasz, hanem 
épp szlovén írónak — ez különben igaz —, s ezzel az analógiával uta-
lunk arra, hogy a Jugoszláviában él ő  magyar írót sem tekinthetjük ju-
goszláv, hanem magyar írónak, s Iközben még ,jóihiszeműen sajnálko-
zunk is rajta, milyen tragikus ez a sors. Egyrészt azonban ez a felfogás 
is azt feltételezi, !hogy a szlován író magától értet ődően jugoszláv is, 
másrészt viszont az analógia helyesen így hangozhat: noha Szerbiában 
élek — méghozzá egy autonóm tartományában —, senki sem tekinthet 
szerb írónak, hanem magyarnak. Ezzel azonban nem derül ki, vajon 
ingem vagy Fahort bárki is jugoszláv írónak tekinthet-e. 

Persze Ön most azt mondhatná, hagy nincs svájci meg belga iroda-
iam, hanem csak francia, néгe't, olasz. Én azonban úgy vélem, hogy 
skandináv is van. Ha azonban Ön az el őbbit szegezi ellenem, akkor kö-
vetkezetesneik s félreérthetetlennek kell lennie: nincs jugoszláv iroda-
lom, s az, amit az 'egyetemeken el őadnak, merő  agyalmány. Ez persze 
annyiban igaz, hogy roncs jugoszláv nyelv, viszont a nyelv az iroda-
lomnak ІІёn еgі  meghatározója. De ugyanilyen értelemben: ha csak 
nemzeti kultúrak vannak, jugoszlav festészetr ől vagy építészetr ől sem 
beszélhetünk, mert hiszen nyilvánvalóan a nemzeti kultúra részét ké-
pezik, noha 'a ,festészet „nyelve" nemzetközi. Vagyis az irodalmat nem 
szegezhetjük szembe a festészettel csak azért, mert nyelve nem „nem-
zetközi". Mindazonáltal úgy vélem, ha nemzetek és nemzetiségek olyan 
szoros közösségben élnek, mint nálunk, kultúrájuk alaposan áthatja 
egymást, s mégis vannak közös jugoszláv vonasa:i'k. Következik ez bi-
zonyos közös szellemi s anyagi alapból is. A nyelv az radalam lényegi 
meghatározója ugyan, de nem egyedüli lényegi meghatározó. Természe-
tesen a ikdzёs jugoszláv vonaso'k nem a nemzeti kultúrákon kívül vagy 
azok felett, nem is csupán nehány kiválasztott nemzet kultúrájában, 
hanem valamennyiéiben megmutatkoznak. S amennyiben az irodalom is 
a nemzeti kultúra része, ha megfoghatatlanul is, k іiütköznek rajta a 
jugoszláv közös vonások. Talán ilyen értelemben foghatjuk fel a jugo-
szláv szót. Hiszen a történelmével egyesült közösség — íróinak szavával 
szólal meg. Ahogyan közösem változik világképünk és gondolkodásmó- 
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dunk, váltornаk szavaink is. E 'körösség törtenelme benne foglaltatik 
majd a szavakban, amelyeket ez a (közösség használ: amelyekkel ki-
fejezi magát. a szavakat több nyelven használja, méghozzá több 
nemzet. Észrevette-ie, hagy ez parafrazis az бn szavaira? 

Tej mészetesen tudom, sokaknak a fejében felbukkan majd a gondo-
lat: 1árn, oda jutottunk, hagy most hetvenhét nemzetecske rohamozik, 
s magának követe'lfi a jugoszlávságot, de hát ugyan mi marad akkor ne-
kümk belőle, akik az elsők voltunk? Úgy gondolom azonban, hogy a 
jugoszlávság sem olyan dolog, amelyb ől kevesebb jut, s őt el is fogyhat, 
hоgyha ntiindannyiam részesülünk !bel őle. Ellenkez őleg, minél többen 
ré.szesülne:k bel őle, annál többen alkotják, ,müveli,k is, és mindannyian 
gazdagabbak leszünk. Ezért Fez nem kéri senki jóváhagyását. Ilyen érte-
lembem magam sem várom el, hagy munkásságomat amellett, hogy fél-
reérthetetlenül magyar irodalom, mindenki ismerje el jugoszláv iroda-
lomnak is. Ez a munkásság az, ami, tekintet nélkül arra, ki minek nyil-
vánítja. in tudja, semmi sincs távolabb t'ő'lem, mint hogy pápább le-
gyek a pápánál; arra sem adtam sokat, hogy tizenöt évem át udvariasan 
jugoszláv írónők tekintettek, arra sem adok, aha ,ezután bárki netalán 
másnak tekinteni. Mi több, az is hidegen hagy, ha valaki megtagadja 
tőlem, hagy magyar író vagyok. Hadd mondjam !el, hagy err ől épp nap-
jainkban egy budapesti folyóiratban is megjelent egy írás. A magyar 
költészet legújabb antolágliájábál ugyanis kihag уták a jugoszláviai ra-
gyar költőket — hiszen tudja, nem írok verset, úgyhogy személyesen 
nem vagyok érintve —, s mikötib:en a cikkíróelmondja, hogy ez bi-
zony minősíthetetlen elj ásás, felfigyelve a hazánkban folyó vitára é.s 
arra a nézetre, !amely szerint .az itteni magyar !költ ők jugoszláv költők, 
némi malídiával felteszi a paradox kérdést: nem kellene-e jugoszláv 
költőként alkalmasint a jugoszláv költészet antológiájában bemutatni a 
magyar 'közönségnek a jugoszláviai ,magyar !költőket is? Amint látja, 
Kelet-Еurápában csakugyan nincs fülük .az embereknek a kett ősségek-
hez. Ugyanazon az emlőn nevelkedtünk még nacionalizmusunkban 2s, és 
örökségként visszatér a tisztázatlan nézet immár nacianali.zmustál men-
tesen is. Az senkinek ,sem jutott eszébe, hogy a jugoszláviai magyar 
írónak a magyar antológiában jugoszláv jelz ővel, a jugoszlávban magyar 
jelzővel 'ott a helye. Persze csak akkor, ha m űve felér a többiével. 

хgy hát remélem, kedves Šoljan, megérti, hagy az olasz nyelven ki-
adott jugoszláv antalág'ia körüli furcsa hadakozás hidegen hagy; leve-
lem nem azért írom. Elvben egyetértek azzal, hogy egy antolágiáb аn 
nem kell okvetlenül szerepeltetni az összes jugoszláv népek 'költészetét, 
ha a válogatának az a véleménye, hogy ,egy.ik-másik nép irodalmában 
nincs olyan rangos író, aki megállná a !helyét a többi mellett. Azt hi-
szem, csakugyan elég volt ab!bál, hogy udvariaskodva folyton mindenkit 
képviseltessünik; azt hiszem, nem akad Jugoszláviában magyar író, aki 
csupán azért hajlandó lett volna szerepelni, hogy az itteni magyar 
költészetet Iképvl,selje, tudván, hogy a szerkeszt ő  nem művészetének 
kvalitásai miatt sorolja .be a kötetbe. Csak ,persze sohasem tudni, kit 
miért hagynak ki, vagy sorolnak be. Mihaliérál több éves barátságunk 
.alapján jól tudom, hagy nemcsak szavakban és kinyilatkozásokban, ha-
nem valóban élénken érdekl ődik és a lehetőségékhez k "egest figyelem-
mel liis (kíséri a neimzetiségi irodalmakat, s ugyanezt állíthatоrn egy-két 
emberről azok közül is, _akik ma egyebek mellett a nemzetiségi költé- 
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szettek ,kihagyása miatt is támadják Mihali ćot. Nem először történik 
meg, hogy a nemzeti,ségiék hátán keresztül folynak leszámolások, ami-
nek végül is maguk a nemzetiségiek látják kárát: a +ködösítés még soha-
sem használt. Viszont ,meggyőződésem, hogy ;a nemzetiségiek sitis képesek 
számot vetni ügyeikr ől, s kissé sztoikusan bár, de jól tudják — ebben 
.egyet fog érteni velem —, hogy m űvük ,értéke nem növekedik, ha jól 
adminisztrálják őket, de nem is csökken, ha az adiminisztrálás elmarad. 

.Szívélyesen üdvözli, 

MAJOR NÁNDOR 

A VITA VЕGЕN — VAGY ELEJÉN?  

SAFF E R PAL  

1966. december 19-én Szarajevóban ülést tartott a Jugoszláv írószö-
vetség vezetősége, az úgynevezett koordinációs bizottság. Az összej őve- 
tel napirendjén szerepelt többek között az „antológia vita", amely egy 
olasz nyelvű  jugoszláv !költészeti antológia megjelenése kapcsán robbant 
ki, illetve akkor, .amiskor ugyanez a ik:oardinációsbizottság nyilvánosan 
megrótta az antológia szerikeszt ő it, mert válogatásukba a Crna Gora-i 
költőktől és a nemzetssegek költőitől egyetlen verset sem vettek be. 

A vita elindult, majd kiszélesedett és el is mnérgesedett, úgyhogy a 
koordinációs bizottság jobbnak látta az egész ügyet levenni valahogy 
a napirendről, 'ami ezek után, érthet ően, nem volt könnyű  dolog. Meg-
oldották azonban egy eléggé rövid, mértéktartó, keveset magyarázó 
és mindezek folytán okos közleménnyel, amely témájánál fogva, de 
még inkábba benne közölt javaslat által jelentós lehet. 

A közlemény szerint az e1óz ő , Witát kiváltó, 'dokumentumával a koor-
di,nádiós bizottság mindenekel őtt egy mulasztásra akarta felhívnia fi-
gyelmet: arra, hagy húsz esztend őn iát az ország irodalmi 'közvéle.ménye 
cs'alk deklaratívé törődött a nemzetiségek irodalmával és hogy ezen vál-
toztatni kell. 

Természetesen a dolog közel sem ilyen angyalian egyszer ű . Ezt bizo-
nyítja a nyilvános vita, ,amelyet az els ő  közlemény váltott ki és amely 
nem mindenben egye г~ik a másadik közl Іrnénybеn kinyilatkoztatott szán-
dékkal, és ezt bizonyítja a vajdasági írók tiiltakozása, akik, röviden és 
velősen, azt mondták, hogy nem szeretik, ha ókét emlegetik, amikor 
tulajdonképpen egészen másról beszélnek. 

Ebből az következik, hogy ez a második közlemény — bár els ő  pil-
lantásra úgy tű1n;ik neon csupán a túláradó jóindulat és forradalmi 
hév eredménye, és ezért, ha meg is kell becsülni, nem kell túlbecsülni. 

Túlbecsülni nem kell már csak azért sem, mert a határozat, illetve 
az azt kifejez ő  közlemény maga is csak egy delklaratív aktus, egy véle-
mény, аme'ly senkit nem kötelez akdióra, tehát els ő  közvetlen hatása 
is legfeljebb csak annyi lehet, hagy a nemzetiségek. irodalmának, illetve 
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azok „jugoszláv aktivizálásának" problémáiról valakit gondolkodásra  

késztet.  
Másképp nem is lehet, ,mert a px.ubléma 'megoldása — a nemzetiségek  

irodalmának egyenjogú és csaik a színvonaltól függ ő  szereplése a jugo-
szláv szocialista közösség irodalmi életében — nemcsak az illetékes  

intёzmények, szervezetek és egyének jóindulatától függ, hanem első-
sorban attól, hagy mennyire vált az ilyesmi ,érezhető, ,gya'korlati tár-
sadalm,i szükséggé, írók, kiadók, szerkesztdk és f őleg a közönség ér-
deklődésének tárgyává. A különkiadvány.ok, amtolág.iák és egyéb „tuk-
máló" nyarrvdatermékeik 'utján való bekalpcsolódásna.k nincs sok értelme.  

Úgy a nemzetiségi írók továbbra .is csak „bemutatott idegenek" . ma-
radnak, és a hazainak nyilvánított irodalmat, amelyet mégis így kell  

propagálni, az olvasó már eleve gyamákvással fogadja.  

Marad tejháta szerves, a természetes be'kapasalódás a jugoszláv iro-
dalmi ,produkciaba, a szerb, horvát, szlovén, macedón ;és a többi nyely-
területek folyóirataiba és könyиkiadásába. Ez az egyetlen helyes és  

járható út — de hogy ennek is, pillanatnyilag, milyen kilátása lenne  

a sikerre, azt senki nem tudná megmondani.  

Van azonban az Írószövetség közleanényének egy tétele, amely utat  

mutat a megdldás felé, és ezzel tulajdonképpen helyrebillenti a mérleg  

nyelvét: az imént felsorolt kétségek ellenére reményt nyújt arra, hogy  

húszesztendei csend után, amelyet csak udvariassági aktosak szakítattak  

meg ,olykor, végre komolyan mozdul majd valami.  
Ez az a tétel, ,amely'ben az krászövetség javasolja egy országos meg-

beszélés összehívását, amelyen kizárólag a nemzetiségek irodalmáról  
lenne szó és arról, hogyan lehetne a nemn.zetiségi irodalmak értékeit  

besorolni az egész közösség szellemi kincstárába. Hasonló megbeszélé-
sek és nyilvános viták tartását javasolja  a szövetség az egyes köztár-
sa.sági íróegyesületeknek és a tortamányi alosztályoknak.  

Mivel a javaslat, és az egész közlemény, az új statútum alapján egye-
sült köztársasági íróegyesületek kéipvisel őinek szabad elhatározásából  

született, kamody kilátás van arra, hogy ezek a megbaszélések meg is  

valósuljanak. Hagy mi lesz az eredményük, azt természetesen nem lehet  

előre tudni, de smár maga az, hogy a probléma — ha csak ilyen sz űkebb  
irodalmi vonatkozásban is — napirendre került, egy mer őben új hazzá-
állást jelent, •ami a kulturális élet egyéb területe.ire Is kiterjed majd.  

Arról pedig, hogy a fielismeriésekne+k, amelyek az ilyen feltételezhet ően  
komoly beszélgetések során születhetnek, nemcsak a nemzetiségek iro-
dalma és kultúrája fogja hasznát lát л i ,  beszélni is felesleges, mert hi-
szen ebben az ügyben a kölcsömösség az alapja mindennek.  

A vita végje tehát tulajdonképpen új viták kezdete, vagy legalábbis  

hírnöke lett. Vitáiké, amelyekben az új 'tema és új hozzáállás remélhe-
tőleg a hangot is megváltoztatja majd: kevesebb lesz az epe és szimpli-
fikáclб, több a jóindulat, megfoaztoltság és — ami eddig különösen  

gyakran hiányzott — az objekbivitás.  
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A. NYILVÁNOSSÁG ÉRDEKÉBEN  

BOGDANFISANDOR  

A művészet meg akaila menti az embert  

a legveszéllyesébb tébolytól: ' а  hiú ön  

telPtsé ~gtő l.  
Harts Arp  

Az utóbbi •rdőbem •a Híd vitacikkeiket is közöl. Műfajszegény irodal-
munkban ez ;igep örvendetes jelenség, még .alklkor is, ha a legutóbbi vita-
c~ikk — .a Magyar Szában közölt nyilatkozatom ürügyén — személyem  

ellen szól.  
Mimdeneke'lő tt lesrzögezem, hagy mind a Híd, mind a Könyvkiadó  

szerkesztősége mindig előzékeny vált velem szemiben, soha nem volt  
köztünk sem apyagi, sem más természetű  'ellentét, következésképp en-
gem neme vezérélt semn rféle egyéni szempont, hanem kizárólag általá-
nos szempontokat tartattam szem el őtt, amikor ,a Magyar Szónak adott  
nyilátkozatomban egyebek között megemlítettem, hogy  

a Híd (az (Ti Symposionna'1 nem foglalkoztam) nem nъozgatója az  
irodalmi életpék;  

a Híd nem kíséri ke'llб  figyelemmel szellemi életünk eseményeit  
(új könyveket, fоrdításdkat, tanikömyv еket, a lapok irodalmi` mellékletét,  
színházi és zenei eseményeket stb.);  

Ikönydkíadásunk körül túl sok 'és túl drága a hfivatalnáki munka;  

irodalmi életünk pangásának f ő  okát az elbürokratizálódásban  
látоm.  

Nyilatkozatommal foglalkozva a Hídban Tomám -  László lényegében  
megállapítja :  

Bagdánfli ál1Ltásainalk pont az ellenkez ője Igaz;  
Bogdánfi nem olvassa fo'lyó.iratain+kat;  

Bagdánfi hallgat az objektív оkákról, őt nem iis érdeklik az objek-
tív okok, nem íté'l'i meg elég tárgi'lagosan a helyzetet;  

Bogdánfinak nincsenek elképzelései az irodalmi folyóiratok céljá-
ról, feladatárról;  

Bagdánfi elfelejti, hogy nincs pedagógiait fo'lyáiratunk, eszébe sem  

jut (és sohasem is jutott) felvetni a kérdést, ki a felel ős azért, hogy  
évekkel ezel őtt megszwnt a pedagógiai folyóiratunk, s ezt azóta sem  

pótolta semlmi;  
Bogdánfi sokat használja a csúf „ еlbürdkratizáládás" szót, de hall-

gat az 	 оka.iról, mert vannak, úgy látszik, fétisek, me- 
lyékhez nagy bátran ő  sem szerit hazzáлyúlni; és vannak, úgy tetszik,  
tabuk, mélyekről ő  sem beszél;  

Bogdánfi, mivel nem látja a 'könyvkiadásunkban elért elismert  

eredménye еket, a lényeges !kérdésekhez peldig — a maga szempontjából  

-- nem tud hoizzászólni, a 'bürókrácia 'után луоm z, hogy hipotéziseit  
bebizonyLtsa, s így kerül zsákutcába;  

Bogdánfi fellépése és általában az ilyen fellepéisek nem segítik el ő  
irodalmi életünk ügyét, ellenkezőleg: hátráltatják. Nem járulnak hozzá  
a nehézségek elhárításához, hanem újabb bomyoda`lmakat okoznak. És  
így nem lehet kijutnia zsákutcából.  
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Mit szóljak hát, ha néhány soros nyilatkozatommal kapcsolatban annyi  
mindent vágtalk a fejemhez, mintha legal;ábbfis átfogó tanulmányt írtam  
volna irodalmi .életünkr ől, sőt ,politikai h еlyzetünikről is? !  

Az volna talán a legegyszerűbb, ha Zlam.án László puszta állításai  
лyomán elismerném, hogy nem értek semmihez, nem tudok semmit,  
nem látok semmit, s hogy ,a Híd valóban mnozgatój.a irodalmi életün.k-
nek, hagy figyelemanel kíséri széll,emi életürLket, hagy könyvkiadásunk  
körül kevés a hlivatálnoiki munka éis nem is draga, s hogy irodalmi  
életünkben nincs pangás, nincs elbiirakratizálódás. Sajnos, ezt nem te-
hetem. Kénytelen vagyok tehát némi magyarázatot f űzniallítsaimhoz,  
bár megengedem, nagy lehet, s őt kell is róluk vitatkozni, esetleg meg  
is cáfiolni őket, de egészen másképpen, mint Tоman László teszi.  

Előrebocsatom, hogy a Hidat kitűnő  szerkesztők szerkesztik, javarészt  
kitűnő  í:ráso(k jelennek meg benne, ide a szerlkesztési koncepció szerin-
tem egyoldalú. .Szellenvi ,életünk folyó esa гΡnényei és problémái úgy-
szólván teljesen hiányzanak a fodyáiratból. Aki olvassa a belgrádi és  
zágrálbli folyóirátdkat és irodalmi újságokat (s Tomán bizton olvassa  
őket), tudja, - mire gondolyak. Mivel nincs irodalmi lapunk, a Hídnak  
vállalnia kell ezt a szerepet. Az ívróknak igenis véleményt kell monda-
niuk karunk kérdéseiről, a kultu'rálІјs élet jelenségeiről, az újságok egy-
egy rovatáról, egy-egy cikkr ől, díjikiоsztáso!król, s persze könyvekrő l,  
fordításokról, .s őt a kiadói paliti`káról, egy-egy tankönyvr ől (főleg iro-
dal.mii, nyelvi jellegű  ta.nkönyvekrő'1 stb.). Ezekkel •a .problémákkal ma  
úgyszóQván minden jobb irodalmi lap és folyóinat foglalkozik, mégpedig  
harcos ikiallással. Ha pedig nem áll ki sem'mi'lyen kérdésben, hanem  
óvatosan „félti a b őrét" — ez az elbürdkratizáládás jele. Úgyszintén  
az e}bürokrat јrгΡálódás jele az is, ha a szellemi élet posztjain egyazon  
szeu:nélyek álinaik. Bármennyire is tehetséges és rátermett emberekr ő l  
van szó, nem helyes például az, hogy a Híd Tanácsának elnöke egy-
szensтnind a Kiadó főseerkesztője, következéSk,épp a Híd nem foglal-
kozhat függetlenül, keцő  szigorral a könyvkiadás problémáival, egy-
egy kiadvánnyal és áltavában a kiadói .pallitikával. A Magyar Szó fő-
szerlkesztő-helyettese, valamint a lap kul'turá'lis rovatának és irodalmi  
rovatának szerkesztője is tagja a Híd szerkeszt ő  bizottságának. Ergo:  a 
Magyar Szó nem bíráLhatj a függet'lenül a Hidat, és viszont.  

Az ilyenfajta ö ~sszpantoisítás, jobban mondva egy kéz politika az ,elbü-
rokratizálódás egyik legfőbb jellegzetessége. (Isiméblem, nini a szemé-
lyékkel van baj, hanem ezzel a rendszerrel.)  

Könyvkiadásunkban a T~omán által hangoztatott és elismert sikerek  
ellenére is — én is készségesen elismerem, sose tagadtam őket — b őven  
akad bíra'landó jelenség. A rendszeres bírálat csak segítené a szemkész-
tőséget. Sajnos egyel őre senkinek sincs kedve rámutatni a hibákra  
(kivéve lomónt, aki ,olykar szívesen ,,.levágja" szerkeszt őtársait), még-
pedig azért nincs kedve, mert a reagálás rendszerint hasonló, mint az  
én esetemben: ignoránsnak bélyegzik a bíralót. Az öntelt hivatalnok  
reagálása ez, vagyis bürokratizmus. Engedtessék meg, hogy egy régi  

aforizmámmal válaszolják rá: „Van egy műbírálónk, aki másakat szi-
gorúan műbírái, de szereti, ha őt műdiasérik".  

Náltunkk mna .országszerte felülvizsgálják a .szolgáltatások árát és mo-
noрalihelyzetét, ez alól nem vonhatja ki magát a könyvkiadó sem, hi-
szen szolgáltatást nyújt a közösség irodalmi céljainak megvalósítása  
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terén. Könyvkiadásunkban igenis drága a hivatalnoki munka. Noha ott 
dolgozik néhámy kitűnő  ember is, meg kell állapítani, hagy átlagos 
képességű, sőtatlagon aluli hivatalnokokat avattak szerkeszt őkké, na-
gyobb keresetdket biztosítva nekük, mint auтlemnyit író bármikor is 
kereshetett fókoDOtt alkotó rr цΡunkaval. Ez az állapot az írók egy részét 
is elbürokratizálta: szívesebbem vállalnak vá'lagatást, recenziót, lektorá-
lást, fordítást, mint alkotó rruunkat. Elismerem, hogy több ízben történ-
tek prdbál'koгΡ~ások, hogy javítsanak a helyzeten, de a szellem lénye-
gében nini változott. Ne felledjük, hogy egyes irák igen nehéz anyagi 
helyzetben vannak, némelyek közülük szívesen szerkesztenének egy-egy 
sorozatot, de a Kiadóban egyetlen író Sing . 

Az írók nem kapnak helyet a Könyvkiadó önigazgaítási szerveiben 
sem, noha ez esetben ő'k is teirmelők, hiszen a kézirat, a könyvkiadás 
alapanyaga, az ő  műhe'lyülkből kerül ki. Ha mádjiwkban volna a szer-
kesztőséggel együtt dönteni a lényeges anyagi és szellemi kérdéséhr ől, 
ez nyilván csak javára válna a kiadónak is, hiszen számos mézeteltérés 
a helyszínen tlisztázádna, és ama bizonyos csúf szót, az „elbürakrati-
záládást" egy maásik szó, a „de nvak Ђratizáládás" válthatná fel. 

Tudom, mindezeknek a 'ké гdéseknek a megoldása, a viszonyok ren-
dezese hosszú folyamat, és myilván nemcsak a Híd sczerkeszt őségétől és 
a Könyvkiadótól függ. Tagadhatatlan tény azonban, hogy a könyv-
kiadási politika, az irаdalompolitika most lényegében egy munkaegység, 
illetve tíz-tizenkét szerkeszt ő  .és segédszemélyzet jóindulatától és érde-
keitől, tehat szubjektív tényez ő'ktő'l függ ,még akkor ris, ha a magam 
részéről semrriikiéppen sem kívánom lebecsülni az ,illető  személyek fára-
dozását ,és eddigi munkáj'u'k tagadhatatlan eredményét. A jelenlegi 
helyzetem tehát minidenképpen vált оxtatni kell, hogy szellemi életünk 
eredményesebben kibontakorzJhasson. 

Véleményem szerint az a Lenyeg, hogy végre nyíltam, az egész közvé-
lemény bevonásával tárgyaljunk szellemi életünk gácairó'l: folyóiratunk-
ról, könyvkigdáswnkrál, lapjaimkról, a rádióról, színházról és minden 
egyébről. Önteltség, 'hnúsá.g, fölényesség és sért ődöttség nélkül. 

Ha most Tomván László vagy báriki más ismét ledorongol és azt vála-
szolja, hogy nem olvasom a folyóiratokat, nem értek semmihez, gyáva 
vagyok s ,állításaimnmak pont az cllenkerz ője igaz, akkor sem sért ődöm 
meg, de így — Tоm.án szavaival élve — valóban nem juthatunk ki a 
zsákutcából. 
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SZEMLE  

BELS Ő  REALITA ј  Е S DOKUMENTUMJÁTÉK 

Mándy Iván: Séta a ház körül. Bp. 1966. 

Mándy Iváni, ikötetének utolsó írása mellett falig mehet el .a kritikus 
,szó né.lkűl: valьoimás ez ,az írás, nem a művészetről általában, hanem 
egy írói ,módszerről, amelyértékét és jogosultságát számtalanszor 
bebizoniyította már, de amelyet .mégis magyarázni ,kell — ,egy ici-
csit védekezésül ;a fenntartások fagyosabb légköre ellen is. „A te-
hetség törvéвye szerint" — moinldjia bben .az írásban Má пdy. Az 
író neim bújhat ki a bőréből, .a tehetség „programozott", saját tör-
vényei varrnak mind affimtitásailaan, mind kifejezési eszközeiben, 
tehát sejti határait és visszautasítja a kötelességszer űséget, amikor 
az betörm,e hozzá, ,ösztöne tiltakozásaként. Mándy „teakéje" egy-
érteltmű : az, amit „belső  realitásnalk" nevezünk, s Kami ezzel j ~ár, a 
„belső  világ", neon kötele.z,ően a divatnak ,a kérdése, nem felvett 
valami, hanem a legtermészetesebb гΡmegnyilatkozás, az írái ösztön 
kérdése. Mándy éppen abban hivatkozik természetességre, a пΡnely-
ibeп  a kritika csak a im ~esterk.éltséget, az utánzást tudta felfedezni, 
és biztos kézzel jelöli ki őseit i's .a megnyilatkozásnak ezen a vo-
nalán. Krúdyt ,és Gellérit emlegeti, az „egy bizonya, oldottabb 
prózát", .a „sűrített ábrázolást": „Se cselekmény, se fantázia, se 
imegfigyetés" — írta. „Valaha kötelességsz ~erűen megpróbálkoztam 
a tájleírással. Ezzel se sokra imentem. Eltelt egy id ő , amíg rájб t-
tenn, hagy nekem jegy pinceablak a táj, egy pocsolya. Legjobb 
esetben űres m zö, elhajigált, ócska lavórokkal" — kínárja fel írái 
virága „térképét". 

A modern ,magyar praza egyik iregjeilcsebb 'ké:pvisel ője Mándy 
Iván, kinek igazi területe a „valóság", .az .a realitás, amelyre a XX. 
század világirodalma esküszik a XIК . századi ellenében. Törvény-
szerűen .következik tehát, ahogy a dokumentumjáték sem idegen 
műfaj ebben az f rói világban, hiszen :a tárgyiasság általában is 
elemi követelményei közé tartozik. Látszólagos tehát az ellent-
monidás a „belső  realitás", a „belső  világ" ,emlegetése és a dáku-
mentumszerűségre törekvés között. Mándy prózája ugyanis ennek 
a felületesen nézve ,szubjektív mozzanatnak ,objektív vonatkozá- 
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sajt emeli ki, +kreációjának .mintegy ,a célját és alapanyagát irnu-
tatva +meg benne — a világra fü,gyeilésnek .egy állandó vonzásában,  
amelynek a tárgyjasság és a tárgyilagosság. életelemei közé tarto-
zik. Mándy kötete éppen ezért +a legcsökönyösebb és legmakacsabb  
esztétikusoknak is egyértelm űen példázhatja, hogy .a modern pró-
zának, ,amely nem tart +igényt ,a klasszikus értelemben vett „rea-
lista próza" jelzőjére, töbib .köze van a realitáshoz, mint annak,  
,amelyet realistának szo+kta ~k nevezni.  

A Séta a ház körül című  kötetének legérdekesebb darabjait a  
do;kumentumjátékok iképezik (Váróterem; Rajzold fel Kevés Kati-
cát!; Jó napot, bácsi!; .Séta a ház ikörül). A dakurnentumjáték „mo-
dern" ∎műfaj, amelyet az +elbeszélő  próza tárgyiasság-;igénye .éppen  
úgy táp+lált, mint ,a film ,  a televízió, a rádió sajátos m űfaji követel-
iménye — a „láttatott" képek +vagy !képsarok szubjektív és mégis  
elidegenítő  effektusaival. Mándy azt a „valóságot" kínálja fel ezek-
ben a játékokban, am ,elyne+k meghádításához ,egy nálánál fiatalabb  
nemzedék a szоoiagráfiai ihlet segjtségével fogott a szenvedélyes-
ségnek magas hőfokával. Mándy prózája „hidegebb" ugyan, de el-
tökéltsége é:s 'célra törése mégis irrupozáns, és túlzás nélkül еmle-
gethetnénk .az ő  írásaival .kapcsolatban szo+oio,gráfiai vanabkozáso-
kat, hiszen az olyan játékok, mint a Rajzold fel Kávés Katicát! és  
még inkábba Séta ,a ház körül ennek a törekvésnek is ,k:ielégítik  
a követelményeit, a társadalmisig közvetlenségét is .megszálaltatva  
bennük. Jegyezzük meg itt, hagy nem véletlenül +került a Séta a  
háž ikёгаІ  abba ,a gyűjteménybe, mely Tájak, gondok, emberek  
ojmen szedte csokorba írók vallolm+ásait a ,magyar valóságról".  
Mándy doku;mentumjátёkai azonban nem ,egyneműek: a Váróterem  
című  például egeszen ,irodalmi", melyben +a dokumentumjáték  
mint „forma" kapott kreat űv szerepet, +mág a Séta a ház +körül  а  
dokumentumjátéknak egy olyan +közvetlenebb, tehát nyersebb  vl-
tozatáhozall iközel, (melyet Bá+nkuti 'Gábor--Berecz.ki Gyula—Dol-
gos János Sásdi riportja példázhat.  

Mándy ikötetének négy hosszabb elbeszélése (Ciklon; Bili-óv оda;  
Vak varjú; Emeletek, agták) ,az író erényeinek teljében született  
,alkotások. Ezekben a tárgyiasság effektusa egészen irodalmi vo-
nabkozá,sú: (mind ,az, , ;amit ibeiső  realitásnak neveznek", mind Pe-
dig amit a „sűrített ábrázolásnak", hatása polifóniájában !mutatko-
zik meg, .s a irnagyar próza +e vonulatának egyik határértékét je-
lentik: egyerett és ereje teljében Tev ő  íröság mutatja meg ben-
nük magát, mely (képes ,imavár, ,minden mozdulatában, kiteljesí-
teni világát-+a lehető  le:gteriгnészetesebb szuverenitással, tehát +már-
már sp.o+ntánul, az ,ösztönösség imegnyilatkozásaként. Közülük ket-
tő t kell kieiгnelnünk, +melyek +a legmaradéktalanabbul mutatják  
Mándy elbeszélő  wtlágának nemcsak a határait, hanem a film  
„vágás-technikájára" .emlékeztet ő  +módszerét is. A Ciklon a tem-
póna~k egy gyorsalbb +változatával s a 'b+els ő  erő terek síkjaival ,  az  
Emeletek, ajták pedig .a na-gyoibb .egységekkel dolgozó „+montázs"  
jegyeivel +emelkedik ki ,a k ~ülörvben .az értékek egyenletességét  +oly 
szépen +megmutató +kötetb ő l.  
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Nem ,.,hangos" könyv ,a Séta a ház körül, de az 1966. évi magyar  
könyvtеrmés egyik legjelentósefbbje mégis, hirdetve, hogy Mándy  
Iván helye ;a imagyar próza élvonalában van.  

AZ ELS đ  L Е P Е SEK  
Havnyik György: Temetés. Elbeszérlié+sek. Fomum Könyvkiadó, Novi Sad, 1966  

Hanny ј)k György nem jön világmegváltó eiszmékkel, forradalmi 
újftásakkal — ez elbeszéléseib ől rögtön kitűniik. Az ő  belépése az 
iradalornba csöndes, nem pretenciázus, nem kíséri se botrány, se 
ünneplés. Az a világ, melyre felfigyelt, mellyel foglalkozik, ismert. 
Ezt a viilágat földrajzilag pontosan ;meg tudjuk határozni. Ismerjük 
a várаsniegyedeket, az utcákat, ahol történetei bonyolódnak. Ez 
persze nem ,erény, de előny. Minden attól függ, mire használja 
előmyét. 

A Temetés tizenegy elbeszélése arról tanúskodik, hogy Hornyik 
már most, dndulásakоr ügyesen szövi а  ,csélekrnény szálait, ért a 
novella-&amp оzícidh Іoz. Elfoglalta rrLagának a világ egy részét, az 
élet egy ,oldalát: a sötétebbiket. Bukott egzisztenciá;k érdeklik, a 
züllés, hanyatlás a fiémája. Igaza van: err ől is kell írni. 

Fontos szerephez jutnak Hornyik elbeszéléseiben gyermekkori 
élményei — s ,kissé gyerekszem:mel néz most .is. A kispolgári kör-
nyezetet rajzolja meg, melyet jól ismer. Általában: szerit szermé-
lyes еlményből, emlékbőlelindulni. igy érzi magát legbiztosabb-
nak. 

Vannak Havnyik elbeszéléseinek olyan mozzanatai, tulajdonsá-
gai, mеlyеk részben abból erednek, hogy ezek mégiscsak ,elbeszé-
lőnk első  lépései. Ezért naiv, ezért siklik el gyakran a problémák 
felett. Szentmmentalizmusa lelhet alapállás, életérzés, de cinizmusa 
— amely a gúny helyébe lép — nem válik dicsőségére. 

Fenntartás nélkül fogadja el a realista ábrázolást, mivel azonban 
az igazi realizmus roppanttapasztaltságot követel meg — ez pedig 
egyelőre hiányzik neki —, Hornyik sematikusan, sablonokkal mu-
tatja be .a 1got. РszіdћoІбgі j а  felületes. A ,diálógusokban, a cse-
leknnény bonyalitásában, :a leírásdkb.an ,megnyilatkozik rutinja, s 
ez néha annyira úrrá lesz rajta, hagy ,amikor a m űvészi megmun-
kálás, .a lélek hiányzik az írásokból — ott van helyettük a rutin. 

Témnái is, stílusa Fis eléggé kanvencionálisak, az az anyag, amit 
elbeszéléssé formál, sokszor csak riportnak elég, s Hornyik gyak-
ran meg is marad a •rLport igényeinél. Hajlamos pikáns mozzana-
tokra, s attól tartok, hagy ez nála nem ,szükségszer ű, nem szerves 
része az alkotásnak, és biztos vagyok benne, hogy irodalmilag 
megokolatlan, ső t öncélú. 

Nem :kéreim számon Hоrnуiktál az egyéni stílust, jó, majd meg-
jön az is, nnajId megérik. S nemcsak a nyelv ,szürkeségét vetem  
szlarnére. Hanem azt, hagy nyelve csiszolatlan, nehézkes, hogy el-
fogadott nyelvi :sablonokat, s a nyelvi formák használatával  
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van baj írásatiban. Ezt pedig el lehetett volna ikerülni. És még sok 
mindent: néhámy pórt, kamaszos magny űlvámulást, +könnyűnek ígér-
kező  (megaldast. 

Ezt a pillanatot kellene Harny ,iknák kiha+sználnia: az els ő  lépé-
seket, amikor (még (minden függőben van, amikor +még megvan 
az az előnye, hogy indul. Most ±meg utat választhat. 

(TL) 

AZ ÍRI VÁZLATKÖNYVE 

Moldova György: Gázlámpák alatt. Bp. 1%6.  

Egy :könyv, (mely ha kevesebb ;anyagot tartalmaz, több lett volna 
— így +summázhatnánk benyomásunkat Moldova György új köny-
véről, s ha van, amit Ihíányalnunk kell benne: ,a könyv koncep-
ció] a. Nincs belső  terve, s az rívások között felfedezhet ő  egyenet-
lenségek is +arra figyelmeztetnek, hogy a válogatás igénye nem 
tudott abba amagasság а  (emelkedni, athol az írói ambíció járt. 
Moldova (könyvének ugyanis van ,egy ,adott és jól (körvonalazható 
igénye, s az írónak vannak „útjai" is, melyek, vélomény е  szerint, 
ennek +az igénynek a megvalóstításáihaz elvezetik. Moldova György 
műfaja ugyanis az életkép — +az élet hétköznapjaihoz tör ő  spon-
tán viszonyulás eredményeiképpen, +mely nem idegenkedik a ro-
mantika egyéb ,kellékeitől +sem, +sőt érvényre jutó l+ogikáj a az anek-
datázás.ig is elvitte. Az író így nyilván kénytelen volt az általá-
nosítá:snak .egy magasabb rendű  +igénу éxyől lemondani, s ezt pótolva 
nyúlnia csattanás történethez, a határesetek, a kiélezett helyzetek 
és jellemek thelyеtt (ahhoz .a különösséghez, melyet az anekdota 
revelál — immár egészen a könnyebtb ellenállás vonalán, különösen 
az életlátás (és a világkép vonatkozásaiban. 

A könyv valódi értékeit azok az írás k jelentik, amelyek rcnár 
szétfeszítették az •életkép (anekdotikuskeretét és az emberi életek-
nek egy „rendkívüli ,állapota" felé tendálnak, +s így a „különös 
t.örté.net" is elvieszíti гbennük céLjéll+egét, és eszköze lesz az írói 
sorslátás megfagalmazásána.k, annak, amit az „emberi sors" fo-
galma akár iegy Hemingwaynek, S оlahavnak vagy Camus-nek an ű-
vére asszociálva hirdethet. Utalhatunk éppen ezért a Fák a bar-
langban élethelyzetére, amely ,egy 'lényegében bels ő  monológként 
világítja meg az ember életét, aki körül elt űnt az élet és „bar-
langban" találta (magát; az Aki eltemette .a halottakat tragikussá 
vált (humanizrm,usára; a Jaszif Sztálin ,szárnyvasút k оrmajzára; A 
bolond Vilma csökönyös hűségének .a rajzára; a Kaja es Szigecsán 
halálos barátságát fest ő  írásra, .a Dürr, a tolvajok réme hirdette 
vak fatalizmusra, a S+traznyiczky, a magyar pap tragikomikus 
szatírájára vagy a Páter Faber cím űnek a nagyabb kompozíció 
felé való indulására. 

A kötet írásainak egy (része tehát emelkedettebb igényt hirdet 
meg, s valóban .az írónak már .egy +kiérlelt vázlatgy űjteményét is 
jelentheti —olyan írósak is vannak benne, melyeknek anyaga na- 
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gyb.bb fo.nmát, szervesebb életet követel, el'melyültebb tanulmány  

utan kiolt. Moldova ugyanis tékozló alkotó, ki viillanásaib ,an mu-
tatja meg elsősarban erејét, mint aki a Sötét angyal után nini 
talált volna araagára, eredend ő  ,elbeszélő  tenmészete, epikus „élet-
érzése" neon táxrLagatta olyan a ~mbiaiózus prózai elképzelésében, 
melyben írósága harmonikusan .és valódi méreteiben megmutatkoz-
hatna. 

A Gázlámpák alatt ,egésze olyan. ,köz,vetlenségen inszisztál, аmely 
már-mára szóbeliség 1ъa'tárán van, solyan írót mutat, aki az iér-
dekes történet kedvéért általábanlemond a jelent ős mű  igényérő l. 
A H. Kovácsról sz ő tt tönténete К  nem egy esetben szinte visszá-
járól mutatják Moldova kоnstans értékeit (kivéve talán A z ќ 1d-
fehér menyasszony groteszkjét), egyben azt az irányt is, ,amely  
meddőségbe visz. Moldova „ikarruplett" író — !kár, hogy eszközeit 
vázlatokra pazarolja és nem a m űalkotás teljességének megvaló-
sítására fogja munkába. 

NUŠI Č  Ű J MEGVILAGL TA SBAN  
Bura Glvšić : Nušić  njim samim. Vuk кaradžiё  kiгadás, вel,grád, 1966.  

Nušić  komédiái évtizedek óta m űsoron vannak a jugasz.láv szín-
házakban, külföldi színpadokon játsszák, filmre viszik őket, össze-
gyűjtött művei újabb meg újabb ikiadásakat érnek meg. Van va-
lami Nušićban, amii .elavulhatatla!nná teszi, ami biztosítja népszer ű-
ségét.  

Azt a Nušićot, aki :kartársunk, aki felveszi .a versenyt ,a leg-
modernebb szíinművekkel is, mutatja be könyvében Bora Glišié. 

A sorozat, melyben ez a könyv ,megjelent, néhány sajátos küve-
tel:ményt állit а  szerzők el.é. Az írókat, akikr ő l. a sorozat kötetei 
szólnak, életrajzok, iműveik, naplóik, leveleik segítségével, fén у-
képek, dоkuпnentwmоk kiséretében kell bemutatni. Gliši ć  eleget 
tett ezeknek a követelményeknelk. Nuši ćot Ког nаk embereként 
mutatja be; felhasználja a nagy vígjátékíró m űveit, leveleit, f l-
jegyzéseit, önéletrajzát, hogy életét minél hívebben ábrázolja. A 
szejmtanú elbeszélésének szeimléletességével vetekszik, ahogy Gli 
ić  a múlt század végéneik és századunk els ő  évtizedeinek Szerbiá-

ját, Belgrádját bemutatja. A rendkívül érdekes fényképanyag, 
melyet közöl, még elevenebbé teszi a könyv légkörét. 

Glišiének azonban nem volt egyetlen célja, egyedüli szándéka, 
hogy Nušić  életét és karát bemutassa. Olyan ambícióval írta köny-
vét, hogy Nušićban megtalálja azt, ami id őszerűségét, ,siker.ét ma  
is fenntartja. Azt .a fonalat kereste benne, ami a mához, a mai 
emberhez, a mai ember hangulatához, érzéseihez, gondolataihoz 
fűzi. És megtalálta. 

Fölfedezese kissé m glep ő , imandhatnán.k: imeghökkent ő . 
Glišić  az antidrárrLa jellegzetességeit találta meg Nuši ć  művei-

ben, s ezzel kartársunkká avatta. Néhány 'drá:máj ának, ,komédiáj á- 
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nak alapos elemzésével kimutatta, (hogy az a tiszta vidámság, anely 
Nušić  anüveiben jelen van, az ,antidrámák sarába utalja őket. 
Azért anandtam az előbb, hagy Glišić  :megállapítása meghökkent ő , 
mert ezek szerint Nuši ć  elődje a mai ,drámairadalo:mnаk, megelőzte 
.magát az .antidrámát is. S ha telkintetbe vesszük, hogy a arai 
jugoszláv :szímműirоdalan lban alig találunk antidrámát, Gliši ć  'meg-
állapítása nnég jelent ősebbé válik. 

Persze felvethetjük a kérdést, ha a világ színm űirodalmában 
neon jelenik meg ,egy Jarry, ,egy Beckett, egy Ionesoo, .egy Genet 
vagy egy Adamov, ha nem alakul ki az antidráma, milyen eti-
kettet kapott volna Nuši ć ; vajon őt tekinthetnénk az antidráma 
Qnegalapítójánaik? S ebből a szejmpontból jogos a kérdés, vajon 
iro ~daloantö ~rténetileg elfogadható- е  Glišіánek ez ,a ,kategariizácіój г Ρa. 

De hát :nem .a ikategarizá ~ciók a. fontosak, Gliši ć  'műve sem csupán 
ezért a tételéért jelentős. ,Sokkal fontosabb az, hagy Nuši ć  •egész 
művét a valóságnak megfiel:el ően, a kor kereteibe állítva mutatja 
be, igyekezik mindemben hiteles lenni, nemcsak Nuši ćrál rajzol 
kitűnő  partrét s nenicsak műveit elemzi hozzáértéssel, hanem 
könyve nyounán lábban értjük a kort is, аnelyben Nušić  élt és al-
kotott — tehát őt magát is. Ezért értjük Glišiбnоk azt a megálla-
pítását ,is, hogy Nušić  a nevetés zsenilj:e. 

Ez a kom:aly, .mégis :olvasmányos, sokszor :izgalmas kis könyv 
minden mondatával ezt bizonyít] a. 

(TL)  
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FIGYELI  

Az Qlaszországba дz megjielent jugoszlá,v 'költ ői antológia — 
а  Nuova Paesia Jugoslavа  — kkürül kialakult vita lényegъe 
vágó kérdéseiket is felvetett, ipéldául , а  nemzetiségek ira гLal- 
mának havаtartazását. Bennüm:ket ez közelebbr ől is 'erint, így  
hát külогвös .éndekW5ёéssel alvastulk Antun Šalj.an erre vanat-  
,kozó cikkét а  Telegramban.*  

Ehhez a ikérdéshez szált ihozzá FeJhér Kálmán a Képes If 
jiúságrLak adott nyilatkozatában. De miel ő tt az ё  véleményé-
vel faglaЛkaznánk, el kell urnondanumk, hagy az újságíró, aki 
Fehér Kálmánt meginterjúvalta, rosszul értette, félreértette 
Šoljaлt. Ebből aztán további félreértések isz гmаznаk, és 
Šaljаnnak olyan gondolatokat tulajdonitanak, .am:e.lyek araár 

,említett cikkében nincsenek is benne. Egészen imás, amiit Šo,-
ljan a ,neimzetiségi írók !helyzetér ől mond, és unás, ,аhogy ,a 
Képes Ifjúság munkatársa interpretálja. 

És megint arás, axn:it Fehér Kálmán a feltett ik ёґdёsekгІ  
válaszalt. 

V ilaszában van sajnos, egy tkifejezés, amely meghatározat-
lan: jugoszláv iszeieniisёg. Ha Fezt iközelebbrű1 rneghatárazza, 
világQsabb lett volna egész gondolatmenete. Meg kellene vég-
re vizsgálni Fezt a fogalmat: honnan ered, mib ől tevődik ősszé, 
mivel járultak hozzá ikialakulásához ,a uleunzetiségeik, .elfogad-
hatják-e, beleilleszkedlhetnek-e a nemzetiségek, nem túlságo-
san nemzeti alapokon (nyelv, ha.gy оmányak) лyugszik~e? 

Akárhogy áll is ,a dalaga ,;jugoszláv szellemiséggel", igaza 
van Fehér Kalmánn аk, a szellem,iiség is döntően hat az sir
dalmi üde- vagy оdatartazásra. Neon lehet azonban .elválasz-
tani, elszakítania !szellemiséget a hagyamányoiktól, tehát a 
nyelvtől sem. Nyelvünkben benne van szellemmiségünk is. 
Nyelvünk története szellemiségünk története. Nézzük csak 
meg mai nyІlvüniket, azt a magyar nyelvet, melyet minden- 

* Soljan cikkét és Major Nándor válaszát e számunkban közöljiik.  
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napi életünkben, a sajtóban, rádióban, s őt az irodalomban 
használunk! Mit !mond ez a nyelv 'a mi szellemiségünkrő l? 

Visszatértünk tehát 'a nyelvhez, amely, 'véleményem sze-
rint, nnégsem lehet ,egyedüli !meghatározója az irodalom hova-
tartazásának. Végeredményben: tessék !megkérdezni az írót, 
kivel és kikkel vállal köziösséget, Imelyik irodalomban érzi 
magát otthon! Hol találja meg !magát, hol .érvényesülhet, tel-
jesedhet ki írói, alkotói egyénisége. Legyek konkrét? Melyik 
.nádalomban, iradal!mi .közegben ,alkot szabadabban. Szerin-
tem ez ,a döntő . 

Az úgynevezett nemzetiségi irodalmak — gondolom — a 
boldog irodalmak. Helyzetüknél fogva !megvan az az el őnyük, 
vagy ha úgy .akarjluk, kiváltságuk, hogy nemcsak nyelvi vagy 
hagyományi .és nemcsak földrajzi meghatározottságok alap-
ján egzisztálhatдi k, hanem valóban egy szélesebb, határaktit 
eltüntető , karláfiakat nem ismerő, univerzális irodalom alap-
kövei lehetnek. 

Errő l ,a háronn tényezőrкíl nem szabad elfeledkeznünk, ha 
írónknak egyik vagy !másik nemzeti irodalomba való sorolá-
sáról beszélünk. A választás j ~agát — emberi és irodalmi 
szempontból egyaránt — mdndenikinek meg kell adni. 

s 

Fehér Kálmán emiíbett nyilatkozatásban van egy mondat, 
amely iradalmunk!ban egészen új attitűdöt jelent. A mondat 
így hangzik: 

„Panaszkadonn, tehát aakciáképes vagyok." 
Így is rneghatárazhatja egy .költő  ars poeticáját. 
Vagy ez már .anti-ars poetica? 

s 

A Képes Ifjúság interj ~úsorazatában Fehér Ferenc is szót 
kapott az elmúlt hetekben. Különösen egy mondata figye-
l аenvre méltó ebben a. nyilatikozatban. Azt mondta: 

-- A költő  ne politizáljon, a politikus ne _avatkozzék bele 
.a ,költészetbe. 

Fontos tétel, megszívlelend ő  szavak. Néhány sorral lejjebb 
ugyanebben a nyilatkozatban a .következ őket olvastuk: 

-- ... engedtessék meg nekem !hagy továbbra is versben 
szólj tik arról, hogy mii az, •ami nemzetiségi paliti'kánkb.an 
leginkább izgat. 

Mintha a versbe szedett politika nem volna p.aliitizálás. 
Pedig va.lászínűleg az. De mar kkevésbé valószínű, hogy jó 
vers is. 

Őszintén, nyíltan, bátran vetett fel egy kérdést a Dolgozók-
ban Vlaavics József: Van-e ,olvasótábora :a vájdasági magyar 
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irodalomnak? A cikk számunkra életbe vágóan fontos ügyet 
.firtat, talán az els ő  minálunk, onely ilyen hangon szól errő l 
a kérdésről. 

Ez az, amiről beszélnünk, vitáznunk 'kell, s ebben a kér-
désben ik1ll valamit temnünk is. Azóta azonban — sajnos —
senki sem foglalkozott Vlaavies gondolataival, senki sem 
ment tovább, neon kutatta az okokat, nem tett javaslatokat, 
s a választalansag közönyünk szörnyű  bizonyítéka. Pedig ha 
irodalmunk (és nemzеtisegünk) életében vannak fontos pilla-
natok, aktkara mаi gaz, és Vlaavics épp ennek a pillanatnak 
lényeges irodalmi problémáját teregette ki. Irodalomnak és 
közönségének iközös létkérdése — ahogy Vla оvics megfogal-
mazza :a dolgokat — hagy+hat-e valakit Is közömbösen ezen 
a tájon? 

A hallgatás !minbha a szomorú igent visszhangozná. 

Az emberek, írók változásának, sokszor egészen érthetetlen 
pálfordulásának :megdöbbent ő  példája Josip Vidmar esete. 
Vidmar, aki ,évekikel ezelőtt azért :küzdött, hagy a fantaszti-
kum polgárjagat kapjon a jugoszláviai irodalomban, aki г Ρke-
~mény harcot vívott a dogmatizmus ellen Ziherl meg Lifsic 
képében, ra teljesen .e11 ~en~kező  álláspontot foglal el, mint ré-
gen. Mégemlékszünk — néhány évvel ezelőtt volt — Vid-
mar előadására a Matica ,srpskában a modern képzö вművé-
szetről. Vidmar jónak látta, hagy épp ebben a hagyam.ány-
őrző  intézmémyьen élesen onеgtám.adja a modern képz őmű-
vészeti irányakat, s ugyanazokat az érveket h:asználja, ane-
lyekkel Ziiherl vagy Lifisic is éltek, amikor Vidorvar felvette 
velük a küzdelmet. 

Mosta !szarajevói Odjekiban lvastuk véleményét a modern 
irodalanvról. A mai szlovén líráról szólva azt mondja, hogy 
az nem ikülönbözik a német vagy francia, „vagy ákármelyiјk, 
nemzetközileg hermetikus" költő  alkotásaitól. Ezek „mind az 
abszurdum érzéséről írnak ,műveikben". S Vidmar ugyanúgy  
érvel, ahogy régebbem ellenfelei ,érveltek: a, mi életünk kü-
lömböz~ik а  Nyugat életétől, tehát irodalmunknak is külön-
böznie kellene. Márpedig, mondja Vidorvar, a szimbólumok, 
allegóriák, аmelyeket mai líránk használ, más irodalmakban 
orvár évszázadok óta ismertek. Az Milyen érvelést nem fogad-
hatjuk el, éles ellentétben van imind ~azzal, amit Vidmar az-
előtt írt és mondott. Ezek !az érvek nem állják meg a helyü-
ket. Tizenöt -éve ismétlik őket — hol Milan Bоgdanovié, hol 
Ziherl, hol pedig — íme, most és egész váratlanul — Jasip 
Vidmar. 

Kiszámíthatatlan az ember útja. S vajon a jöv őben hova 
vezethet? 
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Az írói szab аdsá,g egyik alapvető  feltétele az alkotásnak 
é.s az irodalomnak. Jea ~n 'Cassau ,nyilabkozott a 'szarajevói Od-
je.knak., s érdemes f!eljegy ~eznünk, !mit mondott az író, a hata-
lom, a slzabadság ,viszonyáról. 

„Nem fogadhatjwk el, hogy egy hatalom, akármelyik, ül 
dözze és ,elítélje az írókat és m űvészeket irodalmi vagy m ű-
vésrzetialkotásúkért ... A szólásszábadsá,g sérthetetlen szivk-
séglet — ez minden." 

Ehhez fűződik, amit Cassou a szocialista realizmusról ,mon-
dott.  

„A realizmus nagy dolog. A szocializmus is nagy dolog. A 
szocialista realizmus vert alis kolrnbináci б , milynek nincs 
semmi jelentősége és tartalma. Puszta verbalizmus, skolasz-
tika, pedantéria, középkari sötétség." 

A konzervatív dogmatikus irodalmi nézetekkel való leszá-
~molást követeli Gyertyán Ervin a Kartársban Forgács 
László „József Attila esztétikája" cím ű  'könyvének ürügyén. 
Gyertyán !megállapítása szerint Forgács egy idejét !multa 
módszerrel, egy a priori kialakított álláspontrólelindulva 
tárgyalja :művében József Attila esztétikai nézeteit. A !könyv
inkább Forgács nézeteinek kifejtésére szolgál,  ,egy téves nű-
vészetelmélet ,alkallrnazására, nem pedig József Attila eszté-
tikai nézeteinek komoly, tudományоs alaposságú vizsgálatára. 
Forgács hatalmas anyagot hordott össze, könyvének megadta 
a tudományasság minden lábható jelét, de вnaradiságát, tcn-
denciózusságát nem tudta leplezni. A könyv nem József 
Attila, hanem legfeljebb Forgács László ,esztétikájáról ad kké-
pet az ІІ lvаsблаk. József Attiláról hamis !képet kapunk itt. 

Forgács könyvével nem foglalkoztunk volna külön se itt, 
se más helyütt, ha nem volna jelentős Gyertyán Ervin cikke. 
Nemcsak Forgács idogmatizunusával számol le Gyertyán, ha-
nini a 'dogmatizmussal, konzervativizmussal általában a ma-
gyar еsztétvkai irodalam!ban. Erélyesen és joggal követeli a 
dogmatikus gondolkodásmád eltávalítá:sát. Az olyan ,konstruá-
lás, mint Forgácsé, Gyertyán szerint veszedelmes kísértet 

s mi nagyon jól tudjuk, minek a kísértete 	mely 
„agyurLkra, szívünkre, ,emibersegünkre tör". 

S a mаgyar irodalomnak .ma ,mér!hetetle+nül nagy szüksége 
van az ilyen kísértetekt ől való védekezésre, mi több, az ilyen 
kísértetek véglegesel űzésére. 

A Telegram regénypályázata, mely néhány évvel ezel ő tt 
egy-két meglepetéssel szolgált, hozott néhány új nevet, fel-
fr!issítette á jugoszláv regényirodalmat, tavaly, úgy 'látszik, 
teljesen csődbe jutott. Abeérkezett kéziratok közül négyet 
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választott ki a•bíráló bizottság — eddig mindig hat volt a 
kiválasztattak szárma de Fez sa négy se sm közölhető  úgy, 
ahogy a spályázatra énkezett, hanem nagyobb javításdkra van 
szü?ksгúg. Már 1965-ben látszott, hagy a .pályázat ;színvonala 
esdkkent az el őző  évёkhez Iképest, most pedig minden jel 
arrsa emutat, elérte a imélypomtot. 

Csak legyet nem értünk. Ha pályázat, legyen pályázat. Te-
hát ha nincs smegfelelő  ikéz;јrat — }márpedig amelyiken javí-
tani kell, az aligha mondható smegfele16nek —, akkor oviért 
kell mégis kiadásra javasolni бКet? Hisz nyilvánvaló, hogy 
a javított regémy smár nem lesz .az, ami .a pályázatra érkeaett, 
főleg pedig nem ±mutatja meg tisztán szerz őjének képességeit. 
Egy regényben pedig nem .a lektori beavatkiozásokra vagyunk 
kíváncsi аk. 

Ha így folytatódik ,a dolog, a Telegram megváltoztathatja 
pályázatának .a .feltétele.it: elég lesz, ha a lektarák beküldik 
a javításokat. Mert jó regény, úgy látszik, nem jut .már a 
Telegramrinak. 

A ikönyvkiadás sorsa .elvá.laszthatatlan az irodalom sorsá-
tól. Nálunk, ez iköztudamású, a könyvkiadás pillan аtnуilаg 
gyenge lábakon ásll, nem is áll: smár rogyadozik. Mi lesz hát 
az irodalommal? 

Ez az a kérdés, mвly minden írót, művészt izgat, minden-
kit, jaki ;magáénak vallja ,az ,ir оdsalom ügyét. A Telegram igen 
leverő  ,adatokat közöl ezzel ika ~pcsolatban: 

Horvátországban 1954-ben 1249 közkönyvtár volt, 1966-bari 
már csak 435. Egykönyvtárra 9775 lakos jut. 

A zágrábi lapnak u,gyanabiban a ,szótinóban Zvanürnir Go-
lab, az ismert sköltő ,drámai hangon szól ,a könyvkiadás ha-
barú utáni harmadik válságáról. „Ma a könyvkiadók еgy-
haгmadára csökkentik terveiket, felbontják a ;szerz ődéseket 
az írókkal és fardigókkal, inkább .kártérítést fizetnek, mint 
hogy növeljék nyomdai adásságukat, .s kénytelenek elutasí-
tani minden tárgyalást az új kéziratokról." 

Ha a kultúra magára marad, fejezi be cikkét Galob, s a kí-
nálat és kereslet ,törvényeinek vetik ,alá, ha a kultúráról a 
kulturálatlanság fog dönteni a maga kereskedelmi álláspont-
yáról, ha atársadalom nem :segíti a m űvelődést anyagilag 
is, erskölcsileg is, akkora kultúra — spartmüszóval élve —  

valahova gaz ötödisk vagy hatodik ligába kerül... 
A Repu~blika című  zágrábi folyóirat ;körkérdést intézett az 

írókhoz a könyvkiadás ,helyzetéről ab'bál az ,alkalomból, hagy 
a bankok felhívták a könyvkiadó vállalattiakat: hozzák össz-
hangba a termelést az ,eladással. Tehát: csak annyi könyvet 
adjanak ki, amennyit el is adhatnak. Az írók — Vjekoslav 
Kaleb, Vlatko Pavleti ć , Slabodan Novak, Ivari Slamnig és 
onásak — elkeseredett hangon válaszoltak a feltett kérdésre. 
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Vlatko Pаvletié, ta Matica hrvatska könyvkiadójának f ő-
szerkesztője élesen bírálta tánsada Іjmunknak azokat a ,kép-
viselőit, akik nem mutatnak ékellő  érdeklődést a 'k őnyv!kiadás 
problémájának végleges 'megald.ása iránt.. Jasip Pupa č ić  sze-
rint a szocialista társadalamna К  a viszonya a kultúrához a 
jugoszláv szocializmus ,а1арvető  problémáinak egyike .. . 

„Az ember szeretne provоkálni, sértegetni, hogy megmoz-
gassa egy kicsit a szórakozó lelkek poshadt vizét — mondta 
Vjekaslav Kale ~b. — A !határazatlan bírálat utalásai alig érin-
tenek valakit. Meg kell keresni a kimondott szavakat s az 
embereket, akik ikim!ondták őket, s nyíltan beszélni róluk. 
Azt is mandihatnánk: tudjuk, m:iért szorítják háttérbe a m ű-
velődést, tudjuk, kinek nincs rá szüksége." 

Az irodalmi $közvélеmény felháborodása jogos. S lassan el-
érkezik annak s gaz ideje — vagy smár itt is van —, hogy 
túllépjünk a felháborodáson. 

TOMAN LASZLб  
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HID IRODALMI, MUVESZETI ES TARSADALOMTUDOMANYI  
FOLYOIRAT. - 1967. J A N u A R. - KIADJA A FORUM LAP-
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ORZUNK MEG ES NEM KULDUNK VISSZA. -  ELOFIZETHETO  A 
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