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NEMZETI ÉS UNIVERZÁLIS AZ IRODALOMBAN  

MAJOR NÁNDOR  

Pierre Francastel a képzőművészetről szólva egy helyütt azt írja,  
egy „ellenállhatatlan áramlat arra készteti a jelenkori társadalmakat,  

hagy ugyanolyan típusú tárgyakat használjanak, akár figuratív, akár  
utіlitáris terrnészetűek is, s az építészetben, festészetben roppant  

hasonlóság mutatkozik Sidneyt ől Oslóig, Varsótól Párizsig. René Wel-
lek a XX. század iradаlomkritikáján аk sajátosságait taglalva dnegálla-
pit ja, hogy ennek a diszciplínának Angliát és Franciaorszdgot kivéve  
még a múlt század végén is helyi, vidéki jellege volt, napjainkban vi-
szont , ;mindenekelőtt szembeszökő , hogy vannak bizonyos nemzetközi  
kritikai mozgalmak, amelyek túlléptek minden nemzet határán, még  
ha netalán egyetlenegy nemzet talaján sarjadtak is ki; szembeszök ő ,  
hogy a XX. század kritikájának túlnyomó része, ha elég széles szem-
szögből vizsgáljuk, jelentős rokonságot mutat egymással a cél és a  

módszer tekintetében még ott is, ahol közvetlen történelmi össze-
függések e tekintetben nincsenek", noha egyszersmind felt űnő  az is,  
milyen mélyen gyökereznek a mindezt átfonó nemzeti hagyományok.  

Alig pár héttel ezelőtt egy irodalmi találkozón alkalmunk volt el ő-
adás гt hallani Borges és a nemzetek feletti irodalom címmel, amelyben  

ez a nemzetek felettiség, Borges nézeteire hivatkozva, az ír б  és az  
óyvаsó szin LёІу  sg'neК , valamint a mű  önálló létének tagadása által nyert  
elméletл  megalapozást. E nézet szerirat minden m űvet egy fiktív, mi-
haszna könyvtár számára írunk, amelyben k őtáblák, papiruszteker-
csek és könyvmaradványok halmazókјnak fel ismét csak fiktívül, s a  
műveknek ez az időtlen és személytelen tárháza teljesen érzéketlen  

az író esetleges, ki tudja, melyik évszázadban kallódó, semmitmondó  
személyisége iránt, hasonlóképpen a ki tudja, melyik délkörön él ő ,  
ebbe a fiktív könytárba ki tudja, mikor vet ődött olvasó személyisége  
iránt, aki egy-egy tekercsről vagy kőtábláról néhány mondatot vagy  
szakaszt olvasott el. Ezért minden írónak a világ minden lehetséges  

története, minden korábbi m űve, minden maszkja, összefüggése és lá-
tomása rendelkezésére áll, s számítson csak arra, hogy alkotott m ű -
vének pár mondatnyi foszlánya majd e fiktív könyvtár tartozékaként  

három vagy nyolc évszázad múlva egy malájföldi olvasó kezébe kerül,  
vagy pedig négy evszáza'ddal a megírás előtt már egy etiópiai olvasó  
kezében járt, egy azóta elkallódott mű  képében, hiszen végtére is a  
lehetséges művek közötit mindig megvannak a titkos összefüggések.  
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Akár óvatosan, akár szélsőségesen, sok teoretikus felfigyelt rá, hogy  

évszázadunk emberének felfogásában az irodalom réges-régóta ismert  

dilemmája, a helyi színezet ű  emberi sorsnak és az általános emberi-
nek az összefüggése legalábbis tendenciájában eltolódott a korábbi év-
századok felfogásához képest. Nyilván tanulságos volna pedánsan meg-
vizsgálni az egyedi és az általános viszonylatának irodalmi kifejez ődé-
sét a történelmi fejlődés során, mi azonban megelégszünk azzal, hogy  
csupán két nagy korszak ellentétes tendenciájára utaljunk: a közép-
kornak az általános emberi felé fordulására és az újkorn ők az egyéni  
emberi sors iránti szembeszök ő  érdeklődésére. A nemzetek kialakulá-
sának folyamatában egyre nagyobb szerepet kapott a kett ő  közötti  
közvetítő  kattegória, a különös, a tipikus, a helyi színezet, ami aztán  

nemegyszer programszer űen is az átfogó szerepét töltötte be, legf őbb  
szemponttá és kritériummá n őtt ki, elhatalmasodott az előző  kettő  
fölött, azzal az igénnyel, hogy mint fókusz egybefogja mind az egyéni  

emberi sorsot, mind az általános emberi mondanivalót. Ez a közvetít ő  
kategória, a különös, aztán a nemzeti jelleg és a nemzeti tradíció ki-
fejezője lett, s közvetít őként újabb relációkon is megjelent: a nemze-
ten belül a tájak színezetének, az osztályok és rétegek sajátosságának  

hordozó faként.  
Csak két dolgot szeretnénk kiemelni, amelyek az irodalamfelfogás-

ban a különös kategóriájának eluralkodásával karöltve járnak. Az  

egyik az, hogy miután mindmáig képtelenek vagyunk megállapítani,  

micsoda teszi a művészetet művészetté, s minthogy minden mű  ábrá-
zol, kifejez és jelent valamit, az elmélet — a kor funkcionalista szelle-
mében — képtelen volt e három vagy akár több aspektust egymással  

összefonódva vagy egymás melletti agregátumszer űségben felfogni, el-
lenkezőleg, az aspektusok között hierarchikus rendet állított fel, s eb-
ből következett, hogy mihelyt az ábrázolásban látta az irodalom funk-
eióját, természetszerűleg zárt ábrázolandó keret után kutatva, a nem-
zeti keretbe zárt társadalmak világát találta legalkalmasabbnak még 
a kifejezés tárgyául i's. A másik: a nemzetivé váló irodalom által is 
nemzeti attributwmmá emelkedő  nyelvnek döntő , gyakran kizárólagos 
összeksrpсsolása az irodalom fogalmával általában. A nyelv, amely egy-
magában is egy egész kultúrát tárol, történelmet hordoz, gondolkodás-
módot szab meg, tradícióit ápol, :a különös kategóriájának, a nemze-
tinek a kifejezőjévé vált. A nyelv, amelyen kívül nincsen irodalom.  

Korunk világa is ezeken az alapokon nyugszik, a vázolt kép rólunk  

is készült. De tendenciában mintha némi fordulat következett volna  

be. Mintha az utóbbi j б  néhány évtized integrációs folyamatai, ame-
lyek a munka, a gazdaság, a társadalom s egyebek viszonylatában érez-
hetőbben kifejezésre jutottak, korunk emberének gondolkodásmódjá-
ban is az egyedi, különös és általános relációján az utóbbira terelte  

volna a figyelmet, s mintha ennek az irodalomban is érezhet ő  követ-
kezményei volnának. Ha például a tradíciót nem megkövesedetten,  

puszta múltként fogjuk fel, hanem tudatában vagyunk annak, hogy ma  
is teremtjük, sőt nap nap utána j övőbelinek is folyton az alapjait  
vetjük meg, fel kell figyelnünk arra, hogy korunkban egyre inkább  

egyidejűleg, késedelem nélkül terjednek el az uralkodó irodalomfel-
fogások, s némiképp közelebb hozzák egymáshoz a nemzeti tradíció-
kat. Még akkor is, ha sajátosságaik, természetesen, továbbra is virul- 
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nak. Mindenesetre úgy tűnik, szaporodnak az egyidejű  párhuzamos fo-
lyamatok, ezáltal természetszerűleg összébb fonódnak a rokon kölcsön-
hatásoik, vagyis a hatások egyre kevésbé egyirányúak, még ha egy-egy  
felfogás, mozgalom, irányzat egyetlen nemzet kebelében születik is meg.  
Ma már meglehetősenbonyolult, de szembeszök ő  összefüggéseket lát-
hatunk a szellemi munka más-más területén ismert, de mindenütt pár-
huzamos folyamatokat indító bécsi, .prágai, krakkói iskola, valamint  
az angolszász új-kritikai, a francia strukturalista irányzatok között —
hadd említsünk egymástól éppenséggel elüt ő  törekvéseket. A tendencia  
a nemzeti tradíoiákon belül is, a nemzeti sajátosságok meg őrzésével  
is e felé az általános felé mutat, még ha er őteljesen ki is kell emel-
nünk, hogy nem világkeretben, hanem csupán az eurápai kultúrán be-
lül mozgunk, s a kis nemzeteke folyamatban is csupán diszkontinu-
áltan vesznek részt. fgy hát tudatában kell lennünk annak, hogy az  
általános, amelyről eszmecserénk során szó esik, mindenekel őtt az  
eurápai kultúra teremtette általános.  

Megítélésünk szerint ezt a folyamatot er ősíti az irodalom funkciona-
lista felfogásának egyre terjed ő  feladása. Mihelyt pоlgárjogat nyert a  
felfogás, hagy egy irodalmi m űnek nem ilyen vagy olyan funkciója van,  
hanem önmaga puszta léte a rendeltetése, hiszen megvan a maga auto-
nóm jelentése, mint minden dolognak a földön, a m ű  egyedisége mel-
lett azon nyomban előtérbe került az általános jelent ősége is, még-
hozzá a különösség rovására. A különös, a nemzeti jelleg, amely egy  
korban mindent elnyelő  központi, fókuszszerű  kategóriává vált, mint-
ha visszavonulni készülne az őst mindenképpen megillető , de csak sze-
rényebb helyre. Arra a helyre, amelyei senki sem vitathat el t őle, hi-
szen természetszerűleg járulékosnak tekinthetjük. Ezzel jól összefér  
az a felfogás, hogy a mű  természetesen ábrázol is, ki is fejez, jelent is  
valamit, de nincs rá érvünk, hogy ezek között az aspektusok között  
hierarchikus rendet szabjunk, hiszen ha nem is tudjuk, mi teszi a m ű-
vészetet művészetté, azt tudjuk, hogy az ábrázolás, kifejezés, jelentés  
minden m а  katás együttes járulékos jegye, tehát korunk kifejezésé-
nek egy irodalmi műben csak akkor van jelentése, ha ábrázolás is, a  
való világ ábrázolásának csak akkor van jelentése, ha kifejezés is.  

Minden műnek azonban csupán a nyelv által van jelentése. Minden  
irodalom csak a nyelv által létezhet, a nyelv viszont félreérthetetlenül  
nemzeti nyelv. Ezt az érvet mindmáig nagy respektussal hallgatjuk,  
hiszen úgy látszik, legvégs ő  szinten valóban nincs más keret egy-egy  
mű  jelentésének megfejtésére, csak az, amit az illet ő  nyelv kínál. De  
ezen a téren is elgondolkodtató jelenségekbe botlunk. Mindenekel őtt:  
nyelv nélkül ugyan nincs irodalom, de az irodalom nem csupán nyelv,  
hanem jóval több attól: közlés is, interakció is, gondolatok, eszmék  
és érzelmek világa is, ábrázolás is, fanúság is, egy megelevenedett em-
beri világ, amely olyan emberi közösségben is születhet, e közösség  
törekvéseinek, vágyainak, álmainak kifejezéseként is, amely túlnő  egy-
egy nyelv határán, hiszen ez éppenséggel több nyelv ű  közösség is le-
het. Űgy tűnik — s ezt szeretnénk kiemelni —, az irodalmat ezek a  
„lefordibhatб" vonások teszik nyelv- és nemzetfelettivé. Ha szabad így  
mondanunk: az irodalomnak a konkrét nemzeti nyelven túlmutató  
,,szupernyelve", amely a nyelvek közötti kommunikációt egyáltalán le-
hetővé teszi.  
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Másrészt némelyik nyelv nem fedi egy-egy nemzet keretét, hanem 
tágabb annál. NInI holmi világnyelvjellegre gondolunk, nem is arra, 
hogy léteztek nyelvek a nemzetek kialakulása el őtt is. Arra kívánunk 
utalni, hogy brazil nemzeti irodalmat portugál nyelven írnak, s hogy 
az osztrák nemzeti irodalom más, mint az a német irodalom, amelyet 
nyelve által mégis minden osztrák egészében sajátjának érez. Arra a 
dilemmára utalunk, hogy a spanyol irodalom fogalma felöleli a kubai, 
argentin, .mexikói, chilei és más nemzeti irodainakat, s így a spanyol 
irodalom fogalma már nem társadalmi és nemzeti hovatartozást, még 
csak nem is félreérthetetlen irodalmi, hanem kizárólag nyelvi kate-
góriát jelent. Hiszen a spanyol irodalom mexikói is lehet. Vagy jussa-
nak eszünkbe azok az újonnan felszabadult országok, amelyekben a 
tucatnyi törzsi nyelv közül egyik sem képes átfogó er őt alkotni, s a 
nemzetté válás folyamatában az idegen örökség, az angol vagy a fran-
cia honosodik meg. A viszonylatok elmosódtak, az irodalmi hovatar-
tozásban egyre több kett ősség mutatkozik, e viszonyok megannyi, gyak-
ran kibogozhatatlan fokozatát állíthatjuk fel. Ha Senghort ma okkal 
tekintjük francia írónak, a kialakuló szenegáli nemzeti irodalom saját 
leendő  tradíciói alapján nyilván ugyanolyan okkal sorolja majd övéi 
közé. A kettősség e]ikertUhetetlen. Ha a kanadai francia írókat feltét-
lenül franciának tekintjük is, fel kell ismernünk: amennyiben létezik 
kanadai nemzet és elfogadjuk, hogy van nemzeti irodalma, akkor azt 
is tudomásul kell vennünk, hogy azt legalább két nyelven írják, hiszen 
a kanadai francia nemzeti valósága úppúgy kanadai, mint az a szerves 
irodalmi élet is, amelyet kompakt nyelvi közösségében  ápol. Hasonló-
képpen figyelemreméltó, hogy például a magyar nemzeti irodalmat a 
nemzet kompakt részei öt országban művelik viszonylagosan önálló, 
önmagában is élő, szerves formában, Іamélyeknek társadalmi alapja, 
irodalmi világa elszakadt egymástól, s az egymást átfonó közös tra-
díciójukon kívül fél évszázad alatt mindegyik rész külön is olyan sа--
j átos tradíciót teremtett magának, amely más, idegen nemzeti iro-
dalmakkal olyannyira szembeszökő  rokonságot mutat, hagy ez a körül-
mény az öt rész egymás közti kül Јönbözóségét erőteljesen kiemeli. Ismé-
teljük: akármerre fordulunk, egyre több kett ősség mutatkozik. 

Azt látjuk tehát, hogy a nyelv itt-ott túln őtte egykori szűk nem-
zeti kereteit. Ha nem is olyan rég még a spanyol irodalmon a spanyol 
nemzeti irodalmat értettük, ma már jóval többet értünk rajta, s jól 
tudjuk, policentrizmus áll fenn, több központja van ennek az iroda-
lomnak Havannától Mexikóig és Buenos Airesig. E központokban már 
önálló, akár az egykori :anyaország n згelvi fejlődését felül is múló 
életet élhet ez a nyelv. E mozgások azt mutatják, hogy azoka nyelvi 
központok, amelyekből az idő  során újabb nemzetek és irodalmak 
nyelve sarjadt, egyre kevésbé atyáskodhatnak ezen újabb központok 
felett, egyre kevésbé tekinthetik őket pusztán saját nyelvi gyarma-
tuknak. 
Űgy tűnik tehát: azáltal, hogy a nyelv itt-ott legalábbis tendenciájá-

ban túlnövi a nemzeti kereteket, bizonyos értelemben az irodalmat 
is e keretek túlnövésére — de nem tagadására -- készteti, s alkal-
massá teszi azt. azon integrációs folyamatok hordozására, amelyek ko-
runk más emberi tevékenységében is megmutatkoznak. A több nem-
zetre kiterjed ő  nagy nyelvek óriási területek embertömegének szellemi 
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koncentrálására alkalmasak, gyorsan közvetítik a jelentős felismeré-
seket, ú j éle'téтzésekkel söpörnek végiga világon, messze visszhangoz-
nak, s az irodalmi alkaték figyelmét is a partikulárisról az általáno-
sabbra terelik. Valahogy úgy, hogy közben hallgatólagos megállapodás  
börtiénik, afféle íratlan konvenció születik, hogy a nagy távolságokon  
élő  emberek közötti irodalmi komunikáclб  nem vegyes, különféle, ha-
nem azon gondolati és érzelmi világ koordinátái között folyik, amelyik  
épp végigsöpört a világon, egyide júleg és párhuzamosan, s így némi-
képp általános rangra emelkedett. Természetesen amerre csak végig-
söpört, egyedi és különös sajátságokkal gazdagodott, s más, rokon és  
elütő  gondolati és érzelmi világok tüzében formálódott és módosult.  

De ennek a folyamatnak a gyümölcsét mindenekel őtt a nagy nyel-
vek, irodalmak és nemzetek élvezik. Mi történjék a kicsikkel, akik --
miiként mondottuk már — legfeljebb diszkontinuáltan vesznek részt  
benne? Voltak korok, amelyek a harsogó' szín ű  sajátosságokat, az  
éles különbözést tekintették felmutatandó értéknek, s így minden nem-
zeti bezárkózás is képes volt olyan sajátosságokat termelni, amélyek  a 
világ szemében érvéknek mutatkoztak. Korunkban azonban a harsogó  
színű  sajátosságok az egzotikum szintjére hanyatlottak, ez pedig de-
valválбdott. tégy tűnik, korunkban minden nemzeti bezárkózás — az  
Irodalmi is — menthetetlenül provincializmushoz vezet; nem mon-
dunk újat, ha azt állítjuk, hogy nemcsak művek és írók, hanem egész  
nemzeti irodalmak is provinciálissá süllyedhetnek. Abban a korban,  
amely уben nagy felismerések és szellemi megmozdulások egyre inkább  
egyidejűleg söpörnek végig az európai kultúrát alkotó világon, csak  a 
befogadásra kész, nyílt nemzeti kultúrák és irodalmak számára kí-
nálkozik alkalom arra, hagy maguk is hatást fejtsenek ki, képesek le-
gyeinek kölcsönhatásra. Hiszen befogadni csak az tud, aki képes meg-
küzdeni a befogadandó anyaggal, aki farmálja, módosítja, gazdagítja,  
felülmúlja azt, s lucid pillanataiban merőben új minőséget bocsát  
útjára. fgy, ha diszkontinuáltan is, de közvetve vagy közvetlenül  bele-
folyRk rabiba a nemzetközi folyamatba, amelyik különben érzéketlenül  
elsüvít felette. Hogy e folyamat során az alkotó egyúttal saját nemzeti  
irodalmát emeli magas rangra, vagyis hogy nem mást, hanem éppen  
azt emeli e rangra, úgy véljük, a fentiek során már kiderült. Más út  
nem is kínálkozik számára.  
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A  LEGLTJABB  MAGYAR  LÍRARÖL  

BORI IMRE  

I. 

A magyar irodalmi közgondolkozás szereti az irodalom múltját és  
jelenét nemzedékek csoportjaiként szemlélni. S valóban: geológiai  
szelvényként felfogva például a magyar líra közelmúltjá,t és jelenét,  
tehát azt az in már több mint egy félszázadnyi id őt iszázadunkbó1, a  
nemzedékek egymás után fellépő  gyarapodását látjuk. Ezért jelentet-
hette meg Sőtlér István 1948-ban Négy nemzedék cím ű  tanulanányát és  
antológiáját, s e felfogás intэenaióit köve ve, mi is 1967-ben Négy nem-
z'edé+k cím alatt értekezhetnénk a magyar lírának felszabadulást k ő-
vető  húsz esztendejéről, s benne a negyedik nemzedékr ől, a legfiata-
lalbb m!agyaar lírikusak eddig n gmutatkozott jellegzetességeir ől. Tehát  
a nyolcadik nemzedékről tulajdonképpen, hiszen a magyar lírának  e 
pillanata is legaláabb nya1с-kilenc nemzedék költői eredményeit mu-
tathatja fel — Gellért Oszkár tál az els ő  kötetes Bella Istvánig. Jelen-
ségek, eredmények, jellegzetességek bonyolultszövevényében kell nahát  
megkeresnünk a legújabb magyar líra vonásait, ezét, amely a Juhász  
Ferenc--Nagy Lászl б  nemzedékének árnyékában nőtt fel, mára hatvanas  
években.  

Nagy tehertétellel indult útjára ez a nemzedék mind els ő , mind má
sodik liullármában, ám olyan körülmények között is, amelyek lehet ővé  
teszik, hogy önálló arculatát megformálva kiteljesíthesse, mi nemze-
déki öröksége élményben és költőiségb+en egyaránt. Ennek a nemze-
déknek ugy гanis a történelem neon kapott +vi гtorlájárba, s nem várt rá-
juk betöltetlen tér, mint hajdeanán Adyiékra, s a felszabadulás után  
Juhász F еrencékre. Ez a fiatal nemzedék Juhászék dinamikus és ro-
busztus feltörésének árnyékában indult, a történelem helyzeti energiái,  
a hódítás lehetőségei nélkül. Neon ú j itdk, s neon kell újcsapást vág-
niak e nemzedék költőinek, s ezeknek következtében nem ismerik  a 
lázadásnak azokat 'a fоrmáiгt sem, amelyek egy=egy feltörő  új nemze-
déknek leghatásosabb emeltyűit jelentették, nem nyílik alkalmuk lát-
ványos produkciókra, az egyéniség spektrumának rneg пnutatására, s  
valószínűleg egyéniségü!kiből hiányzik is az expanzív vonás, életvitelük-
ből az élet élésének az a dinamizmusa, heve, amely az indulatosabb,  
eszméknek és eszményeknek fakozattabbul áldozó nemzedékéknek  
olyan jellemző  és feltűnő  tulajdonsága volt.  
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Еpigon-!e tehát a magyar lírában megszólaló „ú'j" nemzedék? Mint  
minden fellépő  nemzedék volt, hiszen nyilvánvalóan nem véletlen, mi-
lyen pozíciókbđl, rohamállásokból indul költői csúcsai meghódítására,  
ott tudja-e folytatni, ahova az el őzők felvitték 'a költészet Hengerszint-
jét, vagy vissza kell tépnie pár lé рés!t, és onnan indulni rohamra. S  
tulajdonképpen mit is jelentenek ezek a „hódívások"? Lehétségesek-e  
e 'kérdés kapán a ,gyarmlatostások agykari szokásjogára hivaltkoz б  
anald'giák, amelyek szerint megh6dí!tottnák lehet tekinteni egy t еrüle-
tot, ha arra már valaki kitűzte zászlaját ottjártának !bizonylté+kaként,  
vagy hódításnalk és felfedezésnek kell tartanunk azt a csendesebb és  
kevésbé lá,tványоs munkát, amelyre például egy Amerigo Vespucci vál-
lalkozott Kolumbusz egzaltált kalandjai után? Mert Juhászék költ ői  
szerepe elsősorban „kolumbuszi" tett volt, s nem nehéz költőiségükben  
a konkvisztádorok fegyvertényeit is felfedezni.  

Az utánuk felLépбΡkben már nem kereshetjük az ilyen 4elkisége еt, s  
nyilván nemcsak azért, mert kevésbé nagyindulatú, te'mperamenturnú  
és farmátumtiú 'költ ői egyéniségek szálnak. Juhászék magasra futottak  
költőiségüг Ρl Јkel, és sziparkáii!k az ország és a lélek бstelevényét is meg-
világítatták. Érzelmek gigászi tornája volt szeanüikben a létezés, és a  
küzdelem, a vívás és a vívódás motívumai sz őtték át verseiket. Az  ú j 
nemzedék langyosabb televényből szívta éltető  nedveit, tagjai kisebb  
nyamás!ú fiégkörben indultak, intimebb világban nézhettek szét, mint-
egy készen kapva a világot, aminek meghódívására az előttük indult  
nemzedékeknek java ereje kellett. Juhászék egy nagy kor gyermekei  
voltak, a legújabb magyar lírikus nemzedék egy más korának vallhatja  
magát, melyben nyilván a nagyságnak is másak az ismlérvei, s ezek fel-
fedezése az, mi rájuk vár. Feladatok nélküli lenne? Aligha! Ama fi-
gyelem nem kényszerítd magát elfeledetten a társadalmi változásók tűzi-
játékába veszíteni, hiszen is társadalmi változások, melyek az el őttük  
haladókat bűvöletükben tartatták, most mintha a mélybe és emberek  
lelkiségébe húzódtak volna: 'apró elmozdulásuk, lelki rezdülések, a  
tudatapróbb rengései kímálják maguk — nem véletlen, hogy manap-
ság éppen az oly feszes vitorlájú Juhász Ferenc nevével jelezhet ő  nem-
zedék érzi, mennyire megváltozott a széljárás, mennyire problematikus  
a tele torokkal és a 'teli !tüd ővel megszólaltatott költ őiség, mintha a  
nagy lázak kora lejárt volna, s mesters гgesen kell előállítani, hogy  a 
költdiségüfk működtetéséhez szükséges illúziók hathassanak.  

A legújabb magyar hrikusak tehát egy aránylag staibilizáltabb kor-
szak gyermekei. Életérzésük, költ őiségük tere egyaránt err ől vall. Em-
beri niivoltuk, világképük mindinkábba !természetesség vonásait ölti  
magára, s mi ebből következik — a tudat világának intim körei kí-
nálkoznak a költőiség megvalósulása 'lehetбségeként. Amit tehát elve-
szítettek a látványosabb társadalmiság szintjén, azt szerezték meg az  
élet, mindenekfelett pedig a maguk világá mikrorészleteinek síkján.  
Az esemény tehát, amely évtizedeken át ihlette és táplálta a költészetet,  
most háttérbe kezd szorulni, s helyébe a reflexív költ őiség lehetősége  
lépett, lemondva mind a valódi, mind a vélt aiktivitás ihletéről is. Az  
őket megelőző  kiöltői nemzedékekhez viszonyítva a legű  jobb magyar  
lírikusok tehát a magatartás passzívabb vonásait képviselik, adott k б -
rükkel békésebb viszonyban. Az elégedetlenségnek tehát kevésbé a tü-
relmetlenséget reveláló felhangjait szólaltatják meg, és sokkal inkább  
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a meg nem elégedésnek azt a szelídségét, amelyre egykoron Babits  
adott példát. Nem lázadó a legújabb magyar líra, hanem eszmélked ő .  
Neon vállalkozik ú j világok felfedezésére és meglátására, nem néz a  
világra villámfényben vagy érzelem-expiбziбk megvilágításában, nem  
gyújt görögtüгeket iцúziбival — a világ józan hétköznapi napfényben  
mutatja magát. A magyar líra thrténeiének aránylag szokatlan pillanata  
ez tehát: egy ötven esztendős idбszak lázas izgatottságát váltja fel las-
san az élet megcsillapodб  ritmusa a legújabb nemzedék költészetében.  
Erényei éppen úgy ebből kővétkeznek, mint ahogy az e költészetre le-
selkedő  veszélyek is ennek sziilöttei. A koron éppen úgy múlik tehát,  
hagy mmlyen lesz a legúljabb magyar lóra, minta költ őn. Jóslásokba pe-
dig nem lehet bocsátkozni.  

II. 

Horgas Béla a legújabb magyar lírában a J бzsef Attila-i örökség  
egyik if jtí sáfára. S nemcsak alkati vonzalom köti mesteréhez, hanem  
a költőileg aktuálissá vált élethelyzetek, „szituációk" íve is. A kapcso-
latnak iés a hatásoknak .sajártos hálбzatа  figyelhető  tdhát Horgas Bélá-
nál meg, aki nem „leminbázza" a Jбzsef Attila-versek stilisztikáját,  
nyelvi és képi megoldásait, hanem párbeszédet folytat a költ ővel, és  
sarkftásai éppen olyan jelentőséggel bírnak, mint a puszta tény,  
hogy költészetének jellemzéséhez a J бzsef Attila-i kapcsolatokét is meg  
kell  emláteгi. 

„Másokkal én csak úgy törődöm, ha hosszan nézem magamat ..."  
(Öt nyolcsoros: 2.) — bukkan fel Horgas Bélánál a J бzsef Attilai moz-
zanat, hogy azután szinte egész kiltészetén át kísérje a költ őt. A „pár-
beszédesség" már ezekben az első  nekifutásokban feltűnik: „Én nem  
tudtam, hogy az értéktöbblet apám sziegénységénеk oka ... (Tavaszi  
beszéd), vagy: „di hogyan sírjon, ki csalni nem tud.. ." (A t бkéletes-
sёg szerszámai). A variációk egész sarán át kísérhetjük ennek a pár-
beszédes kapcsolatnak a vonásait. Az Elégia képei bukkannak fel pl.  
A tölĐéletesség szerszámai 2. darabjában i(„Emlékei дГn csak villanás k:  
sárga cserép, pattogó homok ..."), és Horgas „nyári" versében, a Tö-
kéletes nyár címűben a Té12 éjszakra ihlete mutatkozik, ismét csak  a 
jellegzetes sarkártás pёldájаak;ént:  

гökié+letes nyár! 
A tát ter гΡmékeny kömönyiét  
hilbátlan viltiagás szakfaja sét: 
— iĐđ  imomdkul, lоm{b szárnyul, 
palo гtálkat épdt a сsöрpnys rovar —
de 4ssmhаngat tart a +törvény  
a n~ szletek kínmó látomásaival, 
és ihííségrе  tarút, 
hogy kivábasmthassam magamnak 
az ervgedelаnesség parancsalt, 
és meghalljam a tolongás хajialban: 
milyen szeгélеrn kényszerít élni, 
mit terem a kб, ha irgahm,aznak niéki, 
meddig forognak önsúlywktól 
a félelem hideg kerekei? 
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Tökéletek nyár! 
Szeslyуifben is pontos szeirkezet! .. . 

Viszont Elégia című  verse József Attila 0dáját hívja emlékezetünkbe:  

Ü~lök  'a parton,  
az öszi  nap vacagó fogsora között;  
üldk a parton  
s nézemz, hagyan imlbalyoig egy templom  

ёs egy myárfa sárga to гrnya  . .. 

Szemben ra. s~iget,  
távolról tarn,zsi, meghökkent hegyek  

alacsony homloka látszik,  
— cseind van, сsak +a képzelet cilkázii ~k  .. . 

vagy :  

magányos ember  mit sem ér,  
elbörik mint a ipengeél  . . . 

(бzázezer  emelet)  

De idézhetnénk a Karácsony fordulatarit, vagy a Vallásos éneket („a  
költő  sír, hüpкög kтsgyerеkzokogással, szemei előtt piros, sárga kari-
kák ..."). A József Attilai vonatkozósaknak érhálózata futja be tehát  
Horgas Béla költőiségét, s találunk olyan verssorokat és megoldásaktit,  
amelyéket ugyan nehéz lenne azonosítani egy-+egy konkrét József Attila-
verssel, de amelyeknek József Attila-i íze, a tónus és a mondatformálás  
a kapcsolat meglétére utal („A világ egyhangú jajgatását akkor kezd-
tem csak éгteпii ...” Megszorult világ), és talá unk példákat az ihlet-
nek egészen mély kapсsola)tára is, hiszen Ho гigasmak a Hétrészes éneke  
egy Eszmélet іtápusú verssorozat ambíсiб'jával készült, a vonatkozások  
konkгétumaival egyetemben is:  

Fölnéztem. ráđ  az esti ég alatt, 
hol hegyek és házak 

sárga füstbe .szálltak, 
Vörösbarna gömfbiőket  
haQ tott a hold utánam, utánad .. . 

(6. /ész)  

Nem konvemcionális tehát a Távolságok cím ű  kötetének (1967.) Jó-
zsef Attila-idézete („Úgy érzem, hogy múlik az id ő , hogy bonyolultabb  
örömök várnak reám és egyszerűbb, de nem dísztelenebb szomorúság,  
mint a múltak, melyeknek lágy s er ős szövedéke most kiteriilt."), ha-
nem jelzete arcnak a szoros és összefonódott kapcsolatnak, amely  
Horgas Béla költőiségét József Abtiláéval összeköti. Aan nem a, mester  
és tanátvány klasszikus viszonya ez: Horgas Béla a József Attila-i sti-
lisztika és kеalkotás egyes vonásainak felhasználásán túl — a  költői-
ségnek nemcsak ugyanazokat az eszményeit ostromolja, mint József  
Attila, hanem az +élményvilá,gmak, pontosabban: a világ érzékelésének  
olyam terüileteit járja, amelyen csapást el őször József Attila vágott a  
magyar költészetben, s a költői magatartásnak azokat a formáit alakít- 
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gatja, amelyekre József Attila költészete adta a példát. Magas mérték  

felé tör tehát Horgas Béla — az elidegenült világ látványának képeivel  
versében, hiszen azok a József Attila-versek, amelyek Horgas Béla  

verseinek hívására asszociálódnak, •zömükben a, költ ői létezés problé-
máját éneklik, egzisztenciális kérdésekként fogva fel ember és világ  

viszonylatait.  
(lső  kötetében (Nevetni, sírni. Bp. 1965.) Horgas Béla az élet mé-

lyéből indulás jelzéseit énekelte els ősorban, s verseiben egy emberi 
helyzet vissza-visszatérő  rajzára bukkanhatunk: egy szemlél ődő , ki-
élezettséget érzékel ő  ember képzetéből indulnak ki gondolati rádió-
sugarak, hogy felmérjék a körülötte lév ő  világot, majd megfáradva 
visszatérjeneчk — zárt képzetköröket alkotva. Nem statikus, ám mégis 
„álló" képeket fest Horgas Béla, s ibár végleteiben is festi ennek a  

magatartásnak a formáit, az érzehni elemek túlsúlya ékkor még alig  

tudja az emberi helyzet festésénél messzebb vinni, s egyel őre még a  
benne felfedezett költ ői dialektikának inkább sejtelmével, mint eredmé-
nyeivel él. „Azokra gondolok, akik még inkább meghaltak, a magány  
kattogó centrifugái" kivetették őket a feszes délkörökre" — írta költé-
szetének egyik pólusaként az Azokra gondolok cím ű  versében, hogy  
nyomban a másik pólust is megteremtve jelezze az ívet, amelyet ref-
lexióinak meg kell futniuk —költ ői igénye +erőteljes ösztönzései hatá-
sára:  

'azokra akik hozzám liasarLlók, 
zárt a1ftók mбgött hallgratáznak mint kisgyerefkék, 
keiziiklbe veszik a аézből kovácsalt hdldat, 
nézik, rnétiik, és várják, hogy megre~pad, 
futnának •a dombra, de neon értik még 
az esőtói súlyos akácok fehérét, 
ablakuk alatt bérdrerogyott mozdomy áll; 
köiröz, Iköröz a forrósodó égen, 
de ezeQn száll le még a madár. 

Horgas költői alapállásának egyik konstans formája jelentkezik a fen-
tebbi képben, s mondja bár, hagy „ötezer év fedezékéb бl nézlek", s 
láttassa aragát árokparton •(„Most huzatos árokparton ülök, kezemben 
pléhedény csörömpöl ...” Ftelh ők, fák, 'asszonyok), vagy oszlophoz kö-
tözötten kedvesével (Lehunyt arccal), s fesse a mozgást is vonatablak 
és fülke képzetében (Huszanrnégy harkály), Ot nyolcsorosának negye-
dik darabjában, tehát 'abban a versciklusban, amely az „eszmélet" oly 
dús képzetköreire emlékeztet, kimondja: „huszonnégy köröan szorított 
vacogva", s to оvább: „feküdtem, vártam, kiterítve", és még akkor is, 
amikor szerelmes verset ír, szerelmese testét a barlang képe idézi 
(„Ezért barlang nekem a tested ...” ), a zártságnak és az „álló" maga-
tartásnak jeleként. Neon lesz véletlen, hogy araég a szürkület is ebben 
a képzetkörben „bubоrékos" (Szökött madár) — falakat kap, mint 
ahogy az ember az emlékezetnek a „foglya" ebben a versvilágban. 
Bárhol is üssük tehát fel Horgas Béla első  'kötetét, s az érzékelésnek 
ákármelyik vonatkozását vegyük is szemügyre, költ ői alapmagatartásá-
nak erre a zártságot idéz ő  képzetkörére bukkanunk. Az „ország szo-
báiban" él tehát a világ ebben a költészeti érzékelést reveláló szemlé-
letben. Tegyük azonban nyomban megállapításunkhoz azt is, hogy en- 
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nek a szemléletnek egyelőre még csak a +versek mikroszkópiájában  
van myoma, de kбltбi gondolatrendszerét még nem ;hálózta be, s világ-
képi érvényre araég nem tudott emelkedni.  

Mélyen szántó és költ ői ,alakulására kiható hatása azonban ennek  
a zártság-képzetnek araár megvan, s első  kötete utolsó darabjai egyi-
kében (Ha rosszabb) sikerül költészetére vonatkoztathat б  általánosabb  
érvénnyel megfogalmaznia a zártság-képzet hordozta gondolati és köl-
tészeti „szituációt":  

Ii  rosszabb, se rosszabb, ha jobb, se jobb  
ülёk a földön, hallgatok.  
Kivviil van minden, ami ran,  

ezért tapasitom Ыelülről anagam . . .  

01ök a föLdpn, forognak  
velem: fiöLd, erdő, sill~agak s a rét:  

látom körötteid fémyleni  
elragadtatott u ~!jaiim hegy гét.  

A hagyományos költői magatartás ellentéte az, mit Horgas Béla a „ki-
vül van minden, ami van" gondolatban rögzített, s nem az Én vonat-
kozásaiból halad a világ felé, hanem farditva: az Én köreit kell meg-
hódítania, s az Én-t kiválasztania és elhatárolniia a világtól, ezért s  
zártság-iképzetének nemcsak filozófiai reflexiói lehetségesek, hanem  a 
még meg nem hódítottság, a költői el nem értség kifejezése is adva  
van. Költői egyenletében tehát az Én az ismeretlen tényez ő, s a világ  
az, amely ,gazdagságában látszik költészetében.  

Horgas verseiben tehát egy teljes világrend van szület őben, a költőre  
ismét csak oly jellemző  mádon: az „álló", tehát passzív magatartás  
és a mozgó, áramló, változó világ képének dialektikájából, amelyre  
fentebbi idézetünk ugyancsak példát kínál. Az „Én és .a világ" viszony-
latai ebben a világrendben tehát megszabottak (Horgas els ő  köteté-
ben is) a nem azonosulásnak egy rá oly jellemz ő  és sajátos fokán,  
amelyben az Ismeretlen és még fölfedezésre váró Én disztingvációja az  
elsődleges, bár az is kétségtelen, hogy a már „ismert" világ költ ői  
szerepe révén az Еn-re is mind élesebb féazy esik, s így .mindinkább  
megmutatkozik. Első  kötetének verseit például leginkábba nem azo-
nosulás ihlete szülte, s a kép, mit a Нétsarkú tükör című  versében  
fest, magatartása ilyen viszonylatait is jelzi:  

Nekem a világ sdhaseim volt, 
mintgy pohár víz olyan egyszer ű , 
sötét teslükkel fölién. magasodtak, 
hogy befödj enek: a kő , a fa, a fű , 
s gaz arcok, akvket szea'ebtem, 
tavá'b ►b úsztak az átbátszó vizeiken... 

Költői magatartása tehát a fürkész őé, s a fürkészésben a ráébredőé,  
akinek nem egy versében a „nem 'tudtam" gondolata bukkan fel az  
érzelem végleteibe is kapó mádon, hiszen míg egyfel ől énekli, hógy  

tiltakoztam és védekezteun, 
neon tudtam, hagy ahol állak, 
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vasútpart s a házfalak között,  
csiUagó bt(i kis örösnёk  
fodrozzák a vizet  
s fűszálаk fogannak aiz elragadtatásiban  .. . 

(Tavaszi beszád)  

másfelől ,a kötetcím sugallta „nevetni" jegye ellenében a „sírni" mo-
tívumát is kibontja:  

nem tudtam rés még most is félek, 
fák lamibosadnak néha a fejemben, 
s eszmék, ,szerelnetek szövetén is 
hányszor átüt ars érthetetlen . . 

(HébsarlĐÚ tükör) 

A „neon tudtaura" motívuma ugyanis Horgas költészetének „okát" és  
hajtó erejét egyarrárnt jelzi, s az eszmélkediés problematikáját helyezi  
előtérbe, hangsúlyozva mindenekfelett a ráébredésnek Horgas költésze-
tében oly nagy szerepét, amelynek következtében a Horgasnál meg-
fi+gyelhető  statika — a költőiség síkján — a folyamatnak benyomását  
kapja meg, s Horgas költészete a dramatikus-cselekményes kihang-
zásokkal, a világdráаna jelzeteit is megsz бla1tatja — most még egy  
elégikus magatartás formái között. A „nevetni=sírni" kett ős köre, a  
világ és az len e kettős körnek megfelelő  hangzatai ugyanis már ilyen  
ismérvek, s rájuk, nyilvánvalóan, akár egy egész költ ői művei feltáp-
láló magatartás is épülhet. Kérdés azonban, hagy Horgas megelégszik-e  
majd a szenvedélyességnek azzal a h őfokával, a nézőpontnak azzal  a 
magaslatával, amelyre eddig feljutott. Második kötetében ugyanis olyan  
jelek elszaporodását figyelhetjük meg, melyek „az összefügg б , teljes  
világ" vágyában, a , ;távolságok" előretörésében, az ellentétek dialekti-
kájának keresésében költői távlatait is megvillantják, s szinte jelké-
pes, hogy kötete utolsó versei egyikében bukkan fel đ  „lenni erő  és  
idő  mennyi marad" gondolata, s itt csoportosulnak azoka versei,  
amelyek az ellentétek dialektikáját éneklik ki nagyabb orkesztráci б  
kíséreфében, s itt sorakoztatja fel „ellentéteit" is: „csapda-álutó csillag-
képek, falak, puskaresбvek, barzong<ásaimrzavaraim, a látható és a lát-
hatatlan ..." (Csillagképek). Mint ahogy az sem véletlen, hogy a „leg-
belső  szoba" képzete itt ksrpatt nevet, s a „világ egyihangú jajgatása"  
is itt szólalt meg, mind egylértelműbben engedelmeskedve a „távolsá-
gok" vonzásának, mik az Én és a világ viszonylatai között feszülnek  
elsősorban.  

Két kötetében megmutatott Világa azonban egyel őre az Én köré-
nek háttérben maradását jelzi. Itt hangulatok érzékelését látjuk els ő -
sorban, ám kevésbé a „lenni" síkjain, s legirnkább az „élet" intimebb,  
a költőnek magára vonatkoztatб  gesztusai körében. S míg Horgas az  
„élni" vonatkozáson közölt mozog, a világnak egy jellegzetesen horgasi  
collaggi-a is elkészül a versekben — mintegy költőnk legmesszebb mu-
tató eddigi eredményeként. A fürkész ő  .költő  világa színpadának ku-
lisszái között járr a verseknek ezen a .síkiján, s mind biztosabban épít-
kezik a maga módján a világ felkínálta elemekkel. Els ő  kötetében  
aránylag gyéren bukkannak fel tárgy-triptichonjai —olyan felsorolásai,  
amelyeket a fürkésző  pilYantás a világból egyszerre, kötötten ragad  
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meg. A tárgyi, elsősorban pedig a természeti világ vonul fel Horgas 
verseiben segítségükkel, aminek követkentében a versek nemcsak 
konkrétságukban gazdagodnak a hangulat-reflexek egyensúlyozása mel-
lett, de collaga-ra emlékeztet ő  tećhnikájukkal ismét csak a statikában  
lappangó mozgásképzeteket idézik.  

Első  kötetében még aránylag gyéren bukkannak fel a jellegzetes fel-
sorolások, sakkor is a tárgyék fogalmi mivoltukban és dísztelensé-
gükben hozzák a tárgyi világot: felh ők-fák=asszonyok; nők-ágyakvonítб  
kutyák; gepek-felhhők-аngyalak; ,k&fa4ű; vizek-földek-bodzafák; csap-
dák-reteszek-zárak; f ű4a,állat; föld-erdő-csillagok s a rét. Második k б -
tete azonban már gazdag változatait k2nálja Horgas képi megoldásai-
nak, s itt már nyiLván лгaló, hogy nem pusztán a költő  nyelvhasznála-
tának jellegzetességéről van szó, hanem a költ ői funkció kérdéséről is,  
költőisége egyik alapelvéről, amely Horgas verseinek egy körében a  
magyar tárgy-líra lehet őségét is felvetette. Triptichonjai egy része itt  
is a már jelzett módon születik: es őben, füstben, kb"ben; sötétség,  
surranás, suttogás, vonatok, tavaszok, városok; éjszaka, harmat, hold  
és harmat; a síneken, a .párkányokon, az éleken; vakok, süketek, ön-
tudatlanak; galambok, levelek, felh ők; levelek, szirom, rostok, por-
szem; rostok, levelek, szirmok, homokszemek. Am itt már az is meg-
figyelhető, hogy a triptichon asszimmеtriájából kibontakozóban van, 
hiszen falsuralásunk már négyes kapcsolásokat is jelzett, s ebb ől a fo-
galmi párosiítás dualizmusai is kife j lődnеk. „Sб  és pára. Gőz és kris-
tály ..." — olvassuk tehát egyik versében. Variációs ösztöne azonban 
megkeresi a bonyolultabb megoldási módokat is, s nemcsak az ismét-
lés klasszikus alakjával él („falak, falak, falak ..."), hanem díszíteni 
is kezdi triptichonjait: kanyargó folyók, hegy вk, várasok; csúcsokra, 
ágakra, .éles szögletekre; gyökér, gyönge csíra, átlátszó füst. S meg-
jelennek metaforikus képekként is („a kövek ökle, a vizek szája, az 
irgalmas falak"), vagy pedig rteLjes mondatformák köntösében („ra-
gyog egy tányér, kiés sikongat, lángol az üveg") s a vers nagyobb egy-
ségei felié is elinditják a figyelmet: 

Távalságdk a fa bérige, húsa között,  
távolságok a vaganütközbk között,  
távolságuk két összetapadt száj között  

Ezer mérföldek összedűlnek,  
fétn з  ~ vek sorra, mind kvhülne(k,  
te+jútreindszerek Duhau ~nak át  
két összetapadt száj között . . . 

(Távolságok)  
vagy: 

Hársfa, hársfa, te hársfa,  
isten aLöv&é уe, inge, leánykája,  

te felhő ,  
te jórerr цΡénység foka, te illat,  
te borítsd ,be gőgös álmainkat,  
homlokot, hajat, tnes kezeket,  
te moavdd meg: vegye neon, ugye mem,  

ugye nem lehet,  
hagy az ember  

teljen csak bűnnel, PéleQlem пΡnel .. . 

(Hársfa)  
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Horgas eddig legnagyobb költői eredményéhez, jellegzetes verstípu-
sához jutottunk el triptichonjai vizsgálata során, s mint fenti példáink  
jelzik, Horgas verse lényegiben ezekb ől épül, úgy, hogy a tárgyak és  
dolgok világát a költői hangulat szelídebb köt őanyagába ágyazza a  
ritkábban felbukkanó cselekvés-kifejezés. A Távolságok cím ű  köteté-
nek java termése már 'a versfelfogásnak ebben a körében született meg,  
s harmóniába fogottan mutatja mind a költ ő  direkt, tárgyakra tör ő  
módszerét, mind pedig projekciós te сhnikáját, a ,melyet az elégikus-
nak nevezhető  magatartás hozott.  

A szerkesztés lazáibb megoldásait szereti, a zártság, a feszesebbre 
fogott erővonalak még nem foglalkoztatják. A verstestet képez ő  han-
gulatanyagok a versforma tágasabb horizontját keresik, kedvelik a sze-
szélyes, változatos, ritmusképleteket váltogató szabad verset, a fürké-
szésnek, cserkészésnek kanyargós útjait. De nem fegyelem híján épít-
kező  költő  Horgas Béla mégsem: zenei elv érvényesül nála, s egy  
ellenponttan körvonalai sejlenek fel az olyan verseiben, minta Máso-
dik koncert, a Vivaldi emlékére, az Еvszakok, évek, a Távolságok, a  
Tavaszi koncert, első  iК0ttёb6І  pedig a Háló, az Egy Chagall-képre  
eímű  költeményeiben. Valójában fugák sorakoznak ezekben a versek-
ben, s nemegyszer a több részes énekek montázsait leljük meg, meely-
nek az Eszmélet-típus is egyik variánsa csupán, míg másfel ől a Tavaszi  
koncert versfüzére képviseli ugyanannak 'a megoldásnak a másik vég-
letét.  

Legtisztáibban azonban a horgasi verset a Második koncert cím ű  
költeménye példázza. Négy éneke szabályosan egy zenei költemény  
négy tételét tükrözi, s ebben látszik legegyértelm űbben a tárgyiasság-
nak az az elve, melynek ösztönzése a felsorolás-truptichonokb'an kristá-
lyosadott ki. Az érzelem meleg áramában fürd ő  tárgyi világ képei ké-
szülnek ebben a versben, s a világ dolgai szinte betöltik a vers minden  

zugát, s éppen a triptichonok révén nem .pusztán képi jellegük segít-
ségével, hanem fogalmi-tárgyi jelenlétükkel, való ékességeiket hordoz-
zák és feledtetni látszanak a költ ő  beleérző  és belelátó munkáját is.  
Nem Еn-centrikus világ ez immár a szónak abban az értelmében, ame-
lyet megszoktunk, ha költők tájképeit szemléljük. Horgas versében a 
világ dolgai nem a költőre, hanem önmagukra mutatnak, s a költ ő  a 
világra mutat,amikor szól, magát az érzékelés intenzitásába rejtve, 
s itt, az ilyen versekben sikerül el őször megszólaltatnia költői erővel 
azt a motívumot, amely általában is lekötötte figyelméi, s pályáján 
szüntelenül kísérte: az élet és a halál relációit. 

A természetérzés 'költészete tehát els ősorban Horgas Béláé, s vannak 
ugyan olyan futamai is, amelyek arról vallanak, hogy 'a társadalmi tu-
dat kérdései is .érdeklődési körébe kerültek („körülöttem az ország  

tarnyauval és vermeivel még félálоmban a szabadság torná юán szen-
vedve-szűkölve még csatakosan 'szélesre tárt ajtó szép szoba ki foglal 
el...” Beszélgetések), s találunk verseket, amelyek magánélete ihlet-
körében fogantak, de valójában költ őisége a „megszabadított képze-
let" a természetben mozog a legbiztosabban s ott remekel, tehát olyan-
kor, amikor a dolgok és tárgyak mágneses terébe kerül érzékelése, és 
a szelíd látomás ,derűjével engedelmeskedik az ég és a föld vonzásá- 
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nak. E pillanatban tehát a fugák költője még Horgas Béla, kinek fü-
lében azonban már, miként Második koncertje bizonyítja, már vers-
szimfóniák harmóniája is fel-felmuzsikál.  

Orbán Ottó imaginista. Neon a versekben mutatkozó képkultusz mi-
att, hiszen nála a költői .kép nem végső  célja a költői aktusnak, ha-
nem eszköze, „kép-írása" kultikus cselekmény, s bár nem állítható  
biztosan, hogy tudata párhuzamosan kíséri a képteremtést, versei ta-
nulságai szerint a vers képeknek megismer ő, világot felfedező  szerepe  
van. A kép a ІmІgІѕnІегеѕ  lehetősége, s a fiatalabb magyar költők kö-
zül talán eppen Orbán Ottó él leginkább ezzel a lehet őséggel, s nála  
a kép születésének pillanata jelenti valójában nemcsak a kifejezés  
aktusát, hanem a felfedezését is, a világgal megteremtett kapcsolato-
kat a költészet síkján, s nem véletlenültudjuk ' őt a Weöres Sándor  
típusú költők családfájához tartozónak.  

Költői alkatának fentebbi jegyei Orbán Ottó költészetének megvaló-
sulásaira messzemenően kihatottak, s ezek azok a jegyek, amelyek  
költőnk sajátos vonásaiét is jelentik. Orbán Ottó költő  elődjeinél, s  
a hagyományos költészet körén belül ugyanis a költés processzusa  
egy adott cél felé való haladást is jelenti, s a versacélba érés tényét  
is rögzíti. Ha ezt előrehaladásnak nevezzük, akkor az Orbán Ottónál  
megfigyelhető  folyamat negatív előjelű, azaz: nála a haladás iránya  
megvltozik, visszafelé halad, azxhletnek a magjáig hatoló szándék-
kal, s az úgynevezett realitásokat, a valö világ képeit itt ragyogtatja  
fel. Kéрi nyomozás tehát Orbánnál a költés, s jellemz ően elsősorban  
az ismeretlen, a feltáratlan rnоzzanatával dolgozik, a hasonlításra váró  
érdekli, s kevésbé érdekli a araár ismert, meghódított, amelynek  révén 
az ismeretlen világ Édenében partra akar szállni. Valóban a „terem-
tés napja" foglalkoztatja, következésképpen a :szürrealisztikus inten-
ciók is eleve adottak nála, természetesen nem függetlenül azoktól  a 
visszanyomozó s ra költőileg értékesíthető  törekvésekt ől som, ame-
lyekre közvetlenül József Attila adott példát A Dunánál cím ű  versé-
ben az „ős sejtig" való kutatás szándékában és tudatában. Orbán  
Ottó versében a „neon múlik el a nap" gondolatában összegez ődik ez  
a motivum, s helyezi költ őisége -természetrajzában mintegy az els ő  
helyre időélményének problematikáját.  

Orbán Ottó ugyanis az Idő  problémájával küszködik s a Tér is ép-
pen ezért, emennek ,mintegy a függzvényeként jelenik meg verseiben,  
s nevezhetjük ezt „örök Térnek", hogy meghúzhassuk azt a koordiná-
ta-rendszert, melynek tengelyein szinte minden versének helye van.  
Ismét csak Orbán Ottó költőiségének specifikumát ragadhatjuk meg,  
azt a mozzanatot, amely alapjában elválasztja olyan mesterét ől mint  
Weöres Sándor és Juhász Ferenc. Náluk is adva van az ős-költészet  
problematikája, ám Orbán idő-élanénye a jelenné minősülést, az ős-
jelen keresését revelálja els ősorban, s bárhol is üssük fel két utóbbi  
kötetét, mindenütt ezzel a sajátos Id ő-élménnyel találkozunk, minde-
nütt a „megállt idő" képeire bukkanunk, és szemünk el őtt az Időnek  
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és a Térnek határai leomlanak +és elrmosádnak. Idézzük akár A te-
rerntés napja Ars pоeticáját:  

Megértek a sziklák a sűrű  nyахbam, 
szőnnyelbb ,gyiamölcsö't haztalk nxlint az ég: 
a párzások fnzllasztó etyolmarára  

a szikkadt ;föld tüzes leheletét; 
s a test, a. roáj forró, emléktelen  

öПkivülеtlbe kövül mazdnz а tlam.  
Csak izúg a fa és mem haljt h ~velet  
s csend van szemeimben minit a sivatagban...  

és szólaltassuk meg a Búcsú Betlehemtől című  kötetének versét:  

A myár roncsain átbukik velünk az év 
és itthagy (az '.ordító !id ő  .a гΡgyаrán, a dombon. 

Tiknd&i kert, állhattam ott veled 
az ;istemёk szülötteként is az ég alatt, 

iihattam ott a. +sörhabos levegőt, hagy a számom 
nжegédesedett az .els ő  félelem tze is — 

imast csak nézem a fák gzemérnnét 
s az időt: ahogy leroh'am minta hegyrdl a víz; 
verző  .várasak úsztak most csak az ősz levében, 

falja az évet ráz év, a ttyá.r a nyarat. 

Magorvábib ősz jön mint hiszed, 
az ég elfoasdiul arcod mámorától és kligytiTijjltja 

gaz elfeketnilt csillagok angyali gyűlöletét; —  
s ez .iás mit ér? Vakítasz bennem miatta nap; 

bájak vonulnak itt: ra fegyveres f ű  
és szűz mező  erős szagával a sтiámvban 

tested szikláira kötahet a kímzó képzelet, 
meg aiem olidda boldog láncainkat az új tavasz... 

(Lobogj iszerelem) 

— mindenütt az időítlenités jelenségével találkozunk, a vonulásnak  
oly fontos ésOrbánnál döntő  szerepet kapott kбpzetei révén.  

A teremtés napja című  kötete (1963.) mára „születés őrült képeit"  
emlegeti, s e kőtétében, első  verseiben nyarasban ennek az id őtlenség-
nek kérdésköreit kínálja az olvаsórYak, és a csontjaiban örökké égő  
lángokat idézi, s mondja:  

most válaszalj 
ha meni lehet teljes a nap 
hiámya mért dől rá az éjszakánkra 
ki fuldokolva riad ré гnes álmaiból 
elevemnek látja a holtakat s beszél a nyelvükön 
nem több a visszhamgnál csak emlékezik 
örökké emn вléker ik 
a temetők eztán az utcán a rothadt ójs ггakára 
ajz utcák utána kórház nyirkos rém гölebére 
hol születése őrült képein 
a vonalak sцétпnászitaik mint a hamgyák 
s hagy égni fog örökké égm,i fog 
kigyúytja n~ásdk éjszakáit .. . 

(A t(ízvész emlékei) 
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S tudja a nevét is ekkor már annak, amit tájban és szerelemben ke-
res, s mi valójában ihlete alaprétegét, képtereQnt ő  famtáziája legter-
mékenyebb mozzanatát képem. A „teljes pillanat" ez, kifejezés, amely  
variánsaival végigvonul Orbán Obtó szinte egész eddigi költ ői termé-
sén, s a hangsúlyt a teljességvágyra helyezve költői „ős-jelenének"  
d7imvenziáit is megadja, s hol a Bábel, hol pedig a „görög nyár" kép-
zetében indul az „els ő  meztelenség" visszahódítására, az „egyetlen  
ébredés" megidézésére, a „teljes szerelem" ostromára, az „átizzó id б"  
megragadására világa minden hosszúsági és szélességi körén, szóljon  
szerelemről, háborúrđl, születésről avagy a buchenwaldi emlékmű  szo-
boralakjáról. Következésképpen verseiben alig találni zárt kategóriá-
kat, a befejezettségnek, a kész világnak a képzetét, a statikának azt  
az állandó jelenletét, ami a „van" gondolatában a szemlél ődő  és me-
rengő  képzelet elé áll. Orbánnál ugyanis ez a „van" a szüntelen vissza-
mіnбsüléselket keretezi, a pillanat az évezredekkel azonosul és a foly-
tonos történés állapotát jelenti —elannyira, hogy gyakran az olvasónak  
az a benyomása, hogy Orbán Ottó ihlete valójában az életnek egy  
dinamizmusából •táplálkozik s eredeпdбen ez érdekli, s minden, mi  
fontosa szemében, ezzel a dinamizmussal, az életnek ezekkel azt árom-
köreivel azonosul s válik azzá, amit talán a „meztelen ]lélek vak akro-
batikájának" is nevezhetünk A teremtés napja cím ű  költeményét  
idézve. S ehhez kápcsolódik az „élni, élni, mindenen túl, mindenáron,  
a gyönyörűség embertelen évszakában" gondolata, amely teljessé teszi  
a dinаmizmusnаК  Orbánnál oly sajátos szerepét, mit a versmegoldá-
sok nyelvi síkján az „igés" vers is oly jól jelez.  

A való világ közvetlenségei mindennek következtében kevésbé s csak  
ritkán ragadnak meg ihlete kövében, csak a „krétakörön" belül lev ő  
világ foglalkoztatja, amely — nem kétséges — egészen a lélek területe,  
melyen az életvágy tüzes szelei sepernek végig, s ezt a vidéket üvöltik  
be a „pusztulás szirénái", és ez fölé borul az a ,teljes ég", amelyben  
Orbán Ottó vágy-képzetei összegeződnek, nem függetlenül a gyermek-
kor kataklizmáitól, amelyeknek árnyai ott imrbolyognak a költői érzé-
kelés vonásain, s tragikussá is élezik ezt az életérzést — nem az élet-
látás felszínén, hanem a létezés gyökereiben, hiszen ez a gyermekkor  

„látta" a halált a háború elиonulб  léptei nyomán, s ebből kiindulva  
nem az elveszett ,gyermekkort, a boldogság eltűnt idejét sírja vissza,  
hanem a várakozások álláspontján áll: az örömnek, a boldogságnak  

a képzeteit még ezután alkarja meghódítani, keresve szerelemben és  

az emlékezet olyan mélyrétegeiben, amelyek az emberiség „ őskorával"  
érintkeznék.  

„Kimondani ezt a hétköznapi napot" — hirdeti Éhség cím ű  versé-
ben éppen ezért költői programját. „Költői" hétköznapakrбl van szó:  
a költő  a szürrealizmus iskolájában tanulta meg, mi lappang a hét-
kiöznaipok mélyén, s ezért bátran vág neki, hogy abban az „örök ;pilla-
inat" csodáját fedezze fel. Hazataérés cím ű  versének utolsó szakaszá-
ban József Attila Elégiájái eszünkbe juttatóan hirdeti tehát:  

Megkötődwe s felaldádva e földben  
a bolydagság vad kényszere szerint,  
rrnelyet alvadt vassal s tüzes es őkkel  
a rabtamás élő  húsunkba írt!  
Itt, hal a nő  anegszüli gyermekét,  
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mint új szigetet tengermély romokból!  
Fejem felett meg-megroppan az ég  
könnyű  kék tűzvésze. Itt vagyofk otthon.  

Orbán Ottó versei azonban az oly puritánul egyszer ű  nyilatkozat mö-
gött az élet bonyolult, mind függőleges, mind vízszintes metszetében  
oly sokrétű  képét fedik fel, s költőisége igazi területén járunk, ami-
kor ezt a szövevényesebb, dinamikusabb, szüntelenül villódzó világ-
képet figyeljük, annál is inkáibb, mert a fiatal költ ő  valódi erejét ép-
pen ennek a világnak a megidézésével mutatta meg, képzelete ezek 
festésében remekel, képalkotó fantáziálja itt szabadul fel, s mutatja 
költőiségét a legsebezhetetlenebbnek, itt derül ki, hogy ismeri a köl-
tészet varázsszavait, s hirdeti meg: ,;kinyílik a meztelen k ő", s diadal-
maskodik a „ragyogó önkívület" egy szenvedélynek tagadhatatlan je-
leként. 

„Egy közönséges lélek üvöltése ez ezerkilencszázhatvankett őben, a 
gépgyárak, 'az épületállványok és a hadseregek között a földbeágyazva 
mélyen, mint önnön nyomorúságának talpköve valamint a hallgatásé 
is, mely lassan forgatva szájában a törékeny birodalmakat, úgy emészti 
meg a térképek pontos tájait, hogy még a meg nem született magzatot 
is elkábítja 'kénes leheletével, egy közönséges test riadt rándulása a 
bizonytalan földön, a csontoké meg a körmöké meg a féligleeresztett 
szemhéjaké, egy közönséges száj közönséges ordítása ..." — kezd ődik 
Áttörés című  verse, amlely Orbán Ottó költőiségének mechanizmusát 
oly jól felfedi és árulkodóan megmutatja. Egy „hosszú pillanat" verse 
ez, s a szakokra nem tördelt, egymásra tornyosuló mondatokban való-
ban felizzik a „teljes idő", a vers-lencse imaginárius vetületeiben Pe-
dig feldereng a világ bonyolult, jelentések és emlékek, múlt és jelen, 
táj és történelem vonalainak bonyolult és egymásba fonódó szöve-
vénye. Кёpek futnak egymás utána szemünk el őtt márJmár lélegzet-
vételnyi idő  nélkül, a tudat fény-újságjának mon оlógjadként, „erős 
képek" sorakoznak, amelyeknek merész képzetkapcsolásai világítanak 
és idéznek, a kérdezésnek meg nem sz űnő  hevületében: 

„Ez volna csak? ez a hosszú pillanat? az égnek ez a vra кΡi taszítása?  
A kórházak akvániumában úszkáló csecsem ők reménytelem tátogásának  

örökös foglyaként leélni ötven vagy hatvan évet, és közben tudni, mire  
szárníthataunk egY váratlan kapualjban vagy a megszokott íróasztal mögött?  
–  emnyit ir csak a lomb a nyár mögé? ..."  

vagy:  

~és egy kis omszág vvdéki égrbaltn úgy úszna Іk át а  hábarúk és láza-  
dások és testv гéngyi,lkasságok éles е¢mlékei, т'int  valami  közönyös mozivász-  
г.1оп , míg csak ki тет  merül az emlékаzet és ki ne+m gyúlnák a sötétség pa-  
r►anaid .fénylszó,ró п:, beglfdbb világa glul iköidös év ~tьđededinkben . . ."  

S idézzük az „örökös id őről" szóló strófát:  

„ ... гés hogy te, örökös idö, te csak vonulsz, e gyömyörűség közönyével,  
mint a szél, mint a szálpor, mint a pestis, az elátkozott ,földön; rozsdás  hullám 
verés kísér meg гberúgatt présházak haljórancsai, a tétova dáridóig, hol az  
ősz részegs гége az гégig csap fel és aranysárga. hegyek testvérnászától is.zo-
caycdik a felh бtlen fényesség ..."  
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A vers-ív. teherbíró képessége állja ki próbáit az ilyen versekben és  
kép-füzérekben, hiszen a hétlköznapok megszokott értékrendje és élet-
formája csupán a dinamit a képzelet robbanásához, de nem „anyaga"  
is, hiszen a vers az asszociációk konkrétságában is az imaginárius sí-
kokon teremti meg világát. Еppen ezért jellemző , hogy bár Orbán  
Ottó nem idegenkedik akár az olyan epigrannmatikus formától sem,  
mint amilyen a Itt című , akár dalszerű  négysarasoktól, mint a Magas-
ság és az Еbгedés címűék, és annak ellenére, hogy a versek jelent ős  
hányadát a megszokott terjedelm ű  versek teszik, testhezálló, költőisé-
gét leginkább kifejező  formáját már A teremtés napja című  köteté-
ben a próza гvers, illetve a szabad ömlésű , a nagy lélegzetvételt és kép-
özönt is el+bíró vers alakban találta meg, mint amilyen a már idézett  
Áttörés, azután a Menet, A nagy síkság, az Éhség, a Bábel cím ű ,  
melyekben a kreatív képzelet visszanyomozó és teremt ő  kedve sza-
badon érvényesítheti törvényeit.  

Képek tobzódnak az ilyen versekben, s még akkor is, amikor a vers  
teljes egységében, makrakozmoszában még csak megszületni készül  
a vers „jelentése", s dalolni kezd a világ, ,а  képek mikrokozmosza  a 
meglepőnek, az asszociatív bravúroknak olyan káprázatát mutatja,  
amely már-araár feledtetni akarja és tudja az egészet, a benyomás  
komplexitása helyett kép-mozaikjaira irányítva a figyelmet. „Mikor  a 
vonat mint frissen született kés átvág a homók szikes mosolya fe-
led ..." — olvassuk A nagy síkság első  sorában a meglepő  és friss, és  
éppen ezért revelációkkal felér ő  képet, s Orbán, bravúrként, az ötö-
dik sorban még egyszer meg tudja ismételni mutatványát, m Đndván,  
hogy a töltéshez döntött leány öröme „oly mindegy mint az elgázolt  
test után egy vonatfütty". Ilyen a háborút idéz ő  képe is: „egy lótetem  
döglött kínjának emlékoszlopa emelkedik a füst közepén, minta buja  
görcsök s a szerelmes simogatás apoteózisa". Az Éhség címűben ott  
van a sor, ismét csak 'a meglepőn inszisztálva: „látom a nádas hajlé-
kony, lágy remegiését a kemény, hímnem ű  fényben", vagy így szól .a  
Bábelben 'a kép az emberről, 'ki „hónapos ro'hanásak után egy méterre  
saját sorsától" áll.  

Ha eddig tendenciákat jelezhettünk, a Búcsú Betlehemt ől versei kap-
csán ezeknek eluralkodását figyelhetjük meg. Szürrealisztikus valбság-
kezelése és látása, •a weöresi költői alkat munkája, a forma aktív  
felfogása és e felfogás diadalanaskodása Orbán költészetében olyan je-
gyek, amelyek alapvetően meghatározták legújabb kötetének verseit, és  
világossá tették a tényt, hogy Orbán a modern m gyar költészetnek  
éppen modern hagyományaiból kiindulva jutott el a versnek esztétikai-
lag magas szintű  megvalósulásahoz is.  

Ha szürrealizmust emlegetünk vele kapcsolatban is, közelr ől sem an-
nak húszas évekbeli vonásai, hőskora jellegzetességei lebegnek sze-
münk előtt, hanem az a szürrealizmus, amely Kassák és Déry, József  
Attila és Weöres Sándor, majd Juhász Ferenc költészetében immár  
„honivá" vált, s mi cél volt egykoron, a merész kapcsolások révén el ő-
állított többsíkú kép p1., ma már kifejezéssé vált, költ ői 'anyanyelvvé,  
amelyen önfeledten lehet énekelni. Orbánnál a szürrealisztikus kép-
világ természetes közeg, s már azon a fokon, amikor az olvasóban fel  
sem merül a gondolat: csinálhatná másképpen is, láthatna másképpen  
is, építkezhetne ,móri anyagokból is. 5 nyilvánvaló az is, hogy Orbánnál  
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sem lehet a valóságtál való eltávolodásról beszélni, hiszen a szürrea-
lizmus már a húszas években sem pusztán a vialóságfelettiséget reve-
lálta, hanem a mélybe szállást is, a 1élеknek és a képzeletnek fino-
mabb rétegei és rezdülései megközelítését, egy törékenyebb hangulat-
világ felrajzolását és kílbányászását, az érzések szokványosabb köre  
helyett az érzékelés relációinak felfedését. Az „áttetsz ő", a legtöbbször  
csak sejtett valóság-fátyolok libbennek meg ebben a költészetben, va-
lóban úgy, ahogy Régi flöld című  versében olvashatjuk: „Itt az ég cso-
dáit egy ötéves gyerek látta: tenyérnyi szemekkel álltam a gyümölcs-
től öreg fák égi özönében". Orbán Qttó költészetében már „késpenge  
hangon sír 'a föld örökzöld gyerekágyán" (Naaaforduló), s hangzik  a 
vallomás: „a madarak nyelvén olyan édes volt az a föld". De a me-
rengő  képzelet íve is ezt a világot idézi:  

hol vagytok hol vagytok 
ti özdnvizi rétek 
olthatatlan tűzben 
élve eliége+k .. . 

(Nyol+c szerelmes ének) 

Költői mageltartása kapja meg alakját éppen az érzékelés ilyen vonat-
kozásainak összejátszásából, s a „gyermeki szív", melyet emleget, ali-
bijét i's a felnőttnek abban a tisztaság-képzetében, amely a gyermek-
kor látás-rendszere sugallataiból építkezik. Invokációjában maradék-
talanul éppen ezt tárja fel:  

„A dalról gondolkoztam örökös lépéseink zaja közt, madárforma  
fényességünkből kirajzó suhogásunk és a láthatatlan égi áramok alatt  
úszó életünk álmas óráiban, mikor a ház elveszti pátoszát, s a dísz-
telen esőkben nem tör az ég felé az ész lendületével, csak az 61 me-
legét kínál j a a hazatérőnek; egy 'kályha mellett megülni a legjobb ilyen-
kor, és bámulni kifelé az esőbe, ahol hajuknál fogva vonszolja maga  
után a csupasz hegyeket a -könyörtelen idő  ... A dalról, mely ott kanya-
rog e kimeríthetetlen folyam partjai közt, és hautréamant zászlóit len-
geti egy még névtelen gyermeki öröm máris kínzó ürességének eleven  
emlékeként: könnyűség, könnyűség, tavozó és érkez ő , megfoghatatlan,  
mint a vándormadarak panasza, mégis közeli, mint ez az arcomat  
égető  szél ..."  

A Búcsú Betlehemtől minden versét át- meg átjárja a szürrealista  
ihletés, s hol a „könnyűség", a „megfogiatatlanság" távolságagyban, hol  
pedig az arcközel síkjain realizálja a verset, elannyira, hogy ez a kö-
tet a modern szürrealisztikus költészet példatára is lehetne, melyben  
a látás lehetőségei mind a nyersnek, s már-már dadaista szókimon-
dásnak, mind pedig a szubtilisnek, az éterinek a p бlusait érintik.  

Trбnbeszéd című  verséből idézünk, példázni sajátos naturalista meg-
oldásait:  

Oгszágas oswr, vi гjijagó, iires anya ~rrцéh, 
:а  пnaigtal~an .ég kéménуein а't 

ki:zúg +а  kar+dpen!grélk közé а  téli angyiаf1; 
gyambцradal+rna g.öndör ha ~jzábát 

vasliésü јéved télpi a baпгackvitéz, 
és kannibál fйvek hábarú;já,ban 
ég mint az örök öröm c ~цpkebákra 

ra . csirkesza+ras ud пгar . . . 
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S megszólaltathatjuk sajátos dadaista „vágásait" is Tábornok cím ű  
prózaverséből:  

„A tábormok déli гd ttje. Keserves délel őtt. Kezdődik ,a  sztikrekedéssel. Az-
tán a könömvágás, haјmasás. •S .máris futás a d'í' .zszemlére. Persze megint ъеm  
megy a feЈenráцΡás. Egy ével a nyugdíij e гlgtt: örv kös rette;gés. Katonák, túl  

soka bripper — s5х1ј:a dl magát. Aztán 'a lálb иΡizit. Aztán •a lőgyalkonlat. Agyú-
val, embene~kre. Tíz- ~hwsrz haldtt, ide ni гa,dig betкrk egy-két kirвkat is ..."  

Akad példa az automatikus szövegre is:  

„RejtaelImek tárasa. lJ,gő  keresztek állnak •a föld h аjá гban, tenyerükóFn át-
vert rozsldáis szögekkel rájuk szögezve kalfdu!ló basátok függnék rajtusi, és  

magasztos ál'l'alt-aгccall fingják tle évszázadok latonvását ..."  

(Séta)  

Orbán kötetének nagyabbik hányada azonban az „Idő  élő  kottafejei-
vel" — ezekkel a, „kegyetlen +virágokkal" — van teli. Csúcsai ezeknek  
a törekvéseknek A székesegyház, A kiűzetés, A sánc című  költeményei,  
amelyekben a „valóság illúziótlan olaj- és csiriz-szagú" világa felett  a 
képzeletnek valóban „szürreális" virágai nyílnak, azon a ponton, amit  
a költő  a , ;belátósakon túl az értelmen innen" metszetében jelöl ki.  
S ide soralhatб  Fizikus-ódája, KézQnűves-ódája és Fegyverkovács-бdája,  
nemkülönben a Hommage a Henri Michaux cím ű  verse is, a tréfa és  
komolyság sajátos vegyiiletének e kit űnő  példája. Nyilván nem vélet-
len, hogy a verseknek éppen ebben a ikörében sikerül eddig l4gérvé-
nyesebb módon megfogalmaznia attit űdje verseket ihlető ,  világot lát-
tató vonásait, felderengtetve a versrészlet mikrokozmoszában költ ё -
szete egésaének, eddigi eredményeinek képét is:  

Fordul az ёv? нoméroaz  
derüгjlétőil гragyagva rohampá'k le i.a  tenger  
dakti.lпzsai a védtel єЁi partokat? A gátakon áttörő  
r.a,gyolgásiban alyan ёlleis  az  а ] гmailLat,  
hagy Rrérzik ІьеІё  пгуеlиед ? Hagy véгizik 0  tavasztó ј[  
az ёg is nriintlha penge hasagatn,á? A húsovő  ггдо  szi,nmai közül,  
а  párzó gуiinyör ri uaáböl föPsziun•atdl h+alállos  
lehetőségeiuzk tigr гs-,f~my+ei közé egy  
emberi ё le.t röиild törbÉneцme? Keserű  rögök  
vi1lmai. !01а'jkutalk éginek  
a felih&t ~le.n flé•ny v+ízö.zönében.  . . . 

(Fizikus -ода)  

Mert nyilvánvalóan erről van szó Orbán Ottónál. A „felh őtlen fény-
ről", az „egy emberi élet rövid történelméről" (és nem történetér ől! ),  
az „éles almaillatról", a „húsevő  időről" — a való világról és annak  
burkáról, e burok olyan perifériáiról, ahol már kevésbé érvényesül  a 
vonzásnak a törvénye és a képzelet, az érzékelés egészen szabad pá-
lyákon röpnilhet.  

Az a terület ez, melyet először Weöres Sándor költői röpte nyomán  
érzékelt a magyar kölHlészet, s nem véletlen, hagy Orbán Ottó Weöres  
Sándor nyomdokain indult el, hitem szerint kevésbé az utánzás, a  
követés, és sokkal inkábba lelki rokonság és költ ői alkat vonalán, hi- 

1109  



szen nyilvánvaló, hogy azokon a területeken, amelyeken Orbán jár e 
kötetében, Weöres Sándorral találkoznia kellett. Weöresi vonásai mel-
lett azonban hangsúlyozni kell eredetiségének a realizálódását is, hi-
szen pl. Homokvár oímű  ciklusának kis darabjai ugyan Weöres m ű-
helyét idézik, ám nem egy közülük a Weörestől kapott forma mara-
déktalan kitöltését és „orbánasítását" is jelzi, mint pl. a K ődajka című  
verse. Ugyanakkor a Jeruzsálean megvétele, különösen pedig a Masz-
kok ,farsangra című  sorozata weöresi 1ehоtőségek további tágítását hoz-
zák. Orbán forma-világa tehát csak látszólag nem egységes, s nem 
eredeti a szónak abban az értelmében, amelye еt az irodalomban a pol-
gári magántulajdon elve honosított meg. Formai megoldásai ugyan-
akkor brarviírok is, melyek közül nem egyet akár mesterei is vállalhat-
nak, s rnég inkább aláhúzzák és kiemelik Orbán költészetének „alakos-
kodó" és elidegenítő  vonásait — ezen a területen a költ ői elidegenítő  
technikát, a rejtőzködve, maszkos magamutatási. 

Haјlékony formakultúra, szuverén költőiség tudja csak megtenni, 
mit Orrbán Ottó, ki egész kёtetébеn a legikülönbözőbb alakváltás k ré-
vén mutatja meg erejét, s itt utalhatok prózaverseinek sorozatára a 
Szigetek című  ciklusában, a anestereket idéz ő  versekre, a lényegében 
népdal- és gyermekversvariációkra, melyekben a tisztelgő  gesztus az 
ihlető  hatás kezét fogja, s felettük az eredetivé alakító költ ői indulat 
szivárványszíneit láthatjuk — a magyar költészet tehetséges fiahal kép-
viselőjének egyéniségeként. Tudnunk kell azonban, hogy Orbán Ottó 
esetében sem úttörésr ől van szó, de leginkább immár a magyar köl-
tészet egy lehetséges megvalósulása gyümölcsöztetésér ől, tehát arról a 
pillanatról, amikor nem a „mit és mi újat hoztál?" kérdése merül fel, 
hanem a sáfárkodásról számotadásé, a „hogyané" és a „mikénté". A 
többi a talentum dolga, s mert fiatal költ ő  Orbán Ottó is, nyilván a 
számotadás idejét is rmegérjük. 

(Folytatjuk ) 
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А  I.IRA A KÖLTЁSZET RENDSZERЁBEN  

UNGVÁRI TAMÁS  

A líra abban ktilönböz.ik más m{lfajok-
tól, hogy benne a szubjektum a mCí-
vészi farmálás objektuma.  

Johannes R. Beeher  

1831. augusztus 274n, halála előtt alig egy esztend ővel az öreg Goethe  
elindult feleségével az ilmenaui Oroszlánhoz címzett vendégfogadóból  
a magas Gickeilhahn hegyére. Az út nagyabb részét kocsival tette meg,  
de a hegy ormán már gyalogcszerrel kelt át, és Johann Christian Mahr  
bányafelügyelő  társaságában felkereste azt a vadászlaikot, ahol a „Ván-
dor éji dalát" írta, csaknem hatvan esztendeje.  

Iimmtiár minden bércet  
cseavd гiil,  
halk lomb, alig érzed,  
ltnidiil :  
sóhajt az éj.  
Már búdik а  ibieгlkti, madár+ka,  
rte is n гemsokйra  
nyugsmol, ne fé~j  . . . 

A dala vadászlak falát díszítette. Goethe könnyes szemmel találta  
meg a verset, s leolvastatta magának a dátumot: 1783. szeptember 7.  

Egy lírai dal, melynek alkotó ja fél évszázad múltán a dátumot be-
tűzgeti. Egy röpke pillanat rögzítése, melyb ől költője számára fontossá  
válik, hol és mikor írta. Mintha térben és időben akarná tájolni, he-
lyet és életrajzot illesztene hozzá. Meghúzza annak a mögöttes élmény-
világnák a körvonalait, ami a könnyű  kis dalbál (természete folytán)  
kimaradt, de aminek úgy tetszik jelentősége volt és maradt. 1  

Mindez ellene szól annak, amit a dalról tudunk. Egy hangulat, egy  
átvillámiб  kedélymozzanat rögzítése, kiterjedés nélküli, id őn kívüli  
jelenség — így gondolnánk formai külseje után. Csak egy sóhajtás és  
máris elmúlt, nem horgonyozhatö le sІhová. Indítéka alig van, követ-
kezménye, eszmei summája ugyancsak kevés. A dal átsuhanó angyal,  
— meddő, skolasztikus .szócsavarásnők látszik vitatni, hogy légies tü-
neménye megállhat-e a ,tű  fokán.  

Az öreg Goethe látogatása a Gickelhahnon mégis arra figyelmeztet,  
hogy 'a dalnak is vannak idő  rés térbeli meg2iatároz бi. Fényének sötétbe  
boruló udvara rejt valamit, egy titokzatos, mert a művön kívül ma- 



radб  területet, melynek kiterjedését és történetét érdemes felderíte-
nünk, ha a líra modelljét keressük.  

Az első, ami a lírai dalokból feltűnik: a megfoghatatlanságuk. Csak  
külső  támpontok utalnak rá, hogy egy egész vonatkozásrendszer ábrája  
állhat mögöttük. A „Vándor éji dalából", éppenséggel minden kima-
radt, ami körülményekre, vagy eseményre utalna. Csak egy finom ana-
lógia párhuzamosai tetszenek fel: a csendes bérc és a búvó berki ma-
dárka az elp7henésnek, a végtelen csendnek azt a hangulatát idézi fel,  
melynek a vándor is részese lesz.  

S immár nem két világ ez: az emberé és a természeté. Közös hangu-
lat alkonyi fénye vonja be mindkett őt, eggyé olvasztja őket a lehe-
letnyi mozgás, a halk lomb egyetlen sóhajtása.  

A líra csodája 	a világ és az egyén, a természet és az ember eggyé- 
olvasztása. Nincs különbség, ahogy a természetet, vagy ahogy magát  
szólaltatja meg a költ ő . Sőt, egységük, azonosságuk kifejezésére még  
azt a költői fordulatot is felhasználja, hogy önmagát második sze-
mélyben szólítja meg — s ezzel, mintegy a természet hangja, rezdülése  
hallatszik „első  személynek".  

Goethe egy helyütt történetnek, máshol alkalomnak nevezi a dalt  
s ha a ekét kifejezést kapcsolatba hozzuk, kitetszik tüstént, hogy a tör-
ténet — valami objektív eseményt foglal magába, míg az alkalom: az  
én és a személyiség találkozása, ezzel a történéssel. A kett ő  közös létfor-
mája lesz a vers.  

A személyiség és a történet találkazára azonban más m űfajokat is  
jellemez. A lírai formában ez a találkozás még egy különös karakteri-
záló jegyről ismerszik meg. S ez nem más, mint hogy a lírikus magát  
I találkozást avatja tárgyává. Vagyis a személyiség izgalmas keresése  
a vers közvetlen témája lesz — ahogy ézékenységével behatol a vi-
lágba, ahogy eszméletével magához öleli azt, ahogy mintegy szemünk  
előtt formálja verssé környezetét és önmagát.  

Lukács György a lírai forma viszonyát a többi m űnemhez így fogal-
mazta meg: „A lírai forma különössége abban áll, hogy benne a meg-
formált valóság előttünk fejlődik úgyszólván in statu nascendi, mialatt  
az epika és a dráma formái ... a költ őileg visszatükrözött valóságban  
a jelenségnek és a lényegnek pusztán objektív d іalekti'káját ábrázolják.  
Ami az epikában és a drámában teremtett természetként (natura  
naturata) objektív dialektikus mozgalmasságában fejl ődik, a lírában  
teremtő  természetként (natura naturans) el őttünk szuületik meg."2  

Ez a folyamat rajza tehát a ura, melyben a szubjektum kíváncsisága 
és megrendülése mintegy „tárgyiasul". Amikor Goethe azt mondja, 
hogy a líra csúcsa a ,;külsбlegesség" (Kusserliahkeit), akkor erre céloz. 
A merő  szubjektivitással szemben a történéssé avatott személyesség, a 
tárggyá emelt lírai én, az egyéniségben tükrözött világ sajátos dialekti-
kájára. 

A dialektikat eggyé fogja — 'a lírai élmény. Lukács fogalmazásából de-
rül ki ugyancsak, hogy tartalom és forma ebben lép közösségre. So-
hasem kizárólagosan belülm ől támadó, és sohasem pusztán a téma fog-
lalata a lírai élmény: hanem egyszerre „bels ő" és , ;külső". A gondolati 
és az alaki inger sem szakíthat б  el, a urai élmény, mint Lukács írja, 
„egyúttal kifejezési eszköz is és azonkívül a költemény sajátos, tovább 
fel nem oldható közvetlen tartalma". 3  
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Tartalom és eszköz együtthatása azt eredményezi, hogy a forma is 
közvetlenül tartalmi üzenetet hordozhat. Ez a közvetlenség a líra meg-
különböztet ő  jegye. A hangalak és ritmus maga is értelmi tényez ővé, 
szuggesztióvá emelkedik és a gondolattal együtt alkot új min őséget. 

Erre a „szóértékre", újonnan támadt minóségre számos példát is-
merünk. Bizonyságát olyan esetekből tárhatjuk fel, amikor egy-egy ki-
fejezés tartalmi üzenete már elhalványult, de a forma (szóhangzás és 
értelmi összefüggés, vershangulat) teljes érték ű  tagként hordozza a 
kieső  mozzanatot. 

Mi zuhog, mint malom a pokolban...  

hangzik Vörösmarty Vén cigányának egyik sora. A mitológia nem is-
meri a pokolbeli malom képét. Danténál sem szerepel, s az alvilág 
egyetlen ismert leírásában sem. A .kutatás kimutatta, hogy a sor ere-
dője reális tény: bizonyos dunai malmokról lehet szó, melyek csak 
nagy felhőszakadáskor, áradáskor indultak meg: „pokoli id őben".4  

Mindez — az egész sor tartalma — elhalványult. Olyannyira, hogy 
még a kritikai kiadásban is „zokogó" malmot olvashatunk, holott a 
filológia bebizonyította: zuhogó malomról van szó. S a verssor mégis 
érthető . A vers közvetlen tartalma ugyanis nem a reális kép, hanem 
az ürügyén átélt szenvedés és indulat. A „külső" — „belsővé" vált, 
átlényegült. 

A „belsővé válást", a lá г Ρtható és a közvetlen tartalomnak ezt a játé-
kát Illyés Gyula egyik elfelejtett tanulmánya5 porapásan fogalmazza 
meg. 

,a kunyhó, ropog a nád,  
đ leld hazz&l azt . а  baxinё t"  

így hangzik a népdal. És Illyés hozzáf űzi: „ebben a versben nem a 
nád ég, hanem a szenvedély". A kép csak felidéz valamit — a hírértéke 
több, mint szavainak összege, s a két sor kapcsolódásában is, az át-
menetrrélküliségben, friss váltásban érzékelhet ő  a „külső" és „belső" 
naiv és egyszerű , ám minden rafinált igényt kielégítő  játéka. 

A magyar népdalnak különben is sajátossága, hogy a kapcsolat-rend-
szert, a természetinek és a személyesnek egymás felé tapogatódzását 
szeгkezeti struktúrájában őrzi. „A magyar népdalnak rendesen van va-
lami feltűnő, megindító motívuma, mely elválik a népdal tartalmától" 

állaspította meg Ried1 Frigyes egy posztumuszon megjelent, alap-
vető  tanulmányában. б  

Fönn száll a pacsirta  
Az eget hasítja — 
Fordulj feléml rózsám  
Gsakald meg az orcám  
"CTgy se látsz soká már.  

A pacsirta csak távolról, mintegy párhuzamos kapcsolatként idézi, 
inficiálja az egész strófa tartalmát, az elválás szomorúságát. A vers 
élén mintegy összefoglaló természeti képben megjelenik az egész — s 
azt bontja ki már a szubjektum oldaláról a többi sor.  
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Az indítókép és a strófa, kezd őmutívum és a vers között határozott 
kapcsolatok típusai fedezhet ők fel. Riedl négy lehetőséget sorol fel: 

а) helуbeli-1okális  

ddőbeli 	} kapcsolatot 
ok-okozati  

analógiás 

Az asszociálási módokban, képzettársítási lehet őségekben megisme-
rési kategóriák rejteznek. A látszatra kapcsolattalan sorok között az 
összefüggés a logikára emlékeztet. 

Búzaval é1 а  va,dgalaanb  
Bzamorúa szól а  nagyiharang  . . . 

A két sort egy időbeli azonosság kötni össze — s az egyidejűség fel-
idézése kötést tesz a természeti és az emberi világ között. A szemlélet 
mintha szemünk előtt láthatóan vonulna vissza a külsőtől a belsőig. 

A népdal persze itt azért érdékes, mert egy „líra-el őtti" állapotot őriz, 
a vers születésének történetét; a kifelé forduló, majd önmaga hangu-
latára figyelő  tekintet sugarának ívét. 

Amikor a népdal sajátosságait Heine vagy Pet őfi a lírai kifejezés szol-
gálatába állítja, akkora személytelen, kezdetleges, a tárgyi és az em-
beri világ kettősségét rögzítő  népdalból egységes, szubjektív, va110-
másra és egyéni megnyilatkozásra alkalmas forma lesz. 

Járdk-kelek én is zöld erdőiben.  
Nap lercnentén vaun gyönyöriiségem.  

— írja Petőfi, s itt az én minta versb ől kiugró névmás, átcsoporto-
sítja a vers struktúráját. súlypontjába ez az én kerül, mozgalmasságát 
a kedély hullámzása, dinamikáját az egyéniség szerepe adja. 

Petőfinél különben a népdalforma személytelensége és — Pándi Pál 
szavával? — „a, személyesség vele való birkózása" teremti r дΡ1eg a köl-
tészetnek azt az objektivitását, mely teljességgel az egyéniség kifejezést 
szolgálja. Ez az a szubjektivitás, mely tartalmilag is olyan azonosságra 
lép a néppel, mint amit a forma sugall. „Ha a nép uralkodó lesz a 
költészetben ...", ez nemcska politikai, hanem esztétikai vallomás is: 
a vers olyan fajtáját jelenti, ahol hagyomány és szubjektivitás, egyéni 
képzelet és közösségtől ismert forma eggyé olvad. 

A népdal és a „műdal" különbségeiből egyébként a lira fejlődésének 
legfontosabb tendenciája következtethe гtő  ki. Az előbbiben a „külső -
nek" és a „belsőnek" bizonyos egyensúlyi állapotával találkozunk —  

alkalom, és történet, helyzet és élmény még nem forrott össze benne, 
s a közűik támadt kapcsolata képzetek egyszer ű  hasonításán és kü-
lönbségén nyugszik. 

Nincsen ,apám, nincsen anyám  
Az istеn is haragszik ráun;  
Árva vagyok, mini a góQya  
Kiinek nincsen pártforgója,  
Kirak nincsen partfagбja.  
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fgy a népdal.$ Egyetlen hasonlat, egyetlen analógia világítja meg  a 
helyzetet — méghozzá közösségi jelkép, a magányos gólya. A hasonlat-
ban nincs egyéni — szimbólumértéke azon nyugszik, hogy közvetlen és  
gyors asszociációt hoz létre. A népdalban a gólya —egyezményes jel-
rendszer szerint — a „magány" kifejezője. Mint ahogy a szegfű  az igaz-
ság virága, a zsálya az égő  szerelemé, a villa a heves szenиеdélyé 9  

Nielcsen apám, se anуáun,  
se istenem, se hazám,  
se böl+csбm, se szemfedőim,  
se csókom, se szeretarn.  

Ez József Attila változata. S az első, amit megfigyelhetünk, hogy  
mennyire egységesítette József Attila a magány, elveszettség, dac és  
kétségbeesés hangulatát. Nyelvileg ugyanaz a tagadó, bels ő  ritmus szál  
minden sorból: látszólag monoton lett a költemény, de ett ől a ke-
délyállapot egysége gazdagodik.  

S kimarad — Természetszer űleg nem talál helyet benne — az „árva  
gólya." A vers objektív és szubjektív világának egybekötéséhez itt már  
nincs szükség az analógia egyszerű  eszközére. „Benne van már", ez  a 
„külső", ama keménységben és szigorban, mellyel a vers megszólal.  

A népdal, valamint Pet őfi vagy József Attila költeményeinek egybe-
vetése arra vall, hogy a tudatos КёІtёszеt műhelyében a szubjektiv és  
az objektív teljes összeolvasztása történik. A vers kiszűr magából  
mindent, ami magyarázat és párhuzam. Az élmény tüzében mindent  
egységes látamá.ssá hevfft. S minél szubjektívebb, egyénibb a kép — an-
nál objektívebb is, abban a goethei értelemben, ahogy ő  a „külsőle-
gességről" szól.  

A teljes eggyélovadás a lírai formák között leginkábba dalban érhet ő  
el. Szerepjátszást is azért engedhet a dal, mert itt ,küls ő  és belső"  
már nem számít — s mindegy a megszólítás módja is. Az „én" és a  
„te" fazonosak. Az „önmegszólitó verstípus",lo rnelyben a költ ő  önma-
gához intéz felszólítást s magatartást példázattá emeli vagy bírálja  
— voltaképp retorikai fordulattal ugyancsak az objektív világ és a  
személyesség kötésének különleges típusa. Nem a nyel иtani viszonyok,  
hanem a helyzet átélésének módja dönt a vers karakterér ől.  

A dal azért ritka típus, mert az én és a világ egyenrangú feloldása.  
S a dalköltészet újkori feltűnése ezért mintegy a líra cezúrája is. Az  
ismert ókori formák — a himnusz, az óda — kifejezetten a tárgy fen-
ségétől lebilincselt személyiséget állítják elén+k. Abban a pillanatban,  
amikor a személyiség szerepe er ősebb lesz e kapcsolatban — az ő  vá-
gyódása, sóbárgása kerül a vers középpontjába: az elégia körébe ke-
rülünk. S ez már átmeneti forma. A lírai én és a tárgy között távol-
ság húzódik: a szemlélet és a világ távolsága pedig az epika kapuját  
nyitja ki. Az elégia leíró és fest ő  részei elbeszélő  elemet engednek  a 
versbe; ennek a műfajnak kétfelé vezet az útja — a líraiság és az el-
beszélés felé.  

Voltaképpen ez a kett ősség érvényes az idillre is. Tartalmilag az idill  
a harmónián nyugszik. A világ és a személyiség azonosságán, párhuza-
mán. De épp a benne testet ölt ő  nyugalmi helyzetet érdemes egybe-
vetni a dal mozgalmasságával, dialektikájával. A dalban a szubjektum  
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és objektum teljes egysége a kedély folytonos hullámzásával jár. Az 
idillben viszont az azonosság párhuzam révén jön létre — a szemé-
lyiség és világ távolságát épp az indulat nem hidalja át. 

Mindazt arra említjük példaként, hogy a líra körén belül is az én és 
a külvilág számos kapcsolata szövődhet, és ez a viszony műfajteremtб  
erővel bír. Egyszersmind azonban arra is utal, hogy a lírára sajátos 
vonzások hatnak: a szemlélet szögének változása a műnem karákterét 
is átrajzolhatja. Ahogy az epika az elégiára, úgy a drámai ábrázolás 
az eklogára sugárzik mágnességével. Nemcsak a gyakori párbeszédes 
alak miatt, hanem azért is, mert itt a líraiság egy helyzet felbontásá-
ban érvényesül s ez mind a dialógus formájának, mind a részletez őbb 
epikumnak teret nyit. 

A lírai műnem különösségéhez tartozik tehát, hogy a legkevésbé 
védett a többi osztályok vonzásától. Ahogy a líraiság utat talál az epi-
kába (még Homérosznál is egy- еgy betétben) vagy a drámába, mint 
a szubjektív indulatok kifejezésének lehetséges eszköze — úgy az epi-
kai és drámaј  szemlélet besztiremlik a lírába, amikor tárgy és személy 
megkülönböztethető , külön minőség marad. 

A líra ettől a „határtalanságtól" kerül a paét тkai műnemek élére. 
Mert valamennyi műfajt áthathatja, megérintheti; éppúgy áramforrása 
lehet az epikának, mind a drármánák. 11  

Történetileg mindez ellentmondásos folyamatban érvényesült. A lírai 
műnem a legkés "óbb társult önálló egységként az epikaihoz és a drá-
maihoz. S nemcsak a poétika tudománya késlekedett határokat vonni 
a lírának. Amíg a líra „tárgyiasságának" pólusa uralkodott a versen 
(ódában és himnuszban), addig önállósága csak viszonylagos lehetett. 
Függetlenségét a líra: szubjektivizálódásával éri el. Amikor a világot 
a személyiségben tudja feloldani és kifejezni, s az egyéniség lesz tükre 
a valóságnask. 

Az újkor lírai formái (így a szonett) ezt a fordulópontot mutatják. 
Egyénség és világ, szubjektum és objektum összeolvadásának történeti 
pillanatát — a lírai élményben. S ezt az eggyéforrást, kölcsönösséget 
az átélésnek mint önmegismerésnek, aZ önmegismerésnek mint a vi-
lág feltárásának kifejezését végül a dal teremti meg. 

A dalban érzelem és motívum izgalmas egyensúlya támad. Goethe 
szerb népdalokon bizonyította be, hogy egy versben a ,küls őnk", a 
motívumnak éppolyan a szerepe, mint az érzelemnek. „Egy költemény 
igazi ereje és hatása a szituációban, a motívumokban rejlik" — mondta 
Edkermann-nak. 12  S kigúnyolta azokat a verseket, mеlyeеkben „csupán 
az érzésekre, a szavakra, a verssorokra gondolnak". 

Eszménye az érzés és a motívum egysége volt — a „Vándor éji 
daláé", melynek emlékét könnyesen kereste a Gickelhahnon. Ebb бl a 
keresésből derül ki különben, hogy motívumon nem környezetleírást 
ért Goethe. Hiszen a versb ől kimaradta vadászlak képe s a teljes 
helyzeté is — de itt él benne (halhatatlanul és id őtlenül) a bérci 
madárka s a lomb, a sóhajtó ég, mindaz, ami az érzelemnek oly 
pompás megfelelője. 

A dalnak ez a ritka egyensúlya kesбbb megbomlik. A líra útja a ha-
tárok kutatásától, önállóságának felfedezését ől ismét a határtзYanság 
felé tart. Mára romantikában a szubjektiváló'dás olyan jelenségeivel 
találkozunk, melyben a „motívumokat" teljesen kiszorítja az érzelem. 
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Az én és a külvilág kapcsolata problematikussá vál k, s a vers széls ő -
ségeket keres. Vagy a tárgyi, vagy a személyes oldal kap nagyobb, oly-
kor kizárólagos hangsúlyt. Csak „motívum-versekkel" él a parnassziz-
mus; és csak jelképekké hajlandó minden objektívet felolvasztani a 
szimbolizmus. 

Ezek a •termékeny válságok persze ösztönz őleg hatottak a költ 
szetre: új mélységet és új világot fedezett fel általuk. S mégis, az esz-
mény: az arány és a küzdelmes egyensúly megtalálása maradt. Az 
„odakint" és az „idebent" egybehangolása József Attila költészetének 
egyszerre esztétikai és politikai programja. Ahogy a termelési er őket 
(az objektív világot) és az ösztönöket (érzelmet és szenvedélyt, szem-
léletet és gondolatot) ő  fogja egybe — az a líra évszázados útjának 
múlhatatlan célja. 

1  Wаlkб  Gyöngy: Igy élt Goethe. Bp., 1964. 513-514.  
Lukács Gyöngy: Német realisták. Bp., 1955. 417.  
Vö. Et%rsi István: Lukács György és a líra elmélete. Híd, Novi Sad, 1966. XI.  

1192-1203.  
Afra János: Malom a pokolban. I. T. K. 384-385.  
Illyés Gyula: A népdal jelképnyelve. Korunk, 1935. 510.  

e Riedl Frigyes: Az ind.tiálás a népdalban és Pet đfi költészetében. I. T. K. 1937,  
közzéteszi Kozoesa Sándar.  
Pándi Pál: Petбfi. Bp., 1961. 203.  

O Kodály—Vargyors: A magyar népzene. Bp., 1960. 89.  
' Vb. Vikár Béla: Népköltészet. Bp., 1906.  
10 Németh G. Béla: Az önmegszólító verstípusról. I. T. K. 1966. 550.  
11 Vb. Barta János: Zur Theorie der Lyrischen Dichtung. Zagadnenia ... Lodz.  

IV. köt. 2. 1/6.  

12 Eckerm,ann: Beszélgetések Goethével. 1825. j аn. 18. Bp., 1956. 80. 
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MíJHELYBESZÉLGETÉS AKÖLTÉSZETR ŐL,  
A „HOLD ÉS SÁRKÁNY" SZERZŐJÉVEL  

HORNYIK MIKLOS  

Weöres Sándor, a mai magyar költészet vezéralakja, világirodalmi 
viszonylajtban is a legegyetemesebb költ ők egyike. Akik jó'1 ismerik 
verseit, ezt vallják; akik pedig nem ismerik, vagy költészetszemléleti 
meggondolásokból, ideológiai aggályokból nem hajlandók megismerni: 
nagyhangúnak mondanak minden ilyen kijelentést. A vita immár két 
évtizede tart, a weöresi opus pedig csendben és megállíthatatlanul nö-
vekszik. 

Weöres költészetéről könnyű  beszélni, mert mindenkihez szólnak a 
versei, ávodásokhоz éppúgy, mint szakállas filozófusokhoz; és ugyan-
akkor nagyon nehéz is, mert állandóan változó, megújuló, kimeríthe-
tetlenül gazdag poézis ez. Weöres költ ői világa világméretű : a kozmosz 
szelét érezzük benne s a végtelen harmóniáját; világméret ű , de ember-
méretű  is: messzi tengerek énekét és szitaköt ők szárnyzizzenését is ki-
halljuk belбle. De bármilyen jelzőt aggatunk e költészetre, csak egy a 
fontos: a weöresi vers — az illanó, anyagtalan, testtelen weöresi vers 
is — az időtlen, végső  és változatlan ős-evidenciát ébreszti életre ben-
nünk. Weöres „a m тúlandában rejlő  mennyeit", a folyton változóban  
a nem--múlót keresi és találja meg.  

Időiben, végső , változatlan — nem éppen a dialektika fogalmai ezek.  

Ne feledjük azonban: az emberi lét, a létezés végső  dolgaihoz a dia-
lektika sem juitott közelebb, mint akár az ősvallások. A dialektika  
nem arás, mint a természeti és társadalmi változások ésszerű  magya-
rázata; a költészet az ésszer űtlent, a megfoghatatlant, az ismeretlent  

is bebarangolja — a külső  és benső  végtelent.  
Költőink közül Weöres merészkedett el a legtávolabbra ezen az  

úton, s az állami ІјhІеtёsй  költészet ,szorgalmazói ezt nagyon zokon vet-
ték tőle. Idealista, misztikus, pesszimista, metafizikus — mondják rá  
ma is. — Elzárkózik a társadalomtól, elefántcsonttoronyban él. Rövi-
den: szocialista költészetet kérnek számon a költ őtől, ahelyett, hogy  
megvizsgálnák a költészet mibenlétét. Doktori disszertációjában írta  

Weöres: „Remekm űvek sora igazolja, hogy a művész-teljesítmény le-
het pusztán csak m űvészi és semmi más; és amellett, hogy m űvészi,  
lehet egyúttal tudomány, bölcselet, vallás, erkölcstan, politika, prakti-
kum, szórakoztatás, akármi. Minden emberi teljesítmény iránt fönn-
áll valamilyen minőségi igény, így a m űvészettel kapcsolatban is, de  

nincs olyan emberi megnyilvánulás, mely ne jelentkezhetnék m űvészet-
ként — a m űvészet tehát szabad alkotás."  
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Az alábbi interjú, mely ez év aktóber 5-én keletkezett, csak vázlatos  
kфІt adhat Weöres Sándor világáról. Hetven kérdésre kaptaara vá-
laszt a költőtől, s bizonyos, hogy e kérdések nagy része a weöresi köl-
tészetnek csak peremvidékét érinttették. Utólag látom azt is, hogy  
aránytalanul sok volta filolбgiai vonatkozású kérdésem. Mentségem  
lehet, hogy az igazán nagy versek önmagukat válaszolják.  

AZ ELSŐ  VERS  

Az ötvennégy éves Weöres Sándor mögött ötvenéves költ ői gyakorlat  
áll: már négyéves korában tudott írni (nagybet űkkel), és így a kora  
gyermekkori ritmikus játszadozás simán átolvadt verssé, költészetté.  

tEl tudna-e mondani egy ilyen kora gyermekkori zsengét?  
— kérdeztem.  

Igen — ,válaszolta a költő . —Például három-négyéves koromból szár-
m+azik ez a kis értelmetlen hangjáték:  

Csuma-csuma cepelin,  
Csuma-csuma cepelin,  
Csuma narancs.  

Űgy hallottam, már tíz-tizenkét éves korában olvasta  
Shakespeare-t, valamivel kés őbb pedig Blake-et. Pontos ez  a 
dátum?  

A múlt századi magyar nyelvű  Shakespeare-fordításokat valóban  
tíz-tizenkét éves koromban olvastam el őször. William Blake verseivel  
azonban csak harmincéves koromban találkoztam.  

Kik voltak még azoka nagy költök, akiket tízéves korá-
ban olvasott?  

Főképpen magyar klasszikusok: Pet őfi, Madách, Arany, Csokonai,  
Katona József, a külföldiek közül f őleg Schiller.  

Shakespeare és Blake élétre szóló élménye lehetett, err ő l  
tanúskodik, hogy később lefordította a VIII. Henriket meg  a 
Venus és Adonist és Blake költeményeinek nagy részét. Ké-
•em, mondjon néhány szót arról a Shakespeare- és Blake-
képről, amit még akkor kialakított magában. 

Nincs rólúk tulajdonképpen semmi képem, nem is volt akkor 
sem. Gyümölcsök számomra, amiket élvezek. Sase törtem a fejem 
azon, hogy milyen Shakespeare és milyen Blake, úgyhogy sosem alakí-
tottam kimagamnak képet róluk, és halán nem is fogok soha. 

Űgy tudom, kamaszkorában Lao-Cevel foglalkozott, a 
hindu Upanisadokat olvasta, vagyis már a kezdet kezdetén 
költészeti örökségünk forrásainál járt. Költészetét mindmáig 
beindázza ez az ősi, mitikus, pogány emlékvilág. Mi az, ami 
véleménye szerinte rendkívül változatos, egymástói néha tel-
jesen elütő  folklórköltészetben és archaikus m űköltészetben 
mégis azonos? 

Naiv szemlélet van az ősköltészetben, a spekulatív elemeknek 
csaknem teljes hiánya; közvetlen világérzés, a dolgoknak közvetlen fel-
f agása. 
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ÖSKОLTЁ  ZET, EVIDENCIA  

Milyen formában jelenik meg az ősköltészetben az evi-
dencia?  

Olyképpen, hogy mondatlanul benne van. Az evidencia fogalma  

már kulturális produktum. Az ősköltészetnek nem volt szüksége az  

evidencia fogalmára, mert hiszen evidens volt anélkül, hogy err ől tu-
dott volna, anélkül, hagy ezen spekulált volna.  

Föllelni-e legalább a nyomát a modern irodalomban? 

A nyomát bizonyosan, de csak áttételesen. A történelmi id ő  kul-
turális élete tele van elméletekkel, spekulációkkal, s ezek nagyon za-
varják a világ evidens, közvetlen megélését. Már akkor nem lehetett 
szó eredeti és igazi evidenciáról, amikor az evidencia fogalma fel-
bukkant. A modern életben csak a gyerekek és az állattik világában 
van meg, a gyerekek világában addig, míg elméleti dolgokkal nem ta-
lálkoznak ... A világ közvetlen megélésére inkább egyszer ű  emberek, 
tanyai pásztorok alkalmasak; mi, akik sok mindent olvastunk, és sok 
mindennek az ellenkezőjét is, mindent közvetve és kuszáltan kapunk. 

A mai költők közül tudna-e valakit említeni, aki mégis 
közel áll ehhez a szemlélethez? 

Elvben sok modern költő  közel áll ehhez a szemlélethez, de 
olyat, aki a népdal evidenciájával tudna megszólalni, olyat nem tudok. 

A teljesség felé uјmű  könyvében prdza.formában ugyan, 
de a költő  szavaival szólt létünk legalapvetőbb kérdéseiről. A 
költészet nem módszertan, mégis módszertani kérdést tennék 
fel: hogyan juthat el a teljességig az az ember, aki életében 
villanásszerűen, csak egy-egy pillanatig érai át a teljes har-
mániát? 

Azt hiszem, sehogyan. A teljesség élményéhez, birtokolásához 
olyan alapegyszerűségre, naivitásra van szükség, amire nekünk már 
nincs képességünk, módunk. A teljességhez legfeljebb csak közeledni 
tud mindaz, ami a teljes őszegységen, isteni egységen kívül áll. Minden 
ember kívül van ezen. Csiszolhatja, nevelheti önmagát, s így — igen 
kicsi lépésekkel — közeledik a teljességhez, de hát azt elérni nem 
adatik meg senkinek: egyikünk sem tud abszolút egytemességre 
emelkedni. 

A JЕZUSI EMBER  

A londoni rádiónak adott nyilatkozatában azt mondta, 
hogy az Ön számára csak egyetlen ember létezik: a jézusi 
ember. Ki bennünk ez a jézusi ember? 

Állandó, maradandó lényege az emberi lénynek. Amit személyisé-
günknek, egyéniségünknek hiszünk, ezerféle dologból állt össze életünk 
során és forrton változik. Ugyanannak az embernek harmincéves kori 
egyénissége egészen más, mint tízéves korában volt és ötvenéves ko-
rában lesz. Ami az összes egyéni, személyes vonások lekopása után 
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megmarad: ez a jézusi alap, az ember tulajdonképpeni léte. Ezt éle-
tünkben alig érzékeljük, sőt egyáltalán nem érzékeljük, annyira el-
borít .benniinket él7nrényvilágunrk, személyiségünk. A jézuusi alafpréteg 
olyan nehezen bukkan fel az emberben, mint valami síkság földje 
alóla sziklatalaj. 

Mondhatnám-e azt, hogy bár a tüneményvilág szépségei-
ről és borzadályairól szólnak a versei, lényegében éppen ezt a 
jézusi alapréteget szeretné fölfedni az emberben? 

Igen, ezt szeretném, amennyiben ez lehétséges volna. De igazán 
nem tudom, van-e erre lehet őség. 

IDEALIZMUS ÉS MISZTIKUM 

A weöresi költészetet sok kritikus „idealista" költészetnek 
nevezte. Bori Imre A látomások költészete cím ű  tanulmányá-
ban kimutatta, hogy ez a költészet semmivel sem tartalmaz 
több idealizmust, minta modern természettudományok. Mit 
tart arról, ha idealistának vagy misztikusnak nevezik? 

A szó eredeti értelmében misztika annyi, mint Istennel, a világ-
lélekkel való egyesülés. Azt mondhatnám, szerétné misztikus lenni, 
de mélyen alatta állak annak, hagy misztikusnak vallhatnám magam. 
Ami pedig az idealizmust illeti, a szó kétértelm ű . Idealistának mond-
ják azt is, aki valamilyen eszményeket követ, valamilyen eszményekhez 
igyekszik igazodni. Ilyen értelemben nem nevezhetném magam idealis-
tának. Semmiféle fix eszményeim nincsenek, vagy ha esetleg vannak, 
bizonnyal rögeszmék. De remélem, hogy nincsenek. Ami az idealizmus 
szó másuk értelmét illeti: olyan filozófia ez, amelyik ideákra, elvont 
szellemi eszmékre épül. Nem tartom a viiágomat ilyennek. Igyekszem 
mindenféle ideától megszabadulni, igyekszem a dolgokat közvetlenül 
felfogni, közvetlenül érzékelni. Az idealizmus egyfajta áttételesség: jó-
ságon, szépségen és más ideákon keresztül mintegy szemüvegen vagy 
látcsövön át kapnia világot. Ett ől mindenestre szabadulni igyekszem, 
vagy talán azt is remélhetem, hogy mindett ől megszabadultam. Persze 
a nyelv annyira lezárt és sarkított fogalmakkal dolgozik, hogy ha az 
ember leírni kénytelen, nem szabadulhat attól, hogy ilyen átfogó fo-
galmakat használjon, mint sors, végzet, lét, szeretet, jóság, szépség stb. 
Idealizmusnők látszhatik, ha ilyen szavak szerepelnek a versben, hol-
ott csak a nyelvi kifejezőeszköz tökéletlensége, hogy nem tudjuk az 
ideákait jelentő  elvont fogalmakat elkerülni. 

A SZEMÉLYES LÉT TAGADASA 

Azonkávül, hogy a kritikusak misztikusnak és idealista-
nak mondják, nagyon gyákran visszatérő  vád az is, hogy ver-
seiben „világundor" Van... 

Világundor csak annyiban van, amennyiben az ellenkez ője, a vi-
lág élvezése is. Az élvezet kiváltja az undort, az undor kiváltja az 
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élvezetet: ezek a dolgok cserélik egymást. A világ élvezése vagy a t őle 
való undorodás annyit jelent, hogy a világtól nem tudtunk egészen 
megszabadulni, nem tudtuk pusztán indifferens látvánnyá változtatni 
a magunk számára; és nem tudtuk elérni azt, hogy a világban már ne 
legyen belőlünk más jelen, mint szeretetünk és részvétünk iránta. Ha 
valaki ezt az indifferenciát el tudja érni, hogy a világban már nem 
marad másképpen jelen, mint szánalma és szeretete révén és puszta 
rögszerű  testi jelenlétiével egészen a halálig, annak nincs undora a 
világtól, de nem is élvezi többé. 

Ha eljutnánk e boldog indifferens állapotba — s így 
közelebb kerülnénk a masszív lényeghez, az evidenciához is 

volna-e rá egyáltalán kilátás, hogy szemlél ődésen és puszta 
létezésen kívül valamit is tennénk? Durvább és ide nem ill ő  
szóval: „fejlődnénk"ae? 

Az evidens világokban — például az őstörzsek meglehetősen evi-
dens állatipotJban élnek — a fejlődésnek nincs jelentősége. Történhetik 
ott is fejlődés, esetleg évezrekig ugyanabban a stádiumban marad az 
élet, de ennek ott semmi jelent ősége nincs. Mindenesetre ez az evidens 
állapot nem fosztja meg a cselekvést ől az embert, a közösséget. Cse-
lekvés, munka van, de kozmikus jellegű , egyszerű  csillagmozgással. Aho-
gyan József Attila gyakran idézett két sarában van: „Dolgozni csak 
pontosan, szépen, / Ahogy a csillag megy az égen" — az evidens ember 
így dolgozik; nemigen kezdeményez, örül annak, hagy minden úgy 
van, ahogy van, nem töxekszik. fejl ődésre, változásra, hanem éli a maga 
egyszerű  és kozmikus világát. 

Ha az embernek sikerül eljutnia eddig, nem teszi-e koc-
kára a saját létét? 

Itt megint ütköaik a dolgok természetes élése és a dolgokra való 
történelmi és kulturális törekvés. Ilyen indYfferenciához egyrészt nem 
juthat el az ember akkor, hogyha el akar jutni hozzá. Mihelyt vala-
milyen fokozatot el akarunk érni, valamilyen téren káplárból őrmes-
terré akarunk emelkedni vagy éppen táibornakká, megmutattuk azt, 
hogy a dolog iránt alapvetően érzéketlenék vagyunk. Ami a kérdés 
másik részét illeti: az indifferencia semmiskeppen sem veszélyezteti az 
emberiség létiét. Az ember létével, személyes létünkkel viszont szögesen 
szemben áll, hiszen nem más, menta személyes lét tagadása. 

E gondolatok ősképeit a hinduizmusban és buddbizmus-
ban is megtaláljuk. 

A buddhizmus, a hinduizmus ezeket az eszméket más megfogal-
mazásban, sőt igen sokféle megfogalmazásban tartalmazza. Ez az esz-
mevilág, amiben élek vagy élni próbálok, egyáltalán nem sajátom, nem 
új, ez merőben ősi. Es nemcsak a hinduizmusban, de Lao-Cenél, a po-
linéziai ősi világfelfogásban és nagyon sokfelé megtalálható. Egy mor-
zsája sem új. 
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A HALLGATÁS ÉVEI 

Hideg van című  első  verseskötete 1934љen, huszonegy 
éves korában jelent meg. Későbbi nagy gyűjteményes kötete, 
A hallgatás tornya, olyan verseket is tartalmaz, melyéket még 
tizennégy-tizenöt éves korában írt. Vannak-e olyan közöletlen  

versei, armelyeket ennél is korábban írt?  

Igen, vannak tizenkét-tdzenhárom éves kori verseim is, nem is  
kevés. Fár száz van egészen korai idáb ől, vers is, próza is, de ma már  
nem találom nagyon érdekesnek ezeket a kéziratokat.  

1934 után szinte minden évben közölt egy-egy verseskö-
tetet, egészen 1946-ig. Ett ől kezdődően azonban hét teljes éven  
át egyetlen könyvet sem adott ki. E hallgatásnak valószfn űleg  
azok az ál,detlan irodalompolitikai körülmények voltak okai,  

аmelyékeгt többé-kevésbé ismerünk. A hallgatás éveinek ter-
méséből mit említene meg, ami megjelenésre érdemes? 

Valóban, körül~belül hét évig semmi sem jelent meg t őlem fordí-
tásokon kívül, de A hallgatás tornyában ennek az idбszаknak, ennek e, 
hiét évnek a versei bent vannak. 

1956-bаn jelent meg A hallgatás tornya, és ezután wjabb, 
nyolc évig tartó hallgatás +következett: csak 1964-ben adott ki 
ismét versgyűjteményt, a Tűzkútat. Ennek 'szintén irodalom-
politikai okon woltalk? 

Igen. 

VERSEKB6L ÉLNI? 

A Magyar Irodalmi Lexikonban olvastam, hogy Weöres 
Sándor „1951 óta írásaiból él". Ügy látszik, a lexikon szerkesz-
tő~je megfeledkezett .arr đl, hogy írásaiból nem élihetett meg, ha 
tizenöt évig nem közölt vens еskönyvet. Azt kérdeném tehát, 
írásaiból élt-e és él-e vagy a fordításokból? 

A tordításókb бl. „fiásokból megélni" különben is azt jelenioné, 
hogy az embernek sza'km'ányban kellene írnia. Ha lehetséges volna is 
írásokból, különösen pedig versekből megélni, nagyon egészségtelen 
állapotnak tartanám. Akár kívánkozik, alkár nem, egy hónapban össze-
gyártani nyolc-+tíz verset csak azért, mert meg kell élni — ez szörny ű  
állaipot lenne. 

— Annyit tesz ez, ,hogy minden költőnek valamilyen civil fog-
lal'kazás után kell néznie? 

Igen. Lehetetlennek tartom, hogy valaki a verseib ől éljen, mert 
hiszen pakkor tömegével kell ontania a verseket, s ebb ől olyan elhígu-
lás következik, ami 'semmiképp se j б . Nyugat-Európában sem a verseik-
ből élnek a költők. T. S. Elint banktisгltviselő  volt, később kiadóválla-
lati tisztviselő, Ungaretti egyetemi tanár, Pierre Reverdy kolostori ker-
tész, stb. Nyugaton is megvan a költ ők civil foglalkozása. Nem is vár-
nák a társadalomtól, a kormánytól vagy a könyvkiadóktól, hogy a 
verseik miatt tartsák el őket. 
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„TÖBBET ÍRTAM, MINT KELLETT VOLNA” 

Önt rendkívül termékeny költ őnek tartják, általában az 
a vélentiény, hagy nagyon könnyen, nagyon gyorsan ír verset. 
Ha azonban elolvassuk A vers születése című  tanulmányát, 
akkor az derül ki, hogy gyakran vannak ІhІІtt.арgІУок  a mű-
ködésében. 

Feltétlenül vannak. Néha fél évig vagy még hosszabb ideig egyet-
len verset sem tudok írni, máskor előfordul, hogy néhány nap alatt 
akár ötven-hatvan verset megírok. Tapasztalatorr szerint sose jó, 
ha túl bő  a ternvés, mert az mindig hígabb eredményre vezet. Az 
egészséges az, ha havonta 'kétahárom vers keletkezik. 

Ha rnagy költőink versesköteteit kézbe vesszük, azt ta-
pasztaljuk, hogy sok félkész dolgot írtak, rengeteg töredéket, 
alkalmi rigmust. Ez persze minden költővel így van; csak az 
a kérdés, tanácsos-e ,még a klasszikusok esetében is újra meg 
újra kiadni mindenféle borzas költeményt? 

Ha a költő  maradandó és megbecsülik, ,akkor többnyire minden 
munkáját válogatás nélkül kiadják. Ez bizony nem egészséges, de nem 
tudom, ki volna az, aki úgy tudná, szelektálni ezeket az oeuvre-ket, 
hogy feltétlenül az marad meg, ami érdemes, s az hullik el, ami jelen-
téktelen. A zsengék és jelentéktelen írások tömege tényleg felhígít j a 
a költő  oeuvre-jét, viszont nincs semnmiféle határozott alap a rostálásra. 

Önéletrajz című  versiében ezt írja: „ez volt életem ... Sok 
mellébeszélés." Mintha egy idegen költ ő  munkásságát mérné 
fel 

Határozottan érzem, hogy mennyiségileg sokkal többet írtam és 
adtam ki, mint kellett volna. Nekem sokkal rokonszenvesebb Pilinszky 
János oeuvre ~je, akinek összesen hetven verse van, de azok súlyos 
versek — mint a ,magormé, aki ezerszámra írtam és közöltem verséket, 
és ebből a túlságos mennyiségiből most már nagyon nehezen vagy se-
hogy sem tudnám kiválogatni azt, amit talán értékesnek tartanék. 

A TŰZKrt7TRбL  

A hallgatás tornya után nyolc évvel jelent meg a Tűzkút.  
E verseskötete nyilván az 1956-tól 1964-ig terjed ő  időszak vers-
ternvését tartalmazza. Mekkora 'an уagьбІ  válogatta ezeket a 
verseket?  

Majdnem minden benne van e 'kötetben, amit ebben az id őszak-
ban írtam. A kötetnek legalább egyharmada korábbi vers, amii megvolt 
már A hallgatás tornyának megjelenése idején is, de akkor még nem 
volt teljesen kész, teljesen érett. Szóval a Tűzkútnak körülbelül egy-
harmada 16 és 40 éves korom között keletkezett. A Bagatellek sorozat 
sok darabja nagyon korai. Pédául a Song című  vers megvolt már meg-
jelenése előtt harQninc evvel is, csak nem volt meg az alkalom, hová 
illeszkedjék. A Bagatellek sorozatba beleillett, tehát megjelent. 

Sok munkát igényelt a Tűzkút összeállítása? 
Nem, néhány nap alatt összeraktam. 
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A SZÖRNYETEG KOPOR8бЈА  

A Tűzkútban számtalan olyan vers van, aminek keletke-
zéstörténete aligha szokványos. Hogyan keletJkezett például 
A szörnyeteg koporsója? 

Keletkezésileg ez négy külön vers. Mind a négy része más-más  
esztendőben keletkezett, csak utólag álltak össze ilyen egységgé. Egyik-
nél sem gondoltam, hogy valami nagyobb egységbe fog illeszkedni,  
utólag derült ki, hogy egy kis szimfóniaszer ű  kompozíciót adnak ki  
együtt.  

E kompozíció negyedik darabjában olyan részletek van-
nak, amelyek a hagyományos versírástól teljesen elütnek:  fél 
behagyott szavak, félbehagyott sorok, különös, zakatoló és  
zaklatб  ritmusok, ijesztően bizarr képek ... Hogyan keletkez-
tek ezek a részletek?  

A vers negyedik része, a Finale, amelynek ez a szaggatottsága  
van, különös montázstechnikával készült. Rákosi Viktor Elnémult ha-
rangok című  regényéből kiírtam minden tizedik szót, így egy alakta-
lan masszát kaptam, ezt kezdtem gyúrogatni. Egy ilyen értelmetlen  
szószőnyegre applikálódtak aztán az összefüggőbb részek:  

tábornok csördít  
indul a kolosszus  
csikorog dörög  
vonul a kolosszus  

Ezeket a kis betéteket nem montázstechnikával készítettem, hanem 
szaibályosan írtam, de az egész egy montázssz őnyegre fekszik. 

Van-e olyan rész ebben a versben, amin egyáltalán nem 
kellett változtatni, mivel magában is elég abszurd és kifejez ő  
volt? 

Sajá,tságoskepipen ebből a Rákosi Viktor-regényből igen érdekes 
verssarak alakultak ki azzal a teljesen automatikus .metódussal, hogy 
minden tizedik szót kiírtam. Ilyen sor ,például a „paripák négy fele-
sége". Igen sok helyen semmit sem kellett változtatnom. De volt egy 
bökkenő : Rákosi Viktor egyik szerepl őjét Puskásnak hívják. Minthogy 
korunkban szereplő  személy Puskás Öcsi, a futballista, ez az automa-
tikus hangszőnyeget kissé zavarta. Az újra meg újra felbukkanó Pus-
kás nevet mindenütt ki kellett húznom, mert félreértést okozott volna.  

HOLD ÉS SÁRKAiNY  

Az idén jelent meg Hold és Sárkány cím ű  műve, amely  
két drármát tartalmaz: az egyik A holdbeli csónakos, armely  
még 1941-ben keletkezett, a másik a két évvel ezel őtt írt  
Octopus. Egy régi könyv hátlapján láttam, hogy A holdbeli  
csónakost még a negyvenes években ki akarták adni; mi volt  
ennek az akadálya?  
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A világháború éveiben volt ez, pontosabban 'a háború végén, a 
magyar ikönyvkí'adás akkor teljesen leállt. 

Octopus című  drámája a Szent György-legendára épül. 
Bár a filológusok dolga lenni kikutatni, mégis megkérdem: 
mennyit használt föl ebb ől a legendából, és mit tett hozzá? 

Jacabus a Voragine Szent György történetét használtam föl. Ez 
eléggé vékony fonál. A királyi udvar, a szerelmespár meg a többi, más 
mondákból töltődött az Octopus anyagába. A vörös szoba álma, vagy-
is Hung hu reng című  kínati regényben nyüzsgő  öregasszonyok, sze-
relmesek és szabalányak voltak a modelljei a királyi családnak, a 
legenda mellett futó másik vonalnak. 

Az Oetopus sok tekintetben rokon az Erzsébet-kari drá-
mákkal .. . 

'Szerkezetileg а  гenesznszkогј  angol dráma struktúráját követ-
tem; ösztönzést főleg Kyd, Shakespeare és Webster drámáiból kaptam. 

MERÜL6 SATURNUS  

Mivel az utóbbi három évben két könyve is megjelent, 
arra következtethetünk, hogy ezután gyakrabban publikálhat. 
Készít. е  újabb versgyűjteményt? 

Összeá'llítattam a következ ő  kötetem, Merülő  Saturnus a címe. 
A jövő  év első  vagy második negyedében remélhetem a megjelenését. 

Mikor íródtak ezek a versek? 

Nagyon különböző  időben. Van köztük 16 éves kari vers is, 
illetve olyan, aminek alapjai 16 éves koriak; ilyen például a Kuli 
című . Vanиak köztük 20-30 éves koriak is, amelyek sok tekintetben 
változtak, módosultak. Nagy részük új anyag. 

Hány verset tartalmaz a Merülő  Saturnus? 

Szám szerint nem tudom, mert vannak benne kétsoros, négysoros 
dolgok és ötszáz sornál hosszabbak is. 

A Tűzkútt бl eltérően van-e a versekhez dátum? 

Verseimet nem szoktam dátumozni. Ebben a kötetben dátumozva 
van — igaz, teljesen hamis dátumokkal — Psyché, a képzelt Kazinczy-
koгrtárs költőnő  tíz verse, ami a Hídban megjelent. Keletkezési dátu-
mokként a versek mellett 1805, 1812 és hasonló évszámok szerepelnek. 

ELFELEI?ЕТТ  KоLTбINK 

VannІak e olyan prózai munkái, amelyek még nem jelen-
tek meg? 

Egy csomó cikk, könyvkritika, kisebb tanulmány, amik elszórtan 
itt-amott megjelentek, és összegyűjtve nincsenek, de semmiféle hosz-
szabb prózai munkám kiadatlan nincs. Eddig három hosszabb prózai 
művet írta гm: A teljesség felé című  elmélkedéssoroza'tót, a Bolond 
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Istók оímű  kisregényt és a versekkel átszőtt A holdbeli csónakos című  
színjármot. Mindhárom megjelent.  

Mint költőnek valószínűleg különvéleménye van a magyar  
költészetről, legaláabbis munkásságából erre következtethetünk.  
Ha felkérnék arra, hogy írja meg a magyar költészet történe-
tét vagy azt, 'amit a magyar köl`bészetr ől gondol, elvállalná ezt  
a +munkát?  

Igen. Lehet, hogy írák egyszer egy magyar irodalomtörténetet,  
amelyben a kevéssé ismert költőinkről fogok beszélni. Nem azokról,  
akikről már könyиeket írtak és akiknek munkái hozzáférhet ők, hanem  
a larppangó, kevéssé ismert költőinkről.  

Kérem, említsen meg közülük néhányat.  

A XVI. században Moldovai Mihály, a XVII: ben Nyéki Vörös  
Mátyás, a XVIII. században Faludi Ferenc, Bethleni Hari Féter,  Űj-
falvy Krisztina. A XVIII. század végén és a XIX. század elején Vályi  
Nagy Ferenc, Ungvárnémeti Tóth László, aztán egy Pet őfi 'kortárs köl-
tőnő : Ferenczy Teréz ... A XIX. század véggén és a XX. század elején  
Czóbel Minka. Sókat tudnék felsorolni.  

Van-e olyan XX. századi költőnk, akit méltatlanul elfe-
ledtünk?  

Bizonyosan van. Például egy zsidó költ őnket, Pásztor Bélát, aki  
hitleri munkaszolgálatban halt meg. S a napokban halt meg Imre Far-
kas, egy nagyon éгdekes, ismeretlen költő . Kevés verset adott ki, nem  
tudom, van-e kiadatlan anyaga, és 'az hol lappang.  

Imre Farkasnak olvastam egy kötegét, a Lírai kutatások  

сíműt, a saját kiadásában jelent meg. A kritika egyáltalán nem  
figyelt fel rá?  

Megjelent néhány kritika a Lírai kutatások kötetrő l, félig-meddig  
megértőek voltak, annak ellenére, hogy Imre Farkas munkájában a  
felszín, ami először megüti az embert, furcsa, dilettáns jelleg. Az els ő  
találkozás a verseivel kicsit ijeszt ő : mintha egy közönséges dilettánst  
olvasna az ember. Ennek ellenére az a néhány kritika, ami róla meg-
jelent, nem volt csúfolódó és bántó.  

A KRITIKÁRбL  

Költészetét éveken át hallgatás és értetlenség kísérte,  a 
kritika nagyon sokat gáncsoskodott művei körül. Mi a véle-
ménye a kritikáról? Segíthet-e valamit a költ őnek?  

Sók esetben segíthet. Egy-egy költ őt a dicséretek vagy éppen a  
gáncsok, a szidások kiemelhetnek az ismeretlenségb ől. A kritika segítő  
vagy gátló szerepe előre meglehetősen kiszámíthatatlan. Berzsenyit pél-
dául elhallgatgatta Kölcsey kritikája, ami különben nem is volt rossz-
indulatú kritika. Kölcsey egy helyen majdnem a költészet Rafaelének  
nevezi Berzsenyit, Berzsenyinek ez a kritika mégis akkora sérelmet  
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jelentett, hogy egész életére elhallgatott. Ami engem illet, nem sokat  

törődöm azzal, hogy mit írnak rólam. Engem a kritika se megállítani,  
se segíteni nem tud.  

VERS ÉS ZENE  

A magyar költők versei közül az Đn verseit zenésítették  
meg a legtöbbször. Melyek voltak ezek a versek?  

Kodály megzenésítette az Öregek című  15 éves kori versemet és  
a Norvég lányok című  23-24 éves kori versemet. Gyümölcskosár  
címmel Farkas Ferenc több könnyű, rövid dalomat, így például a  
Paprikajancsi szerenádját, a Bóbita tündért, az Altatódalt, A k őbékát.  
Maros Rudolf Nyúlfark kantáta címmel a Rongysz őnyeg sorozatból  
sok verset megzenésített. Szervánszky Endre kísér őzenét korronált  
egy groteszk színdar аbhoz, amit többen írtunk. Takács Jen ő  megzené-
sítette A holdbeli csónakos versbetéteit, ugyanezeket Szokolai Sándor  
egy rádiб -е1баdás számára. Ugyancsak Szokolai Sándor zenésítette meg  
az Istar pokoljárásdt. Verseimnek újvidéki •megzenésftője is van: Ju-
hász Géza k тslánya, Juhász Ildi nagyon ügyesen és szépen megzenésí-
tette egyik kis dalomat, pályadájat is nyert vele ... Ez a felsorolás  
egyáltalán nem teljes, ha пnarjában ennyit tudok említeni.  

Verseinek nagy része rendkíviil dallamos, és ezért sokan  
azzal gyanúsítják, hogy előbb lekottázza a dallamot, és csak  
utána írja meg a szöveget. Mi igaz ebb ől?  

A Magyar etűdök ciklus rövid verseinek nagy része Kodály-dal-
lamra készült, igen sok esetben Kodály egyenes kívánságára. Aprá  
és erősen ritmikus verseim között több száz van, arni részben népi  
dallamokra, részben Kodály-dallamokr а  készült.  

Dob és tánc cámű  versében a szavak fogalmi jelentése  
fokozatosan háttérbe szorul, másodlagos szerepet kap, a ma-
gánhangzók és вѕѕањјаngz6k dallama válik a „tartalom" ki-
fejezőjévé. Lehet -e egy teljesen értelmetlen szöveget úgy át-
futtatni zenével, hogy ettől valami jelentést kapjon?  

A világirodalom!b 'an számtalan precedens van erre. A költ ők nem  
mindig a nyelv határozott és értelmes szavaival dolgoznak. A népköl-
tészet is formál ilyen szó'sorozatokat — például „egyedem, begyedem,  
tengertánc" vagy „ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa" —, amiknek nyil-
vánvalóаn semmi értelmük. Az én verseim között is vannak ilyenek:  
„Ange amban ulanaj,e b'alanga janégol", vagy „Panyigai kudora ku-
dora". Ezeknek semmiféle szótári vagy szótározható jelentésük nincs;  
csak hangzási, dinamikai és strúkturális jelentésük van.  

A KÉFZELETBELI NÉP IRODALOMTÖRTЕNETЕR6L  

Azt olvastam valahol, hagy árt egyszer egy irodalomtörté-
netet: egy képzeletbeli nép irodalomtörténetét. Megvan még  
ez a műve?  
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Nincs meg. Elküldtem Hamvas Bélának, és az ő  egész irattára, 
könyvtára egy bomba áldozata lett. 

El tudna-e mondani egyekét rövidebb részletet ebb ől az 
irodalomtörténetből? 

Nehéz lenne így felidézni. Nem tudom, hogy olyan volt-e ez az 
irodalomtörténet, aminek az elveszése 'kár. Különböz ő  perјódusok vol-
tak benne azóskortól a modern időig, meglehetősen analógiájára azok-
nak az irodalmaknak, amelyek évezreket ölelnek fel. Gondolok például 
a kínai és hindu irodalomra, amelyek kezdetei Krisztus el őtt 2000-3000 
körül tapint+hatбk ki. A kínai irodalom például Krisztus előtt 1000 
körül kezdődik 'és csaknem folyamatosan haladt máig. Egy ilyenféle 
képzeletbeli nép iradalmána'k története volt ez, analízise akart lenni 
annaјk, hogy különböző  korszakokban hogyan, miben tud megnyilvá-
nulni egy nép szelleme. 

A LÉLEK IDÉZESS 

Ön számtalan európai és nem európai költő  versét lefor-
dította. Vannak-e olyan műfiordјtói tapasztalatai, melyeket más 
fardíták is szívesen vennének? 

Nem, ilyenék nincsenék. Először is, inkább stilizátor vagyok, 
mint műfordátó, mert nagyon kevés eset kivételével nyersfordításból 
dolgozom. Egyszerűbb szövegeket németb ől, franciából közvetlenül far-
dítok; de Hölderlin vagy Mollormé fordításához bizony nyersfordítás 
és sok egyéb nyelvi segítség szükséges nekem, olyan támogatók és hoz-
záértók, akik ezeket a nehéz dolgokat feldolgozták, átvélték. Nem va-
gyok műfordító, és majdnem azt mondhatnáam, hogy a m űfordításról 
igen kevés a tapasztalatom. 

A többi között lefordította Rusztaveli Sota A tigrisbőrös  
lovag című  eposzdt, ezt a több mint másfél ezer strófás grúz 
eposzt. Hogyan készült ez a fordítás? 

A tigrisbőrös lovagot eredetiből Nucubidze grúz költő  fordította 
oroszra. Nucubidze fordításából Rab Zsuzsa és Radó György magyar 
nyersfordítást csináltak, és azt szedtem én versbe. 

Mennyi idő  alatt? 
Körülbelül fél év alatt. 

Van-e éles határ műfordítás és átköltés között? 
Hogyne. Műfordításom igyekszik pontos lenni, ha viszont átköl-

tést csinálok, akkor szabadon variálom az alapul vett anyagot. Tipi-
kus átköltés például Verhaeren A szél című  verse, amelyet Kosztolá-
nyi 'ültetett át magyarra. Babits például nem fordítatta Oscar Wilde 
Charmidesét, hanem szabadon variálta. Van erre sok példa. 

A hallgatás tornya című  verseskötetében egy ábabiloni 
vers szerepel, az Istar pokoljárása.  

Az Istar pokoljárása ábabiloni eredetije cseréptáblákra vésett 
szöveg; ezek a cseréptáblák nagyon töredezettek, az eredeti vers csak 
thredéke'sen maradt ránk. Mikor ezt magyarul feldolgoztam, önkénye-
sen kiegészítettem. 
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Ez tehát átköltésnek tekinthet ő ? 
AtköTtésnek. 

Vannak-e benne szöveghű  fordításrészletek? 

Ott, ahol a cseréptáblán fönnmaradt szöveg ép. Viszont vannak 
benne olyan részek is, amik az ábabiloni eredetib ől hiányoznak, sőt 
annak szellemévеl ellenkeznek. Különösen a befejez ő  rész ilyen: „És  
majd fölkel Istar úrnő  és majd fölkel és megindul" stb.  

A lélek, idézése oímű  műfordítás-gyűjteményében a dél-
kinai szaft törzs regéjét ől a csuvas népdalokig, a hindu Dsa-
jadévától a legmodernebb francia költ őkig igen sok nép költő-
jének nevével találkozunk. Kit fordította legszívesebben?  

William Blake-et, az ókínai Csü Jüant és Lao-Cet.  

EGY KÉSZÜ'L6 ANTOLоGIEiRÓL  

Úgy hallottam, átfogó világirodalmi antológiát készít.  

Ez nagyon távoli terv. Tervszerűen és rendszeresen ebb ől még  
nem készült el semmi, de sok fordításom van különböz ő  népek és ko-
rok irodalmából. Egy átfogó világirodalmi antológiának talán a fele  

megvan már. Minden népet гagy népcsoportot szerepeltetnék benne.  
Az ún. primitívv vagy természeti népekkel, a polinéziai ,  néger, indián  
és eszkimó költészettel kezdődne, ezután az afrikai hottentotta, bus-
man és ekvátori pigmeus költészet következne. Az ó skor legrégibb réte-
géből, Krisztus előtt 2000-3000{ből léhetőség szerint minél több ver-
set szerepeltetnék, de hát nagyon kevés az e korból fennmaradt anyag.  

A klasszikus ákor lenne a következ ő  rész, azonkívül az egyiptomi,  
summer-akkád, babiloni irodalom, az amerikai maya, quiché, tolték,  

zapotec, azték költészet és a pirul inka birodalom költészete. Ezután  

az indiai, kínai, japán költészet és az európai köaépkor lenne soron  
stb. Ha mindebből viszonylag minimális anyagot veszek fel az antoló-
giába, mrég akkor is legalább négy-öt vastag kötetre terjedne. Egy-egy  
költő  nem szerepelhet sok verssel; inkáabb azon leszek, hogy kevés  

verssel egy-egy költő  majdnem minden aspektusát bemutassam.  

Az antológiának tehát az lesz a aéyja, hogy olyan kincse-
ket vonjon a magyar irodalmi köztudatba, amilyenekre eddig  

még nem figyeltünk fel?  

Én azt hiszem, ezekre m'ár felfigyeltünk, nagyon is. Alig van a 
világirodalomnak olyan rétege, amelyikkel valamelyik m űfordítónk 
nem foglalkozott volna. 

A BEATNIKEKRбL ÉS AZ „EMBERELLENES" KÖLTÉSZETRбL 

A világirodalom nagy alkotásaiban gyakran találunk ho-
mályos részleteket; ám a misztikum, a talányosság homálya  
vagy a példaként említett halandzsraajábékok és struktúra-
különlegességek aligha okoznak gondot a költészeten iskolá- 
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zatt olvasónak. Ezzel szemben a mai költők egy részénél, pél-
dául az amerikai beatnnkeknél funkció nélküili értelmetlensé-
gek halmazárta bukkanunk. Mi a véleménye erről? 

— Nem tudom, komolyan kell-e venni a beatnik költészetet; min-
denesetre egyfajta kifejezője a modern életnek. Kerouac vagy Ginsberg 
munkái között vannak szépek is. Az egész beatnik irodalomból alig-
hanem Kerouac prózá a éra legtöbbet, sok er ős és eleven dolog van 
benne. A beatnek költészet annyira b őbeszédű , áradó, formátlan, hogy 
még a kortárs is elunja olvasni, az utókor pedig legfeljebb csekély 
szemelvényeket olvas majd belőle. A modern életnék ezt a kifejezését, 
amit a .beatnek költészet jelent, sokkal tömörebben képviselik a slá-
gerszöиegeК, amik tele vannak a mai kispolgári élet mindenféle bajai-
val, örömeivel, törmelékei гvel. A slágerszövegek teljesen irodalmiatlan 
megfogalmazásban, majdnem azt mondhatnám, állati nyersességgel, de 
ugyanakkor jól ritmizálva és a dallamhoz kitűnően simulva nagyon 
sok mindent felölelnek a mai kispolgári életb ől. Az az érzésem, sokkal 
többet, mártsak a rövidségük és tömörség űk által is sokkal többet, 
minta beatnik körtők. 

Egy-egy író ellen újabban gyakran elhangzik a vád, hogy 
emberellenes. Lehet-e egyáltalán emberellenes a költészet? 

Nem tudom, mi az emberellenes költészet. Emberellenes legfel-
jebb csak egy politikai irány lehet, aminek megvannak a megfelel ő  
emberellenes eszközei: hidrogénbarвbái és atombombái. Egy költőnek 
legfeljebb zsebkése van. Ha esetleg káromkodásokat zúdít is az embe-
riség fejére, ebből .még sennniféle emberellenesség nem következik. 

„ELFELEJTETTÜK A PLAGIZÁLÁS TUDOMÁNYÁT" 

Magydarországon viszonylag sokan írnak verset; a fiatal 
költők túlnyomó vésze, bár eredeti igyekszik lenni, nem jut 
tovább a pedáns középszernél. Viszont azoka költök, akik 
nem hirdették és nem erőltettek semmiféle eredetiséget —  

mint például Babits vagy Weöres Sándor —, s őt utánozni 
mertek, mégis a legeredetibb költ őegyéniségekké lettek. Mi az 
oka annak, hogy aki mindenáron eredeti akar lenni, nem lesz 
az, aki pedig utánoz, eredetivé válik? 

Ez a költészet és irodalom egyik paradoxoni, nem egyetlen para-
doxona. Paradox jelenség, mégis így van, hogy aki bátran asszimilál 
minden külső, idegen hatást, ami szól hozzá, ami vonzza, valahogy  
különössé színeződik. Aki viszont eredetiségre törekszik, kialakítja  
ugyanazt a profilt, amit a többiek. Egyéniségét kínosan profilírozza,  
leszűkјti, s a végén mi marad? Egy vágyvilág: „Szeretnék ezt, szeret-
nék azt, de nincs; szerelmes vagyok a Jutkába, és ő  is szeret; szerel-
mes vagyok a Manciba, de ő  nem szeret, átok reá." Szávai az eredeti-
ségből körülbelül ez jön ki: „Én vagyok az egyetlen ilyen ember  a 
világon." És ez a sok egyetlen ember, ez a millió egyetlen ember na-
gyon egyformáиá lesz. Aki viszont fel mer venni hatásaktit, stílusokat, 
az ezerféleképpen színezi ezeket a stílusokat, és a stílusok színezik ő t. 
Ezáltal kialakul valami, ami még nemigen volt. 
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Mikor fedezte föl azt a hallatlan gazdagságot, amit a ter-
mékenyítб  utánzás hoz magával? 

Semmikor sem fedeztem föl, de mindig er ős volt bennem a haj-
lam, hogy kövessem +azt, ami szól hozzám, ami megtetszik. Szóval 
mindig volt bennem egy szarkaösztön: elvinni, ellopni azt, amire ép-
pen szükségem van, ami megragadott, aihogyan a szarka is elviszi a 
csillogó gyűrűt, üvegcserepet. 

A fiatal költők közül talán Orbán Ottó az egyetlen, aki 
leikii'smeret-furdains nélkül és nagyon ügyesen lopkod. Leg-
újabb kötete például, a Búcsú Betlehemtől eléggé hasonlít a 
Tűzkúthoz.  

Orbán Ottóban csakugyan megvan ez az utánzási, gy űjtési haj-
lam. Nem mondanám, hogy ingem utánoz, vagy hogy csak ingem, hi-
szen sokféle hatást asszimilál, Füst Milán vagy Kassák hatását épp-
úgy, mint T. S. Eliatét. Vagyis jól telerakott szarkafészke van. Azt hi-
szem, olyan tudománya plagizálás tudamán уa, amit a modern iro-
dalom meglehetősen elfelejtett. Shakespeare még tudott és mert pla-
g'izáni, Goethe szintén, Vergilius tele van plágiumokkal ... Persze más 
a puszta szolgai átvétel. Ha valaki egyszer űen elragadoz valamit a 
másiktól, és azt rosszabb pozícióba állítja, megfakítja, az tényleg 
rossz és kifogásolhatб  +plágium. De nagyon szükségesnek tartom a 
plágiumnak azt a fajtáját, ha az ember jó művekből, rossz művekbő l, 
utcai cégtáblákból, slágerszövegekből, akárhonnan kiszedi azt, ami 
vonzza, és annak másfajta fényt, másfajta világosságot ad a saját 
munkájában. Űgy érzem, Orbán Ottó kit űnően ért ehhez a jó érte-
lemben vett plagizáláshoz. 

Mallarménak számtalan követ őбje volt, köztük például 
Paul Valért'. Hogyan lehetett az, hogy Valért', aki még Mallar-
mé kedvenc szavait is kölcsön veszi, mégis markánsabb, mint 
a nála :ravaszabb utánzók? Mi az, ami a több utánzó közül 
torоnymagasan kiemeli? A tehetsége? 

Feltétlenül. Valért' úgy tudta felhasználni a Mallаrmё-motívumo-
kiat, hogy azokból nagy épületeket, nagy koncepciókat formált. A 
Palme, a Cantique des colonnes, a Le cimetfére marin és még sok 
nagyméretű, nagyépátésű  Valéryavers egészen különös dómokat formál 
abból, amit nagyrészt Mallarmёból, kisebb részben pedig Rlacine-b ől, 
La Fontaineből, az бfrancia költészetiből és sok mindenből merített. 

M2 a tehetség? 

Egyrészt talán születési adottság is, másrészt: az adott képességek 
kifejlesztése. Ahogy a sportoló begyakorolja a távfutást vagy a magas-
ugrást, ugyanígy a költőnek is megvan a mód ja, hogy mindazt meg-
tanulja, ami a költészethez szükséges (mesterségbeli dolog, stiláris 
dolog, mondattan stb.). És termiészetesen arra is m бdja van, hagy ki-
jelentse: ő  nem akar tanulni senkitől, ő  egyéni és eredeti és csak azt 
csinálja, ami belőle magából következik. бsidőktől fogva ez a két 
költőtípus van: az egyik kijelenti, hogy csak önmagáb бl merít és nem 
akar tanulni sehonnan semmit, a másik ,pedig egész életén át tanul, 
gyűjt, csiszolja-köszörüli az eszközeit. Valójában az a tehetség, ami a 
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két metódus mögött rejlik; mert hiszen mindkét típusnál el őfordul,  
hogy valami erőset, tartósat hoz létre. De hogy mi teszi arra képessé  

az egyik vadzsenit vagy doctus-költ őt, amire a másik vadzseni és doc-
tus-költő  mindig képtelen marad, azt nem tudom. Aki létre tud hozni  
valamilyen igazán élб , igazán sistergő , szuggesztív dolgot, lehet akár  
doctus, lehet akár vadzseni, jól tette, hogy a munkáját létrehozta.  

MAGYAR IRODALOM — VILAGIRODALOM  

Ihlet és ügyesség című  tanulmányában Németh László  
azt mondja, hogy „a heroikus ihlet költ őnépe vagyunk". „Min-
dig az ihlet és sosem az "ügyesség irányában csináltunk na-
gyol." Ha költészetünk egészét vizsgáljuk, Németh Lászlónak  

nagyon is igaza van. A vadzsзniѕégünk lenne az oka, hogy a  
világirodalomba rnég nem tudtunk betörni?  

Nem hiszem, hogy ez lenne az oka. Kis nép nehezen tör be a vi-
lágirodalomba, mert nehezen jut el egy-egy olyan produkcióig, ami  

példátlan, amilyen a nagy nemzeteknek nincs. Sz űk skatulyában élünk,  
nehezebben jutunk el olyan kifejeznivalóig, ami a világirodalom nagy  

áramában ú j szólamot ébreszthet.  
Viszont voltak és vannak olyan kis népek is, akik mégis  

helyet kaptak a világirodalorrLban  .. . 
Hogy melyik a kis nép és melyik a nagy, aligha számoktól függ.  

Az ókori Athénnak 30 000 lakosa volt vagy nem sokkal több, mégis a  
világirodalom középpontja tudott lenni. A flamandok, a hollandok az  
irodalom terén és m,ég inkább a festészet és zene terén óriási ered-
nvényeket tudtak pradúkálni. Benne voltak az egységes áramban, vér-
Кeringésben, és ilyemkor nem számít, hogy az a nép százezer emberb ől  
áll vagy százmillióból.  

Művészi eredmények tékintetében kívül állunk ezen az  

áramon?  
Nyelvileg elszigeteltek vagyunk. Nagyon nehéz az európai áramba  

bekаpcso1ódni egy olyan népnek, amelyiknek nem európai nyelve van.  

Ha a román vagy a gјrmán nyelvcsaládba tartoznánk, a bekapcsolódás  

mindenképpen könnye+bb volna. De elszigeteltségünk ellenére is például  

Bartók zenéje vagy Csontvárt' festészete hozzájárult 'a világkultúrához.  

Kik azok a magyar írók, akik megállják 'a helyüket a nagy-
világban is?  

Kartársakról nagyon nehéz beszélni. Leginkább Füst Milán ver-
seit és prózáját érzem olyannak, ami átolvadhat a világirodalomba.  

Füst Milán irodalmunkban senkihez sem hasonlít, de úgy  
gondolom, a világirodalomban sincs rokona. Műveinek világ-
irodalmi rangja mellett ez a rokontalanság lenne az ajánló-
levél, hogy külföldön is szívesen olvasnák?  

Igen. Ha magyar írók, költők olyasmire tudnak rátapintani, ami-
nek megvan a kuriózumértéke is, és ugyanakkor megvan a világiro-
dalmi nívója is: ilyen művekkel betörhetnek a világirodalamba. Fél-
dául Apor Féter Metamorphosis Transylvaniae című  munkája a XVIII.  
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század elejéről olyan könyv, ami angolra, franciára, oroszra, németre 
fordítva az egész világnak érdekes lehet. Viszont akármilyen szépek 
i's Vörösmarty versei, a korabeli francia, angol és német romantiká-
ban találunk hasonlókat. Bármennyire szép az Éj monológja, megta-
láljuk a mását Shelleynél, Keatsnél, akiket Vörösmarty nem is olva-
sott; akármilyen szép is a Vén cigány, megvan a párja Victor Hugo 
és kartársai romantikájában. Ha ezeket a Vörösmarty-verseket lefor-
dítják, a francia vagy angol olvasó csak ottani értékék halványabb 
mását kapja. Nem azáltal, mintha magyar eredetiben ezek a versek 
nem volnának egyértékűek azokkal, amiket ő  ismer, hanem csak azért, 
mert a fordítás feltétlenül csökkenti a versek eredeti erejét, hevét. 
Más szóval: ha olyan értékeket fordátunk angolra, franciára, amihez 
hasonlók ott is vannak, akkora .magyar költészet — az ott föllelhet ő  
hasonló vértékek mellett — másodhegedűssé válik. 

„A HITEM: ÜRES EDÉNY" 

Beszélgetésünk elején azt mondta, hogy olyan nehezen 
bukkan föl .a jézusi alapréteg az emberben, mint valami sík-
ság földje abál a sziklatalaj. Egyik versének utolsó strófája 
pedig így hangzik: 

Bármennyi gonoszságod, balgaságod 
nem is súrolja tiszta mélyedet. 
Ha szövevényed és kérged lehámlott, 
kiáll, mint pőre szirt, a szeretet. 

A szeretet és a jézusi alapréteg azonos? 

Igen. Jézus fogalma és a szeretet fogalma jóformán azonosítható. 

Költészetéből hit sugárzik, de ezt a hitet nem tudnám 
szavakba foglalni .. . 

Tétel nélküli hit ez, amelyik még azt sem tartalmazza, hogy 
Isten van. Istent mint teremtót ismerjük, minta létnek, a vannak a 
forrdsdt. Ellentmondást érzek abban az állításban, hogy „Isten van", 
ha egyszer a van belőle ered... Ha azt mondjuk „Isten van", ezzel 
Istent a létezők közé soroljuk: „esten van, asztal van, szék van, én 
vagyok, te vagy", így besoroljuk a létez ők közé, a létezők fölé pedig 
egy létkategóriát emelünk, ami ezáltal Isten fölött is áll. Ha tehát azt 
mondjuk, hogy „Isten van", tulajdonképpen két istenünk van: Isten 
és afölötte álló Van, a fölötte álló létkategória. Ezért nem merném 
azt mondani, hogy Isten van ... A hitem olyan, mint egy üres edény, 
ami nem tartalmaz semmit, csak befogadni igyekszik. 

S mi az, amit befogadni igyekszik? 

Akármit, mindent. Polárisan, antinomikusan bármit, ami érkezik. 
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AZ ÉLET AZ n NÉMET VAROS  

DOMONKOS ISTVÁN  

az irigemet igaz ,te .vetted  
meg a nadrágo гmat  
miutáin пnegbflzanyasotdbшntk  
abb гan а  ?kár гházЈbam  
hagy bényleg másállapat( уan vagy  
és mlg te ibe>Уцн  vakbál a¢ orvossal  
а  váráteremlben gy fiatal 
takarítánő  azt mondta hagy e ►mé)ljem 
meg a lábam meg azt hagy 
iiL}ek egy ;mй:sЈik s7јékre 
azt lkéпdezte hogy honntan jöttünk 
s hagy hová megyїi,imk  
az este végxe azt mondtad 
а!љan а  ,szoibában ahol 
valaki egy üres gyu>fás гdкљazt 
haгgy,ott hátra meg egy 
női harisnyált а  szeгk támlábán 
még a szenтetas Jkas+a гiat Is .fetltúrtam 
ааmancshéІjaal voflt te2e  
а  n.arancчsh.éj k,özőtt  
egy р►iLu1a hevert 
meg elgy rúzsas asitkk 
és ez еlfegte эnкlő  vdbt 
а  .képzelelte гrn szaímár,a 
Mbkatrol!talak ú,gy ,nedvesen 
megfeledkezve amról hagy az ahiak 
nyi'bva an s valaki  biztasan 
nézett is beюnünket eglész idő  alatt 
mikor figyel гmezte.tte'lefk 
azt mondtad hagy mast ppen аzért Is 
taválbb fialytatjuk az egészett 
és kitáг+tad а  másik аbfl,akat is 
és azon két gyererk ¢тézertt be 
akkor vjégre azt mondtad hogy szeretsz 
hogy szeretsz hagY  szeretsz 
milre én felü'ltem hirtelen 
végigm~értelerk .ahagy  ott fekü гdltél 
felhíuzott tórdekkel ez ágyban 
és azt mondtam hagy ја1 van 
hagylha gazán szeretsz 
akkor reggel karán .kelün(k 
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és ,benéz(inik ,egy-két boltiba 
é:s aztán unegreggeliziimnk 
egy cukrászdában a csamagakiat 
az asztal alá ralgjuk 
és habot renidelii аvk meg 'knémet 
ás .aztán ,beшlün►k valami moziba 
neon igaz? 
ahol hűvös van miir~t egy fa alatt 
de te azt mondtad hagy nem adsz 
pénzt se ,kеnyRrеkre se arra a  
bőrzekére melуеt a kánházból jövet  
lábbaim ,meg egy mellékiutteálban  
se semmire semmire .elgyáltalám  
és én ,mІár akkar elhatározitam  
hagy megbosszulam magam  
najtad hja maljd .a gyerek meagisziiletik  

és a sátrak eilőbt azt momdtaan  
vegyiinik sátrаt  
málsnaгp délelőtt azon a béren  
aQholl egy bajor az aszfaltra  
hugyozott ёs ,aztán belefe јidt  
iĐala~ijált ,szejmébe hozva  
miért ,ne venrLéntk egy sátnat  

monrcitarn a kezed után nyúlva  
meghagynáan a ,sziakállam  
és estbémkiént ,pállirfkát innánk előtte  
valami szigdten egy út memtén  
durván és kaszasah  
és míg vaakalnánk benne  
hal ,a fe~jiink érne össze  
hol a fendkünik a söbébbem  
(én srrég ra .is azt fantom  
hagy ,végzeltоs tévedé ~s ,volt részeкΡiröl  
nem venni meg ,a legkisebbet bár)  
a hangszeгiizlet élőit  
tramlbiitáért könyörögbean  
mondtam hagy ,oda vagyok a magas  
vékony han,golkért és hogy rrxindent  
de éppen mindent megtenmёk  
hogy ikicsalljаm. belöle dket  
aztám gitárért könyörögtem  
de az sem volt olrsább  
abban a boltban anely csillogott  
az istenre ,kérddk ,könyörögtem  
de alkikar az utca ,kellős lközepén  
meгΡgrlátitu'k azt a vi Іtorlást  
jákarta volt étánbacas  
minvt egy hangszer vagy agY lány  

akirő l ,biztosan .érzli az envbar 
hogy sohasem fogija meg'lábni életében 
és éptpen dlé,g fehér vá ~szan is volt nafta 
hagy az ,emъiг  ielk eszébe jussanak 
a déli tengerek 
melyéknek pa.rt(j ailn astéinktit 
bámész sereg krászál 
találga'tvia hagy ki lehet ugyan 
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á1Đi e,zt az ár+bocat brir.t оkгalja 
maly ,az égig ér  
és azt a ,n,őt vele a fedé гLzetan 
hisz marj]гд►nern tmaztbelІn 
ke+b(1ei та ~јгднауугтепп  гkilbwgigyantiak 
а  ,rnelltairbáből дniгkö~ban а  kenyerat 
az гasmbalra teltte 
а  kanyiret és а  bomt 
di te etnre i гs azt mondtad hagy агепп  
peditg а ,sarsjegy mindössze két márka voflt 
és alkikor ,annyi>7а  fél,d.i.ihödte¢n 
hogy ,ро~оа  v гágtalak 
attthacgytalák а  и.iгtonlás előtt  
és belгé~tem egy siörözőibe 
е'цhaltáraг~ttaпn hagy дnaglógolk tđQe+d 
hogy ,magadra hagy,latk a,bbam а  várasban 
а  gyeretkün,kkel hasadban  
di akkor eszembe jnztabt 
hagy гууáгиа  иalgуоk  
ууáпла  ,gyáRra gyávгa  
és akkor sírva fakadtam mémga гaben  
mergsaj гná11ta1atk  
цsten ermre  mondom rrLegsarjnálta1ak 
mé гg ,egyrre а  vi.tarlás eilőtt ál.ltЈál 
rléhány lprfenniget nyomtál e markomba 
hagy а  гsöröтett ,kціfi'vze гssгem  
di  semmi tölbibet  
а  rryaradfékat mind ig visszalkérted  
arra ganclallt(am hagy hülye leavrvélk  
ha azt hinnémhagy т'ilndeиvn~lk  
wgy kell lennie aholgy van köz>tünk  
meg arra ,hagy az ember  
senki n~гásfba enn feiktetihet rerm ёinyaket  
mert ellbátarta'1anоdik  
so гha.senn. ,merиe útma  kelni  
asupáa a n гaгptkбvel tenyerén а  n,aгgy vizen  
minit a villĐimgék  
és akkor márr bi~tasam tudtam  
hqgy agy гszer гbqssznl.t állofk raj ~tad 
szö гrnyű  basrsznáit foly!ta!tás asat 
vгagy  azt hiszed гkönnyű  voirt dimennem  
mindazon dolgok mellett  
abban .a várasfbam  
meg sem érinthetve őket  
száгnadra mit sem jelent  
agy чvaрszemvüvag agy szádiharrrLOm i гka  
vagy юgy t.ör díszes ctakba гn 
csak én kúvánоk igацám n*ident 
igazálbál gazn 
а  leglszúиe+sebban 1e лilnék 
vralaгmi гј 'арáп  táskarádiónra ~l ölamíben 
гааlу  ,а  rövi,dhulHáиno%агн  is fogja  
bi-ti-ti ~á-.tá-itá  
és 	 a gombokat  
egy ё11'etetn át  
nem basmél,ve а  ma гgгnetofоnakrál  
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а  diktafonakrál,telefanokról 
агтгаl ,а  lдálászfeilszerelósről 
rnellуet  ott láttumk а  kateкirális alatt  
аhál egy fesгtő  mezte4,en nёt ra~jг,dlt  
а  jándára a,pká'jáv' а1 takarva  Ii 
ágy гékát anelybe а  ј  "aróke+lёVk 
aprópénzrt ,dabáltak  
haiman jött az a fe ~stő? 
s indi,ába indгultt 
теlу  okka köz+elielbb van гnilnit tсЈ ió 
twdam hagy  te иaigy az oka 
annak hagy rsetrrшni  sem semmi semm;i 
nem lett az епугé¢n albban a néanet váiragban 
ahol дnegfagadtami 
hogy szörnyű  asszút álilo гk ra гj'tad 
ёs. ahoil úg.y i.ill'tepn le veled .rnégіs agy kertlben  
kabátam: а. földre dobva ciфm kifűave  
mint aki biztos ,benne hagy örökre marad  
а  ,legalGsólbb ,sö гrrel  magam eldtt  
pspánlra gyúlj't ~v11a  
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AZ INICIÁLÉK MÉREGZОLD KERTECSKÉI  

TOLNAI OTTO  

S б LY OdVt 

— 1~pdetdk а  grönl'an ~dli sólyoim, kaclitkáJáhaz 

0'ég  

siikt biaza цton, 
mint iiivegen g$mánt 

más fés~ke 

szíve 

1~ек  kr~stáQy 
gyűrube 	ha гtá 
kék róas ~a mvérőórцján 

а  h+a.11 

egyetlen éllőlíény amii kёrül 
,nelm .Іötyög a levegő  
а  b,aTád(bian m!nt hal a vízbem 
a~afk más!t lábni a"z amgyálok n оhézЈke,sségét 

— fс  dulrj гurvk meg 
a fősalymász ~mestІr 
kesztyűs ikezaét nyújtja 
csa ~pјunk csak belé 

T в RKЁР  

p ipír kara(lllbakrai 

barulás е1ы  ,kö ~ténybe 
а  gömöngy  
а  п•óz5a  
а  ЈkenyІér 
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az e~1ső  bétova csepp 
— ~mast пiе  ,kérjü,k számоn zíпvét 
.sár 
kavász 

villám:latlt tlalán 

ösz ha ј ~szál ég 

öl nyiLall 

ananyhorgany zulham 
fekete térképüцtik idegszáLai közé 

a hatján iidvotikus márványszоhоr 
halott hattyúként 'zárja öbl.ümk 

zápor után  
dlamlkéa~t  csorog a róasa  

FEsT đ  Е S MODELL  

a fikalapom körül gyemtyák  
— ,fekete torta  

csonka kéz  
fes гbékelt tör  
iцres ,szeпngöidöпbe  

vállán forró pilkkely csorog  
a Nap  

a rkalapon körül Lartvgyas uj ј lemyamatak  

paгiaökbam а  vi,torlгás  
piros kis ;zászlókéavt os гa јkad a szív  
parafábain ,а  harlgony  

szárnуta 
zavaros folyó ki ,tudj,a már merre 
vállán rоzsdás esőcsabarna  

GY đNGYTYiJx  

a nagy vadak .üriilléktömvbdetit 
elóbb aranyásók mohó ,p'illanbásával méri 
rnajd mint tenyérből csés.zeеlјbál olvas 
a lvamukék kis cseléd 

a bizan kemem ~ce-púpja 
а  komtim-erngt id:бzi  
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igav,gatonk пюm 1vaJlaxndó 
sтк~пвálra ketrecet (nyi І ni 
fоhiér г•omámюo~s bálb~lác~k1ára 
fekete bettсьkke1 írmh meпrét 

és ,háziállatmak ibs k1egen 
tajá.saii sёtélt ipórws+úaгk 

а  2Јebra iiü]1é1kёьen 
aramyzápfag 
•k(wkor ~iic,aiszean csi(llam 

AZ INICIALI;K М ]JREGZ đ LD KERTECSK Ё I 

bizony  

egylkюr áze~k .ulgráltaik 
álliványюm kiöriil 

ra xn.ár csak az .vnciálók  
miéІгegzЈыd ker.teюskгéiьeri  

s topásdaкl gyer.tyámibian  
egy v ~érestdl iú nvаdгárka  

maijгd órjáls felkete szárnyá ~t  
barítda .ráатi  
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ti'ERSEK  

BRASNY б  ISTVÁN  

LE ѕ BEN R Ё C Ё xRE T Ё LELÓN  

Нajnаlig  
а  feliszállб  fiist elátt 
tapadбs evegő+ben 
а  x~gi лyarrvdkon 
az  ,alTtódk ezámva 
retesz а1aftt ,a а~арги  
а  twzhely kihwl 
oгhtihannarkЈbaai messze  
а  ,zsará`t haгmwba гю skad 
lvatjalaФig ,hetverцhёtsrcer 
mё  уen a h~aпnwba гaskaкi 
az ágylak megvv 
kiцsi гmiulnaгk az аsbélf 

egnarp délben 
а  -tetgnаp .diélután felgyüleunlett 
red"dk  
а  nyirdktál  
mгegldwzzаdnгaгk 1kilssé 
s nöпnelkednek meg  

sйlyogoadinalk  ~s 
és ,ta11kad.naík 
•а  huzaatolk a Лiatt haJnгаlig 
а  ké énуben verdesnek 
edđ+smör esa~k hгallkaiт  
miah d ,kri~n~d1 beilLK1k 
а. mintd e.rőseiіќ ~  
s,záгmyosia~lkddá ~s 
тххkоn,a egy ,tá гv,a7:ibibnalk 
агтеlу  Vаdan 
az esб't számі ,j Іa és erre  
vála~sz~d1 arnár 

sima Uéгibő:l 
ki tudja. 
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MINtUENNARI KENYERÜNK 

Nem volt idő  
felcиágn,i. а  kenyeret  
miutátrl (а  kés~  
eleven penгgl~јe xryár  
é1 keresztet nletsr~ett  
a barna keny(ér+héjr,a  
nyég úgY sem volt  
eёg  id$ 
a ,maг~dlulLat elefagázatt  
а ~ keresztbe  

,lуeldmГl kezdett .és  
vistszaihúzódoitt а  kézfe°jen  
а  karan át а  .ha~ránrt  
raštas i7amdkan г  
és .а  osont дп ,ара ~д!t  
féiІeЛпrneisen  
,lámatasчam és а  szgyen  

lepemgő  gambolk. mag  
az rer~pmegn+ált biakanсsta+lp  
s ,értelmn гéi vesmtette  
egy egész  halom  kézzel  
fоlg(h'aNaó ,halnyi  
a  vivze ѕpoihár az asztal  
r~aljta ,а  bádagkаncsb 
а  nli~kkelerzett femtáilaa ügyesen 
b'eппёselttt rózsái s 
1t1iam,a7 a :szürke aсvsial 

miegikolpatt ,pere гm 
s most irDem, h!aMlj'áltolk-e 
hagy azok ,ott lenm 
holgyian иonítarцаk tavább 
a kés az asztalon 
kémn1él 

kenyrér mellett 
egyetlem hosszú  fog 
és törj,öin csak .a kenyéx+ből 
akárki. 

K1VÜ' L  

A nia;pke}te 
s ,a n,alpleQnente 
előtteanг  fe'kmszik 
egyszerű  
és sztélc~send van 
kere~ztlbe fomlt karral 
e?1nézёk а  másik о11да1 
fe вé  
а  stiénalbagiiyálk közt 
k+él~es köd  
újra é.s 4jira  
mоzdnz~a(tliaan  
rnáл  rn~a;gram e71é llé$eчn  
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h гatárazaatlanL І l 
mгár febvérteztem m(aig'aon 
mi tart тг 'eg rni.nidilg 
össze egytben épan 
hogy ,há~rá];ha~tak 
háфrálпra szem гbe 
а  fű  felett 
а  fű  j.áratain 
én ~р  ,és puha test 
f ormá]ih,ata(t]l агп  
silány erövell. 
átrágnгi .a harizantdt 
és lezáxхvi ,biтJtasa гn  
1epeсsétalnli ,az akkb  
megelőmve ,a .legrgebb  
tüsгk~élsiьđirűt 
leggyars~bb k аiтrnelurán. 

VASÁRNAP  

Kötélen Я a гpaгszkad,dk 
felszínre 

erre a fadélzetre гahal 
mg néhrány гam fe1-a1á 
sét~lnák 
a ,gylér ényben 
kilveth 'tđ  rniég 
kezülk  
néaneQytilkiдk ^еа  
szivarazn(a(k 
mгögötk ,al(kanуоdvk 
vám,alk ,az iкlőre 
aгrkar mse dLliaTak  a  fiistöl1őгk 
s ,а  tönnijёnes levegoben kigyúl  
а  csen ►geCtyűszó  
di mi'élőttt ¢nгég cltt helylbem  
letéгrdelrnénék  

szWarokat gondоsan  
dfe хiа  gy ~an goпvdos(an  
е1!ta(pas~k  

vigyátiat twzvaszély fellirat  
allatt ,és аs;a(k  
utána faszјftilk гbérdiilkat  
а  szil'á;nd tta(1 агј7да lк  
így m;áх  nem hls csddla 
ha itt a  világ  
szivtarv~gelkked van telli 
és гhoigy ,bannлimlkeft .is  
felvett ,а  rengeteg szilvarvég 
k+állalpiumlklb,an és zsebünkben 
szivlarvég  

számгklьат  fogunk 1~&zt.  
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UJ SZELLEM  

цég.lgöarnli+k rajt+unk  
а  .pafá'tillain jó üzleteik  
tudata  
aлvely~lk ikы.tetne+k ,bemn ~iІвk  
egy tkiiUső  
s egy anásilk  
bеlгро  ,amyla+g alkanata szг+rin+t  
k.ö.ttetnak általnznk  
azјtáin ¢negniUik szёrás ta+nkánka,t  
f enekiinkre  telepszenek  
és nelkлun►k etlőbb-ult,ább  
neпn szá+míit nsalk ldő  ,kéxкlése  
már semmi dalgumk  
semvmi keresnivlallánk itt  
nyugadtan ад lа(h+algy јuk  
azt a keveset а¢n ~i  
es edékюs ,aanгi.rőll  
srгó volt  
ez ,а  végsb émv  
rnegtindulumk +а  fellsza'kladt ég felé  
amlelyba még ,а  szádrazfölld  
egy ,,gálvlj+a is  
bélenyúliik ,m гélyen ,a ,halvámy  
köd felett  
a,havá őna,zдgy(a+1aSm+k  
kaitanlemeze+ket nyá+lazt~aik  
égi javítási mгцunkálatak falym+alk  
mielőtt ,a mindenség а  nyakunkba  
d&lm,e ,am.imetk NEM јZABAD  
,me+gtörténrve és kizárt dolog  
:kјUёnfьen az &dёg .se  füítyi.il 
mцránk amíg +itt а lamt  
г1а(jlik ,a ,vásár  
és ii ј  át ki-ki (a szívére ;szaritj+a.  

Ё J JEL 

Fás+u.ltan ,s m гintha eslak  
adaépá;tetQek vofkia szűk  
féisrrkük ;а1á  
nercn tk`ukаr+élka~kadva ,a kötőamyaiggal  
é,S az ellenséget sem~;  
ismerve fel ennem  
,csлypá:n .a lзla ~sználhlatáságat  
állak a kёzépen  
feszesen 1e,líalkkazva  
+bár e,gyre ,kevesel ~b szilkség  
van már rámZ  
1e1ga1ábbi s t"ugy mtiubatkazi k  
s (nini tíáwrik h,angas  
s®iukozódás,oml  
,éj,srдalkai оndlltásailmat  
amikor (mély áйmulkból sakukat  
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feiverearu  
~és ,oslak áЯdk olbt tárt kaгakil~al  
,száytáњvla figylel~em 
~а  кди ]ltatt ha:bást  
míg  osa+k  el nem hal hangom  
mág csalk ,az  azгtcára avem rúguъaik  
aгeátцan vfiiseIDkedéseпnlért  
de .a~lkоr iiatigs. xn гegiáЈ(јјás 
piг aidiatfg ,gyaláizјkоdvla 
és silkonglva járom uUamiat 
ииéугиl ntiirцdlent b•e+p~ls~káгtak 
imind•enlbe ьeiliefogómoдn és 
е]nvozdѓtak heІyiéről rлimeddiig osk 
páгrtányi ,erőim vian.  
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KЕT  VERS 

GULYAS J б ZSEF  

nin с S itt ég  

„Egy napon majd jd sok iát kell  
kiirtani ,ebből .a nagy erdőbő l,  
kivágni a jyozótokat, kipusztítani  
ennek a gwbancnak egy részét,  
hogy aztán a levegő  a roppant  
tisztásokon át szabadon keringhessen  
mindenfelé s megtámadja végre  
ezt az egész mahu вn ntális szövedéket."  

Marguerite Duras  

nцncчs ibt ég Ce1alk föld. fó]к1 
mondom1 да4 а~а  
а  ,lnzga,s ,тélугéп  іszagialtRra 
ra  falu ыölias v ~énei köxlében 
aZ éи  iLuк,Ws ,vá1]1aszоlјá(k 
h ►aneпn ;а  ,v'vrág! az ám 
és odldagan körülfpillantamlak 
vјirág x az! 1 ~áltdk 
а  гhartól dtelktnre  
és leveszem a kezem 
és legyinbe(k láногт  
nem 1ehlet segíteini 
seиlkfit дnеlgmrenѓteni 
kihúzni e rohatilt ,pa.radlcsom(bó7. 
nem gyinalk enet nálnSl 
kъdlarlabalnii ia Ыazdtat 
теlу  égtalk Іat 1ep иez 
s  а►rorcn гfiihгullát á.rnyékal 
men~lhefte!tden matyagoan, 
szöllĐvІ  ,távoloкivla 
s vetkőző  mюцdu'lat*a гt .teiszelk 
alyainoiklat minit ,aki 
háláva2 laay 1óldlilk 
sie~ttarnlben oгbtihiagyam а  cilgareütát 
óránuab 
теlу  ,pm І ,tasság hárёben ац  

* 
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otttfele јlteпn  az árá,rruat mely 
pomrtosság hínében а1ц  
ismerősleжn kömében pensze 
egyesek szerinit ké,slik 
di mufk  nem sdl~a+t (addk 
ebég egy masaly  
az i:s ,plaгzarláis  
nem .értenеk az i,dőhö ~z  
szeт,iiitem 1ürge ik!issé  
di .az nemn, baJ sőlt  
biztansгáfglérzеtеt  
föllénуe(s (rnoisolyt kkőlcasö(nörг  
meg aztán egyensúlyоzza ~ 

ii:res msebeian faly+tan 
ki+ssé labif)ti ~s j гárásam'at  
а  szüntelen mоsoly~t 
теlуегн  otthon гlеа]idak 
а  surtlbга  гvágom г  
s nézean ,a holdat 
és mélyre látdk 
ma,soly гnléDkiil 
mlagánуаs7ságarnlbian 

törés ik  

ritem akarotm 
di mia~dlilg ёsszetќ rik vtalarni 
nem  a 	gam1tó(1  
attёІ  ,amгiilt mcuiddk  
pedig +kli игan zárva 
minden 
előre megfiantto(lt számdék 
pé1đánz'l ,а  n*iap  ms 
i~гm(étleпn а amat]1anu1.  
össze гtvrtean гazt mu(gát 
теlуегн  mégárha . 
dajkállsz kdkd mefie,g+elbєri  
ergY tenger,i ívthaz  
e егед  veséid kitermelte 
kiv ető-szerllQerгefte(t 
а, roрpanást дпáвтиар  ь Iаllattam 
egy anásik tö гrёs ultán 
egy paháх  volt ez a nyeSbved а1а1  
köze1gó sziill гebésm,a(рогд  
ед'esség1ёvel telJes  
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TOMISLAV HRUŠKOVEC címerbeli állatok 





PODOLSZKI JŐZSEF VEIISEI  

EGYEDÜL  

 

Lomha ,bádоg~keze ~k szétömlő  sejtje  
bárgyú izgalom .a talon  
és szétsZЈórlt tüiköraserép  

eibben г  szemed 
ebben hamilakad 
ebben pwpiilliád 
ebben ,а  szemöElcs  

bal оrcád гgödmöagkéј  e felett  
s ,miéhzscingás aldádiik zöъd-g~iiros 
né,gyzetes Ea ~sztaФberí!tёn 
Ітґig farag ,а  csilll'ar ,s a ,bwbarékak 
а lгalkta јlfam arcok niozaPk-eri{kben 

eгb~e+n  szemed 
ebben hoпnаakod 
ebben, ulplillád 
ebben a szemölas 

kezdjük 4jlbál mindezt elölrő l:  
Lomha ibádogkezek  .. . 

 

Meglbénult idő  
döglött erek ,a szák  
álmos иagydk  

Rtaкlát 

De nim+os  
s'ilkairrvlás értІlem 
s hajtincs иеууиl а  feledkezr~sгbe 
miig égigl~a(ktаto ~k ёrted 
га  ,peremvváras felё  
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Gyömyörű verset áLma&ltam az este, 
amit mrar meg néni írl цaitak, 
s ,lii ,bugán igy :tavább reméled, 
hagy egyszer vízbe fúlsz. 
Pedig .a mocsár asiak dercékig enged 
s szép emlőidet fehéren hagyja rám. 

 

La:ssain felétpülneik ,a. házak 
s minden о1у  egyszerű  
ha т-ár a.lurdbáll valakivel. 
Pens~e. 
A s:zi,getröl most ,ne masiél1jelk 
— rrцanгa~ság Іd юvајt ,a meneikülés 
meg z hagy mngyillkasoik lesznek az emberek 
így vagy .amúgy  
no és аг  ёsszerű  nywgаlom —  
és másról e sdkat.  
Fáradt lehetsz. 'Лwdolm.  
Azért ц-négsem гsajnál цák  kedves  
aslalk ,fáj ho1gY :be:leugrak ёs asdbb,ain a víz. 
A hullámo гk fadroznak 
madd ,elasendesedmeJk.  
fgy .halkuílunk anli  Is  
és а  ,siiket aseindfbein szeretnénk  
ha sosem п 'óbtek volna dudor-  
érzés-Iláz viiperla-g ~onиdal,a~tlain(k.  
Azután malgaui.  
Masгt  is.  
Gsupá ~n  irhatok egy vers еt  

~neiked ,gcinrd,o гцYцaitam ,а  langyas szabát  
éas sört i гszolk ha m,ár mindenki hanaimant:  
mert lassan mégísasaik kifáradak.  

 

Te пцagybetíís М'agány, több se vagy,  
mint üres marok, ha :á ~lmából riad  
а  s:zÉip гet áцmoidó  
s nгéhámy siLik, elágazó, po+rois gondolat,  
mqg az ,  ho,gy ,pap2rza.cslkó ~ból s állиa  
fogyaisztorm hideg vacsoirá¢n  
és ha :úgy tebszlilk, hát nem mosok fogat.  

 

ájult .két karját dehántjla  
bomlik ,akár a hézagos ,agy  
faragatlan :vészes örvényei  
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maJd margár,a щaxtadtan  
га  horp ~adá~s áll)Ia n~e~kifesaziúl  
taslapzatas hízsas iszonylat ьаn  
а  azéúszárádásirnak  

hallkan el~iecen a recehártyia  
kibá гgudt szamgalyó  
aláunásatt ,parttalan tárulkazá+s гban  

IMA A NAPON 

I !MA HELYETT  

I,sФe, ha  vоlnl, 
lámyгncak himццé,lelk, fe гste гnélek,  
amint  гtiёгéfkenyen ,a  mezn mggáll, 
kördtte ha(jllilk, sus гtomag 
teгngernyi-,s гúly~as sak ka+lász  
s .az  ег]hlaliadákna ana,g'abál  
teruné.st mоsalyog.  

lvi VEІ5 МАСпА ;МНо 'z  

Úgy fogd ált ,tenyérrel az Esarnét 
m1lin:t lámY arcá+t szokás 
de ,ne hlgyj bonni nalgyon 
csak sivm4ítsd an+agasdhoz 
rta гpintsd ki tonvparát  
s ,aztán l а  kikelsz belőle  
fiiröszd meg magad  
mert k уё teІenјјіі  .£észkeli ¢n agát  
az iziiletefkbe  
mnеgköt s ,visszar+ánt  
ha lemd ~ lmlél ,ú jlalbb ike+llemekre  
szebb igaz .után  

Vi~gyázz magadiia  
a Hit  гnár árulás  

IMA A NAPON  

Umamn, uraim  
Irgtal г Ρmlas Uaiann  

~bérdeanben csonték reccsenése  
számiban .a ,sá kesermye  ízeli 
felttört ,a nap  

szalkíkt .a Nap  
Uram Uram  
fúszrerelkkel tёmlj ~énzelkkel  
hol iaz étel  
hál az étel  

hal ihatok  
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Uraim a Nap  
és ,агг  ,wtpa а  kiOvezert  
szim.nyгbóbi'ta  

szervnypenme+teg  
sze ~nny~koppaч 1~ás  

~szemnyszádi.ilet  
Uram ,a nap  
Uram  

a Nap  
és szere't&n a kedvesem  
1'az,rengeteg ,húsvermeket  

kínál ,nekem  
szemmy(bóыbas utca ~k:ö~vön  
sze,nn цédüilet szeirelдneseuu  
mikar ,а  asomt,térderi ~mfb,en  
mikar a ,só ,ajlkaiimоn  
ntagyot ropрan  
s Uram ,a n(а ~р  
Uraim  

a  Nap  
tёiiі  zúzza 
оу  kegyebІen 

F.,ST1  IMA  

Ne adJ ,asszanyt  
és ne adJ szerelmet  
rruégiis а  gom,dalattól 
védj meg 1eg'vnfkább 
é.s а  јiatrikasolktól 
és a napaktól 
TnL1k rnindig fenyegetne+k 
külQ+nös g.andda  pedig 
ó,rvmaig,adi tó1 véd j meg 
mnndörёkre 
mrég ha fté,le ~k is 
és csak a ,keigyalet 
meg a szesz 
vá3het a Gonasztól 

TđRTЁNЕLF`М  

Szárnyasak bömiStt nсmisé ~ge 
szabrakibe ,kövült d оkиbanás 
egy-еgy ,stílust jed&1ő  baltív 
maпаd mn,ögкbtünk a világ 
s néhány félrecsúszott laza költemvény 
arról hogy szenvedünk 

Oh csalárd művészet 
hitt jog esztétikum 
tőliiunik velü,n ►k héleYt hamis töredékek 
szókőlátamás — anyaig néLkül 
fcоnátаk feil az elgördülő  halált 
hogy ne legyen a Tárgy 
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a szellem  щєneidéke  
s ,pillaiгvabnyi bébюLіy az al ~katás 
hogy ne legyen kaoér VégteQen 
vérgesek kü тxiő  renvénye 

De k.öny'4nteQenül jöпnnek a képek 
saára Іya,sdk tömöitt neпnls+ágІe  
s,zabro кіьa 1~vü1t maткLulás 
e+gy-egy stílust j ~etlќјlő  baltív 
és гYVaxta+d rnlanaid csak a világ 
m,agába+n keпnényen 
ha már  kIcsordult belőle 
а  buuzdudó lélek s a löikő  akarás 

KELL A BIZAx ODAS 

Vé,gtlére .Ls kell a bizakadás 
tűrni ,a hit rrvvartlt 
s egy-Ikét nyitiva hagyott  
szеltid feаtevéis 
hagy lesz 
mert lesz egyszer heílyünk 
a nyulgtaи  mrhаn 
hal ,okos örtletes rrni,nden ,pillanap 
s kis le1'kesеdések 
szövik .a jövőt 
mert fgy ny оmarulbaПП  
tömör lángok alatt 
már neon megy sdkáig 
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CSÖRÖ ІvIPјјLVL A KОVÖN  

BANYAI JANOS  

Olyasmit kellett tenni, amire más nem vállalkozott. fgy valamivel  

könnyebb volt beállnia sorba. A sorban mindig arra kell fordulni,  

amerre mindenki néz. A sor zárka. Másra kellett vállalkozni.  
Ha egyáltalán vissza tudnék emlékezni valamire. Valami emlékem  

ha volna — tűnődött el szakásához híven a nagy darab, odvas fogú  

Kornél. A kávéscsészét százszor forgatta meg az ujjai között. A tányért  

is jól szemügyre vette, meg a hamutartót az asztalon.  

Ki nem állhatom, ha füstölnek mellettem. Kéményben fulladozó  

sonkának érzem magam. Már megint füstölsz! — mondta tettetett  

indulattal.  
Aron ült vele szemben, szájtátva nézel ődött, alig hallgatott Kornélra.  

Vörös bársonying volt rajta, mostanában vette, még nem érezte ma-
gát otthon benne. Idegen volt és hideg a bársony h űvös, síkos érintése. 

Hülyére kikészítetted magad ezzel az inggel. Valaki úgyis legyil-
kol a napokban. Jб  lenne, ha én volnék a tettes. Rám még holtan se 
mernél gyanakodni. Különben is, nem hallottál még a torreádorokról? 
Annyi van belőlük, ahány marhahúsevőre rámutathatsz. Hónuk alatt 
hordják a kardjukat, mint afféle vidéki költ ők a sorsukat. Ijesztgetik 
a lányaktit. Vörösinges-specialitást, két személyre vacsoráznak. 

Aron mélyet szívott a cigarettájából, és hogy megbosszulja magát, 
Kornél arcába fújta a füstöt. Kornél odvas fogai közül sziszegett. 

Feni abba a hülye füstölődbe r- morgott, és odébb húzta a székét. 
Nyári, forró délután 'ült az asztalok alatt, a fogasról részeg legyek 

lógtak. A szédülés legveszélyesebb percében a csillárok, a székek, az 
asztalok, az üvegholmi, a kirakat. A kisülés perce. Semmi moraj, a 
vendégek hűsítővel mossák száraz torkukat. Néha valaki befordul 
fagylaltért. De mintha megérezné a szédülés veszélyét, alig fizet, máris 
rohan kifelé. Izzdatságcseppek a plafonon. Bombázzák a márvány asz-
tallapokat. A füst szemérmetlenül terül szét. Az utcán semmi sem moz-
dul, alig van járókelő, autó egy se, a szemközti üvegáruházból éles, 
fülsértő  csikorgás hallatszik ki, nőnek a csillárok, a kristályok, a pa-
pírvékony poharak. 

Kornél csak tűnődött tovább, Aron ujjai között tövig égett a ciga-
retta.  

Te ,  te mindenre kapható — kiáltott fel váratlanul Kornél, és még  

át is hajolt az asztalon, Aron egyenesen a szájába nézett —, mondd,  
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mondd gyorsan, vannak neked emlékeid? Gondolom, valami egészen  
komoly. 01yan, amire büszke lehetnél, amivel eldicsekedhetnél ... Nem  
olyan maflaság, amivel mostanában mindenkinek tele van a feje, ivás,  
szeretkezés, autólopás, háromnapos csavargás, meg hasonló fecsegés-
szagú szellemesség. — Elhallgatott, és mintha semmire sem gondolna,  
mélyen és hassZаn nézett Aron szemébe. Csak úgy lehet hosszan és  
változatlanul nézni valakit, ha éppenséggel semmi se jár az ember  
eszében.  

Van, fene van neked emléked — legyin 'tett és visszadűlt a székére.  
— Honnan szedted volna. Hacsak nem valami agyforraló' érzékenység.  
Mert emócióval megáldott az úr, mondhatom, az meglátszik rajtad,  
meg a csapott válladon is. Az ingekbe is teszel válltömést?  

Nevetni kezdett, de ahogy látta, Aron nem figyel rá, egyszerre abba-
hagyta. Űjra a csészét bámulta. Aztán felkiáltott:  

Mi? Hogy neked emlékeid? Hiszen minden, ami történt veled, az  
csak morzsa az én asztalomról. Ezt igazán elismerhetnéd nekem.  
Mindent én mutattam meg neked, mert olyan szájtátó pofád van. Mire  
vagy te egyáltalán alkalmas?  

Hirtelen lárma támadt. Nagyabb csoport jött be. Lányok meg fiúk.  
Azok nevettek valamin.  

Aron erre figyelt fel, és akkor meglátta Annát. Most jutott eszébe,  
hogy egész délután hallgatott, és nemcsak hogy hallgatott, nem is élt.  
Lélegzett, meg nézelődött, meg füstölt, meg szomorkodott, meg min-
den, de egyáltalán nem élt. Egyszerűen kiesett belőle ez a néhány óra.  
Még dél se volt, amikor belefutott Kornélba, és azóta néhány óra  
eltelt már.  

Fészkelődni kezdett a széken. Igyekezett mind mélyebbre süllyedni,  
de nem rejthette el a Piros bársonyinget. Hirtelen szégyellte el magát.  
Váratlanul, és nem is az ing miatt, de arra gondolni most megoldás  
volt.  

A lány nyúlánk alakjával a helység mennyezetét tartó oszlopnak d űlt.  
Folyt róla az izzadtság. Sápadt volt, és araág a többiek egykedv űen  
nevetgéltek, 6 igyekezett eltüntetni a sápadtságot meg az izzadtság-
cseppeket. Blúza alatt két fekete hegy, tengerszemmel.  

Akkor hátat fordított Áronnak.  
Aron megsejtett valamit, mert kezdett bátrabban mozogni az asztal  

mellett. Nem is biztos, hogy meglátta a lány. És ,különben is. Legyintett.  
De hirtelen eltűnt ez a jó érzés, a mitbánomén, mert Kornél újra meg-
szólalt.  

Mert, kisfiam, emlékek nélkül nem lehet élni. Az emlékek meg-
szerzéséért meg valamit tenni kell. Mindaz semmit sem ér, amit eddig  
láttam tőled. Egy mondatra se elég. Csak egy féllélegzett. Ezt te is  
tudhatod. Elég szegényes volta morzsahulladék, amit felfaltál. Na, de  
ne szomorkodj, mindegy, majd csak lesz valahogy. Hanem ezt a Piros  
inget levehetnéd. Jobb volna azt a kiaszott, hamuszín b őrödet nézni,  
mint ezt a hülye inget. Attól legalább megundorodik az ember.  

Aron, ahogy lassan felgyűltek körülötte a szavak, újra felbátorodott,  
és megfeledkezett arról, hogy Kornél már vagy két órája dumál a fü-
lébe. Fogalma sem volt, hogy miért korholja. Akkor kezd ődött, amikor  
találkoztak, szokás szerint tizenegy és tizenkett ő  között a rakparton,  
mert Kornél ott lakotta vámházzal szemben, harmadik emelet, balra  

1155  



végig az erkélyen, 19-es számú lakás, háromszor csöngess. Valóban ak-
kor kezdődött. Aron akkor érezte meg, hogy elsüllyedt. A lányra gon-
dolt. Akkor már néhány órája.  

Azt is tudta, hogy az este, amikor lefeküdt, rágondolta lányra, és  
már majdnem addig merészkedett, hogy imádkozni kezdett érte, és  
azóta sem tud megfeledkezni róla. Semmivel kapcsolatban nem gon-
dolhatott a lányra, csak úgy egyszerűen az eszébe jutott, és azóta,  
tegnap este kilenc óta, most közel három óra van, tehát már tizennyolc  
órája semmi másra nem gondol, mint a lányra. Mi a fenének vette  
valóban ezt a vörös inget? Talán le kellene számítani az alvás idejét,  
de az égvilágon senki sem tudhatja, hogy mire gondol valaki az álmá-
ban. Ennyi előnye mindenkinek van. Biztosan. Ezt nem is lehet elvi-
tatni. Az álmok miatt nem szoktak senkit fe1e1ósségre vonni, legfel-
jebb kilélekelemezni. Az inget különben, ha már megvette, elsüllyeszt-
hette volna a szekrénybe legalább egy vagy két hónapra, és akkor,  
idő  múltán, megláthatta volna, hogy van-e értelme viselni, vagy nincs.  
Három óra kilenc perc. Hogy mondják ezt franciául? Az se igaz, hogy  
nem a lány miatt vette fel. Keskeny válla van, amolyan csapott három-
szögféle, és az új ingben még benne van a gyári keményít ő , valameny-
nyire kiszélesítette hát a vállát. De ha a lányra gondolva vette fel az  
inget, akkor most mit vesződik vele?  

A lány közben elindult az oszloptól, a kijárat felé ment, Aron ösztö-
nösen felemelkedett, de amikor észrevette, hogy ezzel elárulhatja ma-
gát Kornél előtt, zavartan visszaiilt. A lány különben se ment ki, csak  
megállt az ajtóban, és ott legyezgette magát.  

Már napok óta elviselhetetlen a h őség. Tömegesen járnak a folyóra,  
de Aron még egyszer sem volt kint, mert amióta Kornél elmesélte  
neki, hogy nem is tud úszni, meg utálja a homokot, a vizet is, a napot  
is, meg mindent, ami úgy általában közönséges, megcsömörlött a sok  
beszédtől, a sok mindenféle nyavalygástól, és igyekezett ott lenni, ahol  
kevesebben vannak, ahol nem kell tülekedni és ahol csönd van néha,  
ahol aludni is lehet. Persze, semmi értelme sem volt ennek a csömör-
nek, de úgy tört rá, •hogy nem szabadulhatott t őle. Ráfeküdt a mel-
lére, és szívni kezdte a vérét. Meg a keskeny válla. Kornél mellett  
úgy néz ki, mint egy kopaszra száradt tuskó, vagy valami más, de  
mindenesetre úgy, mint akiben nincs vér, mint aki ki tudja mióta ha-
lott már, és csak járkál, csak jön, megy, szalad, lélegzik, de mindez  
semmivel sem több, mint egyszer űen, a legegyszerűbb módon nem  
lenni. Mint az elmúlt három órában. Ha Annára gondol, akkor sem  
tesz mást, mint egyszerűen nincs, hiszen messze, nagyon messze van  
tőle a lány.  

Kornél kutatva nézett szét a helyiségben, furcsa volt, hogy Aron  
arcán annyi minden ismeretlen jelent meg az utolsó néhány percben,  
de semmit sem fedezett fel. Meglátta ugyan a lányt ott az ajtóban,  
de ügyet sem vetett rá. Ő  szakember volt. Az ilyen vézna, hosszú testek  
mind csontosak, kékre szurkálják az embert.  

— Fészkelődsz? — kérdezte, mert бt nagyon zavarja mindig, ha nem  
tudja, miről van szó. —Hát csak fészkel ődj szépen. Talán kisütsz va-
lamit. Valami jót. A fejedet úgyse használod semmire. Na, j б , nem  
kell azért szívre vinni az egész ügyet. Nem kell mellre szívni. Semmi  
értelme valóban. — Maga sem tudta mit dumál, de olyan meleg volt,  
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olyan gyöngyöző , mocskos délutáni keserűség ülte meg egyszerre, hogy 
beszélni kellett, akármit és akármir ől. — Kérjünk egy üveg ásvány-
vizet? Vagy valami jó limonádét? — Aron nem válaszolt, és nem kér-
tek semmit. 

Két hete nem ittak alkoholt. 
— Tudod, hogy ilyen hőségben forró teát is szoktak inni? Valami 

túlcivilizált fehérb őrű  kékfejek. 
Áron csak ült, és elnézett feletti. A lányra gondolt. Olyan volt ez, 

mintha temetkezne. Különféle töménység ű  és tartalmú rétegeket hú-
zott magára. Valami ködös félhomályt. Valami nedves szivacsot. Va-
lami kemény kőréteget. Valami keser ű  mandulaízt. Valami mézszínű  
leplet. Kezdte jól érezni magát a függöny mögött. 

Hasogatást érzett a hátában. A sok üldögélést ől. Mióta tart? 
A lány mégis kiment. Űgy történt, mint valamelyik nap. Menta ki-

rakatok között, és akkor meglátott egy másik lányt: kockás — kék és 
Piros —, bőre szabott ruha volt rajta, szépen követni kezdte, mert az 
első , ami eszébe jutott, az volt, hogy rokonszenves, de aztán pillanatok 
múlva elvesztette, még látta maga el őtt, kicsit imbolygó, mindenesetre 
csámpás kislány-járását, még látta a lábikra rezgését, de akkor már 
nem volt ott a lány. Talán nem is volt egyáltalán. Talán csak meg-
jelent előde a lidérc. Talán csak álom. Mindenesetre könnyen belehal-
hatott volna ebbe is. Aron általában könnyen haldoklott. De amikor 
azt látta leírva, halál, akkor mindig szörnyen fellázadt. Csalánkiüté-
seket kapott. 

De most biztos volt benne, hogy Anna itt járt. 
Ugyanaz az Anna, .akire tegnap este lefekvéskor gondolt. 
Meg egész nap. 
Ugyanaz a lány. 
Ha jobban megnézné, az oszlopon még felfedezhetné izzadt teste 

nyomát. 
Talán csak egy pillanatra ment ki, cigarettát venni — honnan tud-

hatná, hogy cigarettázik áragy sem a lány? — vagy újságot (de talán 
írástudatlan?), vagy hajcsatért ment a trafikba, vagy valami színes 
papírszeletért. Talán azt a szörny ű  papirzsebkendőt ment ki venni, 
aminek az érintésére Aron mindig elzsibbadt, és amit mostanában 
mindenki a homlokára ragaszt, és miután megtilt sós váladékkal, a 
kőre dob. 

Talán csak ennyi. 
De nem jött vissza a lány, Kornél meg mondta, egyre csak mondta, 

mert most már igazán furcsán érezte magát, egyszerre valami szaka-
dék fölött, egyszerre nem volt már annyira magabiztos, és a meg-
nyugvást feltételez ő  emlékek is mind szépen visszahúzódtak, mögöttük 
űr maradt, és hogy ebbe ne zuhanjon le, Kornél beszélt, csak mondta 
idegesen és szaggatottan, néha elnyújtva a szavakat, teljesen értelmet-
lenül, egy egész kis értekezést tartotta hangyákról, meg a citromról, 
meg mindenről, amiről a nagyon okos tudósak nem beszélnek és álta-
lában senki sem beszél. Egyszerűen nem is mert arra gondolni, hogy 
mi ütött belé, amiért a múlttal, az emlékekkel, az emócióval meg ha-
sonló hülye dolgokkal kezdte. És különben is ki tudja hányszor mondja 
már, hogy hülye. 

Meditál. Kornél meditál. 
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Ez a szó Áronnak jutott az eszébe. És nagyon meg volt vele elé-
gedve. Az égvilágon semmit sem fejezett ki vele. És általában akkor 
volt elégedett, amikor semmit sem fejezett ki, mert ahelyett, hogy 
világmegиáltó nagy akosságoka ѓt dumálna, a legegyszerűbb módon meg-
botránkoztatott bárkit, mert semmit, semmit sem mondott. Ha egy-
szer a legtöbb dolgot már elmondták. Mi maradna még neki hátra, 
mint hogy halandzsáljon. De szépen, formásan. 

Kornél is kezdett mind nagyobb szüneteket tartani. Az ég иilágon sem-
mi sem jutott neki az eszébe, amit emléknek nevezhetett volna. Ha 
valami felötlött, amire büszke lehetett volna, gyorsan le kellett tenni 
róla, mert hamar felfedezte, hogy nem vele történt a dolog, hanem a 
moziban látta, vagy álmodta, vagy éppen valaki mesélte. Könyveket 
nem olvasott — Aron mesélte el neki mindig a divatos könyvek tar-
talmát — így ,könyvélményei sem voltak, pedig azokat lehet a leg-
könnyebben felvenni. 

— Te, fiacskám — mondta Kornél —, nem gondolod, hogy ideje 
volna már indulni? Felmehetnénk a hegyre. Éppen most indul a busz. 
Megnézhetnénk a Kövért. Lerónánk neki hódolatunkat a múltkori jó 
tettért. Jótett helyébe rosszat várj. Emlékszel, ezt mondta, amikor út-
nak indított bennünket. Hát tegyünk vele jót. 

Aron csak akkor figyelt fel Kornélra, amikor a kérdés azt juttatta 
az eszébe, hogy a lány még mindig nem jött vissza és ha elmennek, 
talán nem is láthatja már ma, talán nem is ebb ől a városból való, és 
hova utazhatna utána? 

Anna. 
Honnan tudja a nevét? Csak egyszer űen a nyomósított mássalhangzó 

miatt jutott az ,eszébe, mert valami olyan nevet kellett találni, ami ki-
fejezi azt. Igen, éppen azt a pillanatot. Azt a zuhanást. Azt a fulladást. 

Tegnap délelőtt látta el őször a .parkban. A fák között t űnt fel, ott, 
ahol elkanyarodik az út a folyó felé, éppen azon a helyen, ahol Kor-
néllal együtt kikészítettek egy ismeretlen kis alakot fényes nappal, 
mert a szemük láttára vert pofon egy ronda, sz őke lányt. A lány 
annyira csúnya volt, hogy nem állhatták ki, hogy ne verjék kékre a 
kis alakot. 
Еppen azon a helyen állta lány, Anna, tegnap délel őtt kilenckor. 
Mozdulatlanul és feszesen állt, tartása olyan szigorú volt, mint egy 

ezeréves szoboré. Mintha csak torzó lett volna. 
Aron éppen a könytárba igyekezett — tizenegyig mindig bent ül a 

nyáron üres, nagy olvasóterenvb вn, egyszerűen csak olvas naponta né-
hány órát. Kornél ezt a leg őrültebb időpazarlásnak tartja, és Aron is 
hajlik rá, hogy beismerje. Különösen azért, mert egyikőjük sem tartja 
testhezállónak a célokat. Olvasni meg általában valami titkolt céllal 
szokás. Afféle üres haszonlesésb ől. Aron elhiszi magáról, hogy valami 
célja van az olvasással, s őt néha meg is tudja fogalmazni ezt a célt, 
de amikor Kornél a maga sokkal szebb céljairól beszél, arról, hogy 
nincsenék is céljai, mindig elszégyelli magát. S ez 'a szégyenkezés jó 
nagy gátakat állít elé minden reggel, amikor a könyиtárba indul. 

Tegnap reggel kilenckor 'azért rettenetesen ideges volt, mert másfél 
órát késett, mindig fél nyolckor szokott bemenni a könyvtárba. 

Akárhogy is szabadkozott, mindig bement. 
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De amikor meglátta a lányt, egyenesen a gondviselés ajándékának  

látta, hogy nem indult el korábban. Még most is biztos benne, hogy  
abban a pillanatban megfeledkezett az utóbbi hónapok összes olvas-
mányáról. Egyszerűen sajgást érzett a gerincében, majdnem felordított.  

Nem mert odamenni a lányhoz. Elfordult, és úgy látszik sokáig né-
zett másfelé, mert közben a lány elt űni. Mint mindig, most is.  

Napozott talán egy pillanatig.  
Aron arra a gyönyörű  festményre gondolt, amin egy kit űnő  női test  

meztelenül a reggeli napfénybe nyújtózással ébred ki az éjszakai álom  

mélységéből.  
— Na — szólt most már követel őzve Kornél —, megyünk, uram?  

Éppen jót tenne egy hosszas séta a hegyen. Talán még rá is akadha-
tunk valami jó kis élményre. Mindenesetre a Kövér biztos megörül  

nekünk. Halandzsázunk vele egy kicsit. Megiszunk néhány pohárral.  

Nem többet. A múltkor is azt mondta a Kövér, hogy vigyázni fog  

ránk. A lokál jó híre miatt. Mintha nem tudná mindenki, hogy nem  

szűzéknek találták ki. Négykor megy a busz. Еppen végső  ideje, hogy  
induljunk. Két kávé? Hát nem sok ennyi dumára. Azért szólhattál  

volna legalább egy szót. Egyetlen egy kis, mocskos szót. Indulás! —
döntötгte el végül is Kornél nagy zajjal, még miel őtt Aron valamit is  
mondott volna. A túl hangos szóra mindenki feléjük nézett, és ezért  

valóban menekülni kellett már.  
Valami olyasmit kell tenni, amire más nem vállalkozik, gondolta  

Aron, amikor kijutottak az utcára. A pillantások vészesen követték  

őket. fgy tévedni is lehet, tette még hozzá, meg elrontani, meg el-
piszkolni.  

De ez mégis valami.  

2.  

Aront egész úton a veszteség érzése fojtogatta, meg az, hogy végs ő  
ideje volna mondani valamit; de bármit mondana, minden elárulná, és  

minden furán hangzana. Keser űséget érzett magában, olyanféle nyo-
mást, ami alól nem lehet kiszabadulni, csak mind mélyebbre jutni,  
mind veszélyesebb vidékre, oda, ahol a süllyedés vággyá érik és nagy,  
pokoli- .kemény gyümölcseivel verni kezdi a halántékot. Anna volt  a 
süllyedés célja, de ezt így nem lehetett kimondani, nem lehetett el-
árulni. Különben is mi köze lehet egy lánynak ahhoz, hogy valaki rá-
gondol? Különösen egy a'lyan lánynak, akivel Aron még nem is váltott  
szót. Еs nem is biztos, hogy szót értene. Kornél meg csak elbagatelli-
zálná, elhülyéskedné az egész ügyet, és akkor semmi sem maradna 
belőle. Lemorzsólódna, és a csutka, ami visszamarad, másra nem is 
jó, csak hogy tűzrе  vessék. 

Sokáig hitte Aron, hogy mindenképpen meg kell szabadulni az ilyen-
féle maflaságoktól, de most az egyszer kedves volt neki és fontos is 
talán a tehetetlensége, az, hogy nem maradt alul és nem gy őzött, csak 
egyszerűen minden egysíkban tovább tart, és ebb ől az állapotból nem 
könnyű  kikecmeregni. Jó lenne elironizálni az egész ügyet, a legkomo-
lyabb ügyekhez vág mindig legjobban az irónia. De ahhoz beszélni 
kellene, és nem lehet, semmiképpen sem lehet megszólalni. 
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Az autóbusz, ahogy nagy robajjal nekieredt a hegynek, hirtelen 
nyögni, fuldokolni kezdett, mind nehezebben gy űrte maga mögé az 
emelkeddt meg a rázós utat. 

Aron megnyugvásra talált az autóbusz fuldoklásában, mintha a maga 
szívverését és tüdőmozgását, életfunkcióinak ritmusát kölcsönözte 
volna ki, mint afféle könyvet a könyvtárból, az autóbusznak. 

Bent alig voltak néhányan, és így nyugodtan lehetett volna beszélni. 
Különben is mindenki előre ült, ők meg hátrahúzódtak szokás sze-

rint egymás mellé, közvetlenül a kerék elé, de még ez a meghittség 
sem tudta szóra bírni Aront. 

Kornél egyelőre nem szívta mellre Aron hallgatását, bár furcsállta 
nagyon, mert jól tudta, hogy az emberek csak úgy érthetik meg igazán 
egymást, ha közös nyelven beszélnek, de ez a ronda bölcsesség nem 
azt váltotta ki bel őle, hogy hirtelen lerohanja, elgáncsolja Aron hall-
gatását, inkább azt, hogy minden személyes véleménye ellenére is iga-
zat adjon neki. Végeredményben mindig oda jutottak, hogy Kornél 
igazat adott Áronnak. Egyszerűen így tartották rendjén a dolgot. 

Tudod, hogy gyerekkoromba itt őzeket kergettem? — szólalt meg 
Kornél, Akos meg csak megnézte a fákat, látta, ahogy az ablakon túl 
az autóbusz ritmusával együtt hullámzik az egész erd ő , néha mada-
rak szállnak fel, ritkábban ismeretlen sikoly hangzik fel, talán nyúl 
rabban ki a bokorból, de az őzekkel kapcsolatban semmi sem jutott 
az eszébe, pedig annyira akart válaszolni Kornélnak. 

A nővéremmel kergettük az őzeket — .próbálgatta Kornél —, tu-
dod, meséltem, azzal, aki aztán elrondult, vagy túl okos lett, vagy mi 
börtént vele. Az, akiről az a pacák azt a rozoga elbeszélést írta, hogy 
Sára meg a legények. Azt mondtad te is, hogy egy percre szerelmes 
voltál Sárába. 

Úgy volt. Csak gyorsan elhordtam magam. Gyorsan befellegzett, gon-
dolta Aron, de bármennyire is megfeszítette magát, nem tudta ki-
mondani. Ugyanaz a lány volt. Hogyhogy ugyanaz? A fene tudja. Va-
lami közöset tudok mindig találni. Hát err ől lehetne csevegni. Ez 
megnyugtatná Kornélt, az érdekl ődésének is, a ,képzeletének is, a gon-
dolatvilágának is jól jönne. Nagyon jól jönne neki. 

Annyira közel járt a beszédhez, hogy majdnem belezuhant. Érezte, 
hogy úgy merülne el a beszédben, mint ritka nyaralásokon, amikor 
először bukik a tenger alá. Majdnem a b őrén érezte a beszéd hűs érin-
tését, a homlokán meg a szerepet, ami a beszéddel jár. Jó, szép kerek 
dumát kellene levágni Kornélnak, azzal aztán minden a helyére bil-
lenne, minden rendbe jönne, de nem lehet. 

A legegyszerűbb módon nem lehet. 
Nem lehet. 
És ezen nincs mit változtatni. 
Arra gondolt, hogy nem szereti azokat a regényeket, amelyekben 

nincsenek párbeszédek. Afféle nagy rétre emlékeztetik, amit csak egy-
színű , sokszor gazdag fű  borít, de nem terem meg rajta virág. Nin-
csenek sárga, Piros meg kék tiszta színei. Minden egysíkú, és ha végigfú 
rajta a hajnali szél, csak hullámzik, nem szólal meg. 

Tudod, hogy szerettem Sárát? — mondta Kornél. — Nagyon is 
szerettem. Még azután is. Jól éreztem magam mellette, mert annyi 
mindent tudott. Meglátogathatnánk. Most már nincs egyedül. 

1160 



Áron csak nézett maga elé, és egészen zavarodottnak érezte magát. 
Az autóbusz tovább nyögött. Akkor fordult egyet, és feltárult el őttük 

a folyó, meg a város, nagy fehér gyufásdoboz-építményeivel. 
— Odanézz! — kiáltott fel Kornél. 
De Áron ebben a pillanatban elfordította a fejét: úgy t űnt neki a 

város képe, a lábkép, talán megnyugtatja, de Kornél lelkesedése újra 
visszavetette az előbbi állapotba. 

Mind kisebbre zsugorodott. Érezte a szikkadás, a kiszáradás, a le-
romlás hatását.. 

Haldoklott újra. 
És ha kimondana egyetlen szót is, újra megn őne a teste, újra a régi 

volna, nem lennének ilyen nyavalyás bajai, ilyen ügyetlen siránkozásai. 
A féregre gondolt. Amivé annyiszor átváltozott már, de most nem 

tudná elviselni ezt a metamorfózist — micsoda szó! —, mert az ilyes-
mire legjobb, ha csak olyankor kerül sor, amikor egyedül van az em-
ber, különben butaság az egész, nagy széltolás, semmi unás. Ha most 
szembenéznék Kornéllal és legalább azt mondanám neki, hogy rosszul 
érzem magam, vagy azt, hogy hagyjon békében, vagy olyasmit, hogy be-
rekedtem — hazudnék Persze —, de valamit azért mondtam volna, 
és ezzel minden rendbe jönne, és mi más célom lehet egyáltalán, mint 
hogy minden szépen, egyszer űen rendbe jöjjön. Ez így igaz. Különösen 
Kornéllal szemben. Vagy ha legalább annyit tehetnék, hogy a halánté-
komra szorítom az öklöm, de ez csupa badarság volna, póz, olyan 
nagyzoló kitörés, pszichés marhaság. De mennyi választ még el a be-
szédtől? Hol van egyáltalán a hegy csúcsa? Amire fel kellene jutni, 
és akkor minden rendben volna, akkor nem lennének ilyen marha gát-
lásaim. Kiállnék a szélbe egyszerűen, és hagynám, hogy fúj ja a hajam, 
hogy hűtse a testem, hogy birizgáljon, csiklandozzon. Minta szó. De 
a szó most olyan idegen. Egyszerűen nincs hova tegyem le. Nincs. Ez 
végeredmény. Ha Kornél elérzékenyedik, akkor biztos valaminek tör-
ténni kell, mert akkor már nem lehet kilábolni. Mereven nézett maga 
elé. Megkísérelte megszámolni, hányan vannak az autóbuszban, de el-
felejtette a számokat, azwtán azt akarta megmérne, hogy milyenek a 
méretei az ülések hátára húzott, igen elpiszkolt fehér fityuláknak, majd 
egy légy szállt el előtte, és most elmondhatná azt, hogy mennyire za-
varba hozták egyszer, amikor megkérdezték t őle, hogy ha egy légy a 
vonatban ... de nem tudta még így sem végiggondolni, ha beszélni 
kezdett volna, akkor meg végképp összezavarta volna az egész histó-
riát, és sehova sem köthetett volna ki. A selyemhernyókra gondolt, 
amiket annyira szeretett valamikor, de most megrémült a gubótól, 
amivé váltak a szép, kövér kis hernyók. Meg az olyan gubóktól, amik-
ben elpukkadta lárva — lehet, hogy nem is ez történt velük —, és ki-
fojt, átütött a selymes kis csörgettyűn az a barnás, csúnya folyadék. 
Rémülettel dobálta szét maga körül a hernyókat. Ha mondhatnék va-
lamit ... Ha megszdlalhátnék. De csökönyös volt benne valami, min-
dennél önfejűbb. Fojtogatta önmagát. 

— Sára lenyomott már vagy három évet — mondta végül is Kornél 
—, már ideje volna meglátogatni. Azt mondják, akit megpróbált meg-
ölni, már kijött a kórházból. Pedig azért ítélték el olyan súlyosan 
Sárát, mert menthetetlennek látszott az áldozat. Azt hitték megmarad, 
de sohasem tér magához. 
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Aron most már semmire sem gondolt. Egyszerűen csak azt tudta,  
hogy végérvényesen kifulladt és meghalt, és most már semmisem  

mentheti meg. 
Tudod, hogy szerettem volna az áldozat b őrében lenni? Jobban 

éreztem volna magam, mint így. Kellett volna, hogy valamii közöm 
legyen az ügyhöz. 

Idegesen beszélt, bár valami nyugalomfélét er őltetett magára. Most 
már közel jártak ahhoz a pillanathoz, amikor valami könnyen kirob-
ban. A feszültség Teljes volt. 

Aron leszámolásnalk hitte az ügyet. 
Kornél ugratásnak. 
És nem volt rá mád, hogy meggy őzzék egymást az ellenkez őjéről. 
Kornél beszélt, Aron hallgatott, és most már semmit sem gondolt. 

Elege volt. 
Az autóbusz törte 'a, követ. A fák úsztak. A madarak ijedten csapkod-

tak a szárnyukkal. 
Egy nagy fekete sas emelkedett ki az erd őből. Arnyat vetett a 

völgyre, ahova Kornél leláthatott. 
Kornél szédült. 

Nyisd már ki a pofádat! — kiáltotta. Az 1161 ül ők hátranéztek. 
Aron feszesen ült. 

Összehordok itt neked mindent, olyasmit, amihez semmi közöd, 
te meg csak csinálod a magadét, leköpsz a hallgatásoddal, meg min-
den, hát délelőtt óta egy szóra sem vagyok érdemes neked, elvárod, 
hogy körüludvaroljalak, mint egy büdös szajhát, vagy azt akarod, 
hogy könyörögjek, vagy mit? 

És csak folyt bel őle a szó. Alárendeltjének tekintette mindig Aront, 
és most mintha legy őzte volna egyszer, de nagyon végérvényesen, és 
ez dühítette a legjobban, hallgatásában valami kemény er őt érzett, va-
lamit, ami ellen hiába minden próbálkozás, és mégse lehet mást 
tenni, mint kiabálni, ordítani, hátha megszólal, hátha kilyukad már 
ez a kemény tartály .. . 

Mocskos szajha vagy — ordította 	ömlengek neked egész 
úton, te meg csigát játszol itt nekem, és nem engeded, hogy kicsalo-
gassalak. Vagy énekeljem neked, hogy Csigabiga, gyere ki, vagy mi 
a francot akarsz? 

És tele száj j ~a1 ordítani kezdte:  
Csiga-biga gyere ki  
Ég a hdzad ideki!  

De erre már mozgolódás támadt az autóbuszban, az elöl ül ők néhá-
nyan részeget sejtve, megvet őlég néztek hátra, mások nem tudva el-
igazodni, tanácstalanul nézték Aront és Kornélt, de mindannyian meg-
vetették dket.  

A megvetés meg perzselte Aront.  
Mert valójában neki szólt.  
S igaza volt.  
Kornél már ötödszörre ordítatta tele az autóbuszt. Odvas fogai szét-

gurultak.  
Mindent benyálazott.  
Aron utálattal nézett körül.  
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S ez a mozdulat valamennyire megnyugtatta Kornélt, elhallgatott, 
de ez a Hallgatás nem jelentette azt, hogy le is mondotta harcról. Va-
lami folytatáson törte az eszét. 

Az autóbusz lassított. Hirtelen megállt. Még nem voltak az állomá-
son. Talán még három kilométer is hiányzott, hogy beérjenek. A so-
főr szitkozódva ugrott ki az ajtón. 

Na majd megmutatom én neked — sziszegte Kornél. 
Felállt, megfogta Áron karját, és vonszolta maga után az ajt б  felé. 

Áron engedelmeskedett. Sót megnyugtatta, hogy Kornél olyan er ősen 
fogja a karját. 

Majd megmutatom én neked! 
Na gyere! 

Kint voltak az úton. Elindultak az autóbusz mögött. Azután valami 
meredeken ereszkedtek lefelé. Száraz gallyak ropogtak a lábuk alatt. 
Az avar is itt volt. 

Áron nem volt zavarban, amikor megálltak egy tisztáson és látta, 
ahogy Kornél veszi le magáról az inget és barna, er ős teste csillogni 
kezd a fű  visszfényében. Majdnem elnevette magát, de akkor meg-
értette, hogy mire készül Kornél, és maga is minden gondolkodás 
nélkül gombolta le magáról a vörös inget és dobta maga mögé egy 
bakorra. 

Jókora tisztás volt előttük. 
Szelek járták át a fák közét. Meg a csend emelkedett szépen, ködö-

sen a koronák felé. 
Áron most legszívesebben apró kis gyíkokat meg hangyákat kere-

sett volna a fűben, talán madárfészekért mászott volna a fára, vagy 
finom kis őznyomokat követett volna, de nem zavarta egyáltalán, hogy 
nincs most idő  ilyen kisgyerekes ámulgatásokra, így aztán mosolyog-
hatott, meg nézhette Kornélt, ahogy mozgatja az izmait. 

Na, megszólalsz végre? — kérdezte Kornél békülékenyen és szo-
katlanul halkan. 

Áron elfordult. 
Még egyszer kérdezlek! 

Ez már gyerekes, gondolta Áron. Nincs mire várni. Egy-két törött 
csont mindig jót tesz. Az ember rokkantan mindig többet hisz el ma-
gáról. Ezt a bölcsességet is elmondhatná Kornélnak. Megpukkadnának. 

Szembeálltak egymással. 
Szabályos pózban. 
Az első  ütés váratlanul ért Kornélt. Mire feleszmélt, bal szemében 

ott sajgott a második is, és ekkor telibe találta Áron horpadt mellét, 
az alig tántorodott meg, máris újra ütni készült, de nem érte el 
Kornélt, visszakapta az ügyetlenségét, és elvágódott. Mire Kornél 
belerúghatott volna, felugrott, és nagyot ütött. Csák azt érezte, hogy 
a keze valami .puhát talált. Kornél meggörnyedt, de a fájdalma kisebb 
volta meglepetésnél. Ütött. S ütést kapott. 

Fújtatták, mint valami rossz kovácsm űhelyben. 
A fű  felborult. 
A fákon a kéreg kigyulladt. 
Áron mély fájdalmat érzett a szíve táján, de szívós ellenfélnek bizo-

nyult. 
Bátrabb is volt. 
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Kornél viszont erősebb. Így egyenlő  ellenfelek küzdöttek.  
Aron hirtelen arra gondolt, hogy azt tanulták, csak az egyenl ő  ellen-

felek harcából bontakozhat ki igazi drámai konfliktus, de mire el-
röhögte volna magát, ütés érte és elterült a földön, itt kezdett hát  
11 nevetni. Ez azonban nem akadályozta, hogy megkísérelje viszonozni  
az ütést.  

A tisztás benépesedett lángoló lepkékkel. Parázzsá vált verebekkel.  
Fájdalmas lihegéssel.  
Aron ekkor már várta a következ ő  ütést, csak azért állt fel, hogy  

megkapja a következőt, meg sem kísérelte, hogy viszonozza, csak egy-
szer talált még Kornél szeme közé, amit ől annak vérezni kezdett az  
orra, .és akkor már biztos volt (Aron), hogy még csak néhány ütés, és  
végérvényesen elterül.  

De csak felállt.  
És még egyszer.  
És utoljára.  
Patetikusan zuhant aztán a hangyái, a gyíkjai, a lepkéi, a füvei,  a 

virágai közé.  
Néhány pillanat múlva szívb ől röhögni kezdett. És meghallotta  a 

hangját. Állatd mód ordított. Egyáltalán nem érzett fájdalmat.  
Csönd volt. Később.  

3.  

És mentek egymás mellett, fáradt harcosok az úton. Ingjüket húz-
ták maguk után a porban. A vörös ingre rétegesen tapadta por. Aron  
továbbra is csak hallgatott, de most már megfizette a hallgatás árát,  
és ettől magabiztos lett. Még teljesebb a hallgatás értelmetlensége. Az  
út mentén görcsös fák. Levelüket gy űröttre szítta a nap. A lombok  
rongyosak. A hőség meg csak úszott el őttük. Csipkés ködét kacéran  
emelgette. Olyan volta kés ő  délután, mint valami bevégzett kirándu-
lás, olyan zajtalan, olyan üres, olyan medd ő . Legyek rajába ütköztek.  
Semmi értelme sem lett volna fecskére várni. A fecskék mind el-
szálltak. Az út meg csak növekedett. Az apró k ődarabok ropogtak  a 
léptek alatt. Ropogásuk visszhangzott. Kornél mélyen és tehetetlenül  
lélegzett. Valami rejtett hörgés hallatszott ki a melléb ől, de csak tá-
volról, mintha nem is a saját testét vonszolná. Az elégtétel megnyug-
tatta. Az egész ügy kitűnően végződött: Aron hallgathat, Kornél meg  
elhiheti magáról, hogy továbbra is ő  az erősebb. Mindkettőjüknek  
igaza van. Mint ahogy általában úgy jó, ha mindenikinek igaza van.  
Mert lehet-e másként? Lehet-e úgy, hogy a veszteségeket nevén nevez-
zük? Akkor egy völgy tárult fel el őttük. Nagy, öblös katlan. Afféle  
pokolcicomás zöld mélyedés. A fák egyenletesen bújtak meg egymás  
mellett. Vércse vadászott. Az őzek mind aludtak. Különben is, minden  
olyan álmosító volt, hogy nem is lehetett elvárni mást, még a vadak-
tól sem, mint hogy aludjanak, jó nagy horkantásokkal álmodják a ta-
vaszt, a tavaszi zsengét, meg fiatal nyulak húsát, meg ilyen ízes falato-
kat... Nem is kellett mást várni ett ől a délutántól. Ügy kezdődött  
minden, hogy csak kongott. Kongott nagy ihordбteste. Mindenre ké-
pesek voltak, a vadak meg a harcosok. És mentik egymás mellett. El  
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sem válhatnának. Semmi, semmi sem fűzte össze őket, semmivel sem 
tartoztak egymásnak, mindent kivertek egymásból, minden kiürült, de 
maradt még annyi, hogy az ürességben is csak egymás mellett érezzék 
jól magukat. Anna ha látná? Áron keserűn mosolyodott el, megdagadt 
fejét felemelte, de ez a mozdulat fájdalmasabb volt, mint hogy Anná-
nak szóljon. Különben is honnan tudja a nevét? Vagy érte verekedett? 
Hülyeség lenne ezt hinni. Soha semmi ilyesmit nem tudna elhinni ma-
gáról. Ha Kornél nem ráncigálja le az autóbuszról, nem is verekszik, 
és mi köze van mindehhez Annának? Éppen fannyira utálhatná, ameny-
nyire szereti. Ez biztos. Különben is mindig tele volt sallangokkal, és 
ezektől a francliktól most sem tud szabadulni. Csak húzza maga után, 
mint valami szentelt kaftánt, mint a 1 рoгbаn fürdött vörös inget, csak 
vonszolja egykedvűen, és ennyi az egész. Arra gondolt hirtelen, hogy 
ezek után valóban semmi értelme a beszédnek. Kornél meg semmit 
sem gondolt. Ő  ha gondol, mondja is mindjárt. Szakás dolga. Mint a 
kutya is úszni kezd mindjárt, ahogy a vízbe dobták. fgy van. Nem te-
het mást a kutya. Csak úszik. Mint Kornél. S van ennek valami ter-
mészetes rendje. Valami keserve. Valami soronkívülisége. Igaz, ez már 
túlzás. Ezzel már nem lehet túljutni a gáton. Váratlanul nyílt meg 
előttük az út. Széles, kis dombokkal ékesített tisztásra értek. Amott 
már láitszik az autóbuszmegálló és mögötte a Kövér lokálja. Azt írta 
ki, hogy Kisvendéglő, de mindenki csak lokálnak hívja, és ha a mo-
csokra, meg a legyekre .. . 

A Kövér megdöbbenve nézett végig rajtuk. A néhány asztal üres. 
Na — mondta a Kövér, és ezzel befejezte. 

Azután, amikor már ezek leülteik, még egyszer jó mélyen és jó kö-
zelről az arcukba nézett: 

Menjetek ki. 
De ezek nem mozdultak. 

Legalább mosakodjatok meg. Különben rend őrt hívok. Láttam én 
már ilyeneket. 

Kornél állt fel elsőnek, és Áront nagyon zavarba hozta, hogy most 
egyedül marad a Kövérrel. 

Most mondd el szépen, sarjában — kérlelte békülékenyen a Kö-
vér. — Nem mintha sok közöm volna hozzá. De kihordjátok ide mindig 
az összes mocskotokat. Hát tudhatnám legalább. — Ismét dühbe gu-
rult. — Fene abba a francos pofátokba. Hát milyen dolog ez? Apás-
kodjak felettetek mindig? Elcseszitek az összes ügyeiteket, és akkor 
beállítatok ide fogatlanul, meg véres ipafával, szutykosan. Vagy mindig 
a legyeket akarjátok hizlalni? A legyek szeretik a vért. 

Áron már biztonságban volt. A Kövér egyetlen pillanatra sem hall-
gatott el, nem is várta be, hogy válaszolhasson neki, így semmit sem 
tudhatott meg 'arr бl, !hogy 'miért hallgat oly feszesen Áron. 

Akkor elment a Kövér. 
Egy pohár konyakkal tért vissza, az asztalra tette, és most már egé-

szen megbékült. 
Nagy vagy komám — mondta —, ha te verted be Kornél pofáját. 

Na, igyál. 
De Áron nem nyúlta pohárért.  

Na igyál, mert velem kell folytatnod. 
Aron megitta. 
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A gyomrát marta az er ős ital. Közben visszajött Kornél, és ő  most  
kimehetett.  

Lassan eresztette a fejét a mosdóba. A hideg víz éles t űszúrásokkal  
hatolta nyílt sebekbe. De fölesett neki a közvetlen bizalom, amit a  
vízben érzett. Sokáig tartotta így a fejét. Közben a víz alatt kinyitatta  
a szemét is, fekete kis gyöngyszemeket látatta márványmosdó alján.  
Kli!kkerezni kezdett velük. De végtére is lélegezni kellett. Az orráról pi-
rosas vér csepegett. Alátartotta a tenyerét. Aztán szappant keresett,  
jól lemosta a kezét. Mellét is befröcskölte vízzel. A .por felázott. Apró  
kis fűszálakat szedett le a hátáról, meg a mellér ől. A hóna alól hangya  
bújt elő . Egész úton cipelte. Ezért volt olyan nehéz a járás. Biztosan.  
A hangya most végigfutatta karján. A gyöngéd nyo лin k vágyat ébresz-
tгttek. Elég szemérmetlenül. A nadrágja megfeszült. Újra a vízbe  
nyomta a fejét. Most kezdett csak felépülni. A vágy is elmúlt. Mind-
eddig halott volt. Most visszatértek az életfunkciók, mint annyiszor  
máskar. Mint minden részegség után másodnapra. Ennyi volt az egész.  
Újra a hangya után kezdett kutatni. De vízbe fúlt a kis barna él őlény.  
Van egy barátja, aki a lányorra mindig azt mondja, hogy él őlény.  
Sohasem értette, hogy miért. De marhaság lett volna megkérdezni.  
Végtére mégis a tókörbe nézett. Megnyugtatta, hogy felismerte magát.  
A hosszabb részegségek után mindig megváltozott az arca. Most látta  
magát egyszerűen és szépen, nagyra duzzadt orral meg elferdült fül-
lel, nagy kék folttal a bal szeme fölött. Elég mindennapi látvány. Így  
festik meg az ökölvívókat is. Felfigyelt a legyekre. De nem bántotta  
ókat. Akkor odaállta kagyló elé, lassan gombolni kezdte a nadrágját.  
Ilyenkor lehet a legokosabb dolgokról beszélni. Ezt már valakinek  
megpróbálta magmagyarázni, vagy csak megbotránkoztatni akarta? Szé-
pen, logikus sorban fejtette ki. Minden a helyén volt. Minden végig-
gondolt, meg rendszeres, csilingel ő  mondatok, jó hangzású szavak, egy  
kis tudálékosság, ami minden esetben jót tesz, egyetlen fölösleges szót  
sem mondott. Mégis tanácstalanul néztek rá. Afféle esszészer ű  valami  
sült ki az egész ügyből. Nagyon jól hangzott. Megkönnyebbült. Előre-
hajolva gombolta be a nadrágját. Okos kis tíz perc eddig. Még öt perc  
és akkor egészen felépül. Eszébe jutott, hogy ivott már egy konyakot.  
Jó lenne, ha egy szép uszályba bújtatott lány ezüsttálcán újabb pohár-
ral hozna. Kellemesen felmelegített, mazsolaillatú konyakot. De elké-
szült. És végre 'körülnézett a fürd őszabában. Meglátta a Kövér gatyáit, 
meg piszkos ingeit, meg papucsot is látott, hanyagul levetett és szét-
dobált néhány pár zoknit, meg mocskos törülköz őket, meg vécépapírt, 
meg hasonlókat. Undorodott. Ideje volt kimenni. Váratlan hányinger 
környékezte. Úgy lepte el a torkát a keser ű  epiíz, hogy futni kezdett 
kifelé. Éppen jókor ért. Az ajtó el őtt még megállt. Sikerült mindent 
visszakényszeríteni a gyomrába, és ez megnyugtatta. Pillanatok alatt 
lelkesedni kezdett. Feléledt. Feltámadt. 

A feltámadás váratlan érzése értelmessé tette az el őbbi keresztre 
feszített állapotot. 

A vezeklés utáni nyugalom. 
Anna. Majdnem hangosan mondta ki a nevet. Majdnem megszólalt. 

És ez még inkább fellelkesítette. Tehát van még rá mód, hogy beszél-
jen. Bizonyosan van rá mód. 
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erezte sebes arcán, hogy mosolyog, ahogy belép, de Kornél látványa 
újra visszavetette az el őbbi keserűségbe. Elég volt csak meglátni Kor-
nélt, nem is kellett rajta semmit sem látni, csak meglátni, és máris 
minden felborult, minden előzetesen kiépített szép rend és rendszer, 
minden acpróra érlelt öröm meg miegymás. 

Kornél és a Kövér egymással szemben ültek, és éppen koccintattak. 
Kifogástalanul fehér blúz volt a Kövéren. Csak a hóna alatt izzadt át. 

Most le kell ülni ugyana ьhoz az asztalhoz. 
Hát hülyék vagytok, teljesen meghülyültetek — mondta éppen a 

Kövér. 
Nem biztos — mondta Kornél. 

Aron állt az asztal előtt. Szédült. Legyek szálltak a szemébe. 
Ülj már le — mondta a Kövér. 

Aron a sankhoz ment. Csillogó, alumíniummal bélelt hülye terem. 
Amolyan flancos rondaság. A hegyre gondolt, a fúre, a fákra, a ma-
darakra. Amikor elvágódott, egyetlen bogarat sem látott. Egyetlen 
hangyát sem. De azért egy befészkelte magát. A katonás sorba állított 
üvegeket nézte. Meg a csillogó poharakat. Hideg ásványvizet töltött 
magának egy pohárba, de nem itta meg. Letette a pultra. A sikos 
felületen a pohár csúszott néhány centimétert. 

Megpróbált visszavergődni a feltámadás érzésébe. De csak keresz-
teket látott maga elrítt. Egy egész sor keresztet. És mindegyiken valami 
csúnya, sovány test vergődött. 

Ülj már le — kiáltott a Kövér. 
Rengeteg kis keresztre feszített soványkát látott maga el őtt. Űgy 

sorakoztak fel, mint valami tehetetlen férgek. Élettelenül é.s mozdu-
latlanul. 

Ülj, mert velem gyűlik meg a bajod. 
Kornél közbeszólt. 

Lassabban, Kövér! 
Mit akarsz? Védene? 
Semmit. Semmit sem akarok, csak lassabban a testtel, ezt 

mondtam. 
Hát elég volt belőled is. 
Ü'lj csak nyugodtan. Semmi sem történt. 
Nem, csak beállítottatok ide összetörve, meg véresen, meg min-

den... 
Nem történt semmi. 
Nem, á, egyáltalán .. 
Hallgass! 
Csak hozzam nektek az italt. Csak töltsek. Csak hizlaljalak benne-

teket. 
Szeanrehányás? 
Az ám. 
Fizetünk. 
Na és? 
Azt mondtam, főúr, fizetünk. 
Űgy van, mindig kifizetitek. 
Most is. 
A két héttel ezelőttit is? 
Tartozunk? 
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A Kövér felugrott. Nem az bántotta, amit mondtak neki, csak a 
hangnem, csak az, ahogy leszerelték, ahogy h űvösre tették. Volt benne 
valami jóhiszeműség és nyugalom, mint minden kövér emberben. Áron 
gyöngéden gondolt rá. Egyszer egy lányt hoztak ki neki, de a Kövér 
megfutamodott. Röhögtek rajta egy sort. De mert órákig nem jött 
vissza, meggondolták magukat, és elkergették a lányt. Valamiben igaza 
lehet a Kövérnek. Abban is, hogy ide bújtatta ezt a lakélt. És itt sok-
szor napokig egyedül van. Csak vadászatokkor meg ünnepnapokon 
van vendége. Néha meg a gyakorlatozó katonák látogatják meg. Ennyi 
az egész. S szemmel láthatólag jól érzi magát. Kis kertet teremtett a 
lokál környékén, friss paradicsom, erős meg édes paprika, kövér 
karalábé, gazdag káposzta, a Kövérnél minden friss! 

Aron az asztalhoz ült. A második pohár konyakot itta. Most lassab-
ban. Ízlett neki. 

Nem kell beszélned — mondta cinkosan Kornél —, látod, hogy 
nem kell. 

Mintha bocsánatot szeretett volna kérni. 
Egyáltalán nem kell beszélni, ha nem akarsz. Senki sem kénysze-

ríthet rá. Én is csak kikészültem melletted. Meg a piros inged is ki-
hozott a sodromból. 

Aron nem hallgatta. Bár jólesett neki, hogy most direktbe hozzá be-
szél, hogy neki mondja, de utálta nagyon, hogy ennyire szemérmetlen 
és ennyire nem tud bánni magával. Mintha csak valami szégyenletes 
történetnek lenne a szemtanúja. Mintha olyasmit kellene végignézni, 
amit szívből utál, ami csak arra való, hogy kikészítse az embert. 

Igazad van. Vannak olyan órák, amikor nem lehet beszélni. Az 
ember... 

Aron felugrott. Ez már sok. Még egy tekintélyes, terebélyes bölcses-
ség. Afféle szakácsnő-vastagságú, lagymatag, puha őrültség. Csak ennyit 
ért el ezzel is. Azzal, hogy nem akart beállnia sorba. 

Ennyi az egész. 
Kiment a ház elé, és leült egy k őre. Összezúzott, megtépázott csontjai 

csörögték a kövön. 
Mondtam neked, hogy meghülyült — mondta kedveskedve Kornél-

nak aKövér, és újabb poharat tett elé. 
Megmondtam én már az imént — folytatta —, csakhogy veled sem 

lehet szót érteni. 
Kornél bizonytalan volt. 
Magába öntötte a maga poharát és az Áronét is. Fáradt testét eny-

hén zsibbasztotta az ital. Aztán legszívesebben nekiugrott volna a Kö-
vérnek. Egyszerűen megfeszült benne valami. Sohasem tör ődött az-
zal, hogy megfogalmazza magának ezeket a feszültségeket. Csak arra  

törekedett, hogy végezzen velük. És most elég volna nekimenni a Kö-
vérnek. Nem okozhatna neki fájdalmat, annyira párnázott a teste, de  

valamit azért csak élérne. Ha mást nem, hát annyit. Mennyit? Itt me-
gint megállt. Megint nem tudott elmozdulni. A zárka fala nedves és  

hideg. Ki sem lehet onnan mozdulni. Hosszú nagy rácsok csüngnek az  
ablakon meg az ajt бn. A fogság szimbólumai. Sohasem tudta az isko-
lában megfogalmazni, hogy mi az a szimbólum. Akkor is csak mutatni  

akarta. Pedig örökösen rengeteget beszélt. Soha nem állt be a szája.  

Csak mondta rendre, automatikusan. Pedig kett őn álla vásár. És arra  
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nem gondolt, hogy meghallgatják, vagy sem. Arra nem gondolt.  
Pokolra való népség — sziszegte a Kövér, és maga is ivott.  
Régóta mondom, olyan régen mondom, hogy tisztába kellene már  

benneteket tenni — mondta a második pohár után. — Megmondtam  
szépen.  

Hallgass — intette le erélyesen Kornél.  
Mi? Hogy hallgassak? Hogy én sem vagyok itthon?  
Azt nem mondtam.  
Elég volt, hogy mutattasd. 

Kornél új+abb pohárral kért. A zsibbadás most Qnár ellepte az egész 
testét. Ez az a pillanat, amikor, jól megfigyelte magát, cs őstül jön be-
lőle a szó. Ilyenkor nem lehet betapasztania száját. Akármint is pr б -
bálgatná. 

Választanotok kell — mondta a Kövér. — Hallgassatok meg en-
gem. Jót akarok nektek. 

Teljesen ízetlenné vált ezután minden. Kifakult és kiürült. 
Kornél felállt. Rádűlt a .sankra. Teljesen tehetetlen volt. Szeméb ő l 

két könnycsepp buggyant ki. A zsibbadtság most ernyedtséget szült,  
nem bátorságot.  

Nem is rejtegette a könnycseppeket.  
A Kövér megilletődve nézett végig rajta.  

Ki kell majd mosnod az inged. Meg a nadrágod is — mondta. —
Talán másik cipőt is kell venned.  

Kornél pénzt hagyott a sankon. Sakkal többet, mint ahogy megszok-
ták, és lassan a kijárat felé támolygott. r7gy ment ki, hogy hátra sem  
szólt a Kövérnek. Az meg csak nézett utána tanácstalanul.  

Kint már esteledett. Fél órával ezel őtt ment vissza a várasba az  
utolsó autбbusz.  

Kornél megállt Áron mellett. Hosszasan nézett el a 'sötétbe borult  
erdri felé. Lassan csillagok ülnek az ágakra. A hold is felkapaszkodik  
talán. Es csönd lesz. Csak tücskök szólnak bele a hosszan tartó, foj-
tott, majdnem zajtalan éjjeli sikoltásba. Néha talán kuvik sikolt. Es  
az nyúlik meg egy egész éjszakára. Vagy valami más. Kegyetlenül nyu-
galmas éjszaka. Mint valami fekete márvány. 

Kővé mered minden. Annyira mozdulatlan. 
Kornél megérintette Áron vállát. 
Elindultak egymás mellett lassan és szótlanul a hosszú k őúton. 

Csörömpölve. 
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ÖSSZEROPPANАS  

BURANY NANDOR  

III. Fájdalom  

Mi lesz dr. Kocsis Mihállyal?  
Mi lehet vele?  
Kisgyerek volt, kilencéиes, amikor a nyári, a dinnyevásáron a zseb-

pénzét odaadta a jövend őmondó cigányasszonynak, amiért a kis ten-
gerimalac kihúzott neki a ládikóból egy staniclit, ebben volta sárga  

cédulán az öthat mondatból álló szöveg, amely szerint nem természe-
tes halállal fog meghalni, eltaszítja majd magától a társadalmat, s az  

aztán erőszakkal veszi el az életét.  
Sosem hitt ebben a jóslatban.  
Еs ha megrázkódtatásokkal volt is tele az élete, végeredményben  

mégis minden sikerült, s szerencsés embernek mondhatta volna ma-
gát. Kocsis Mihály mindent szerencsésen megiíszott. Túlélt. Mégsem  

érezte magát boldognak. Pedig iskoláit befejezte id őre, könnyen jutott  
álláshoz, jól keresett, jól n ősült, lakást kapott, a munkahelyén semmi  
sem gátolta meg az el őreha'ladását. Orvos volt, tüdőspecialista. Bete-
gei szerették. Mindent megtelt értük. Szolgálati ide után is nemegy-
szer kiment a kómházba, s éj je'1 is, hogy megnézze valamelyik súlyos  

betegét. Aztán mégis otthagyta őket. A kárházat is. Voltak pillanatai,  

amikor úgy érezte, hogy nem elégedhet meg azzal a képpel, amit a  

röntgen ernyőjén keresztül lát. A kórokozók, a bajok mélyebben rej-
tőznek, s a röntgensugaraik nem tudnak addig hatolni. Átkerült az  

egészségügyi minisztériumba.  
Most ide jött be, szokatlanul korán. Alig múlt hat óra. Az irodáját  

már föltakarították. Az álmatlan éjszaika után el őször jólesett a kelle-
mes melege. íróasztalához ült, amelyen két nagy boríték hevert. El őbb 
megnézte mindegyiken a feladót, majd felbontotta azt, amelyikben a 
népegészségügyi és aszociális helyzetr čil készült jelentést küldték neki. 

Belelapoz a negyv nбt oldalas elemzésbe. A harmincegyedik oldalon 
sorakozó adatóknál megáll: a rászorulótinaik csak 60 százaléka részesül 
szociális segélyben, s akik kapnak is, a segély összege rendszerint nem 
haladja meg a havi négyezret. Négyezer? Négy ebéd. Legjobb esetben 
nyolc. Kirakjuk a falragaszokat: küzdjünk a tüd ővész ellen. Gordana 
Vujić  meg, aki most jött haza a londoni követségr ől, ott dolgozott 
négy évig, el akarja adnia villáját, s úgy számítja, harmincmilliót kap 
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érte. Telefonálta büifébe, 'kért egy keser ű  kávét. Mit tesz Gordana  a 
harmincmillióval, s a valutával, amit Londonban megtakarított? Egye-
dül van. szeretne férjhez menni. Szépen lehetne a harmincmillióból  
éldegélni. De sovány egy n ő, elöl, hátul minta deszka. Se melle, se  
ülepe. Hiányzik beldle minden nőiesség. Hogy lehet belenyugodni ezek-
be az aránytalanságokba? Szemet kell hunyni el őttük? De akkor meg  
miért hagyta ott a szanatóriumot. Többször bánja már, hogy beült  
ebbe az irodába. Voltak elképzelései, ambíciói, mikor kinevezték, de  
mintha belefáradt volna a nekiindulásokba. Vissza-visszavágyik a be-
tegei közé. Tudja, hogy ez újabb menekülés. Megfutamodás. Űjra fel-
hívja a büfét, a kávéval kér egy konyakot is. Bal zsebéb ől előveszi a  
kulcsköteget, s a megfeketedett üreges kulccsal kinyitja a jobb oldali  
fiókokat.  

Nagy, tágas irodája van, modern épület, de a bútorok már kopottak,  
a szőnyeg is. A masszív, barna íróasztal tetején üveglap, így örökölte,  
bal kéz fel čil az asztali na гptár, közelebb húzza, megnézi, mára mi van  
bejegyezve, megnyugtató, hogy nincs semmilyen értekezlete, holnapra  
azonban át kellene tanulmányoznia és más adatokkal kiegészítenie az  
előbb kegyébe vett elemzést.  

A konyakot egy Hajtásra kiitta, a feketét szürcsölte, mikor csöngött  
a telefon. Meglepődött, ,hogy a felesége keresi. Ilyenkor itt?  

Az asszony már megszokta, hogy férje így él. El őször sokat szenve-
dett, aztán lassan belenyugodott, próbálta megérteni a férjét, de per-
sze, nem mindegy neki, az hogy él. Most minden bevezető  nélkül, re-
megб  hangon mondja a telefonba, hogy az este meghalt Magda. Meg-
ölték. A társadalombiztosítóban tisztvisel ősködött. Az este túlórázott, 
bement hozzá a főnöke, ennek egy ideig a szeret ője volt, de aztán sza-
kított vele. A férfi el "óbb Magdát l őtte le, aztán önmagával végzett. 

Kocsis Mihály csak tartotta fülénél a kagylót. Szorítatta a bal mar-
káb'an, felesége már befejezte a mondókáját, s nyilván várta, hogy ő  
mit szól hozzá, lesz-e valami mondanivalója, egy-két szava az ő  szá-
mára, talán azt remélte, hogy bejelentse, megy, épp indul haza, ké-
szítsen reggelit. De nem tudott szólni. Leejtette a kagylót. 

Az ablakhoz ment. Lent a f őutcán torlódás kelétkezett: négy hosszú 
kocsisor, álltak a tro'libuszak is. Itt-ott türelmetlen tülkölés. A szem-
közti park ,sarkán virslisb бdé. Sorban állnak előtte. Jobbra az els ő  pa-
don egy kis, sovány villamoskalauz reggelizik, mellette egy kövér asz-
szonyság ül, s hevesen magyaráz. Kés ő  ősz, november vége, s a illatá-
nak még mindig nem hullajtották le lombjukat. 

Magda. A felesége iskolatársa volt. Együtt jártak az egyétemre. Nem 
diplomáit. Férjhez ment, s most egy kislánya maradt árván. A férje 
agronómus, az egyetemen ismerkedtek meg, egy táncesten, Magdának 
megtetszett a fiú, fölhívta magához egy teára, s együtt is aludtak. Négy 
évre rá megesküdtek, s újabb négy évre történt a gyilkosság. A férfi, 
aki este a hivatalában felkereste, állítólag azt követelte t őle, hogy men-
jen vele, hagyja ott a férjét, és éljenek együtt. Az asszony nem akart 
menni, ezen vesztek össze. 

Visszaült az asztalhoz, fölemelte a kagylót, hogy föltárcsázza a la-
kását. Végső  neveletlenség, az előbb el sem köszönt a feleségét ől.  

Ekkor nyitott be a titkárn ője. Az ötven év körüli asszony arcán lát-
szott, meglepi, hogy a főnöke ilyen korán megjelent. Behozta a no- 
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teszét, .és elsorolta, ki, miért és hányszor kereste tegnap telefonon vagy 
személyesen. 

Jó, köszönöm — nyugtázta —, s különben rendben van minden? 
Hallott valami új híreket a háborúról? 

Semmit, amit maga már nem tudhatna — tárta szél karját az 
asszony.  

Ja — mutat a fot őjre —, üljön le egy kicsit. 
A titkárnő  nem kérette magát. Alacsony, fekete n ő , kicsit már baj-

szos. A lába, a dereka még mindig elég karcsú. Hány hónaltja is van-
nak így együtt, s még nem tud róla semmit, hogy él, milyen körül-
mények között, hogy került ide, s kicsoda egyáltalán, mit lehet rábízni, 
mennyire lehet megbízni benne ... Egymás után sorakoztak fel benne 
a kérdések. Rendelt két kávét. 

Rendelt maga nekem már úgyis eleget — nyugtatta meg az el ő -
ször tiltakozni próbáló asszonyt —, majd most én szolgálom ki. Mit 
szól ezekhez az eseményékhez, gondolom, a háborúhoz? — kérdezte, 
hogy elindul j on a beszélgetés. 

Hát az első  nap alaposan fölkavart. Tudja, hogy van, az ember 
mindjárta gyerekeire gondol. A fiam els őéves egyetemista, én álltam 
így, mikor kitört a világháború. Persze, maga arra még nem emlékszik. 

Ezt az utolsó mondatot mosolyogva mondja, a fiatal korára cél őz 
vele. Visszamosolyog, de saиanyúan: 

Emlékszem rá én is, noha megúsztam bambázás nélkül. De nem 
felejtem el, ha nem is voltam a harcokban. — Fáradtan sóhajt. 

Én voltam. Negyvenegyes harcos vagyok. 
„Lám, ezt nem is gondoltam, lep ődik meg Kocsis Mihály, hát akkor 

nem is akármilyen titkárn őm van nekem. Ügyszólván az els ő  naptól 
kezdve részt vett a háborúban, a forradalomban." 

Igen? Merre harcolt? — érdekl ődött, s nem titkolta a meglepe-
tését.  

Az első  három évben Belgrádban voltam illegalitásban, aztán már 
nem maradhattam tovább, jöttek értem, és átvezettek a partizánákhoz. 
Azok voltak az én egyetemi éveim, azért vagyok most titkárn ő, s azért  
mondom most a fiamnak, hogy első  a tanulás és ne csinálj semmit, 
csak amit muszáj. Én önként mentem, kommunista volt az egész csa-
lád, s jövőre mint titkárnő  megyek nyugdíjba. Azok meg, akik nem 
törődtek a mozgalommal, félreálltak, tanultak tovább, elvégezték az 
egyetemet, mindnek nagyabb lakása, fizetése, kocsija, tekintélye van, 
mint nekem, aki az életemet tettem kockára. A fiamat most be akar-
ták venni a pártba, mondtam, szó se lehet róla, míg le nem diplomál, 
addig semmi politika. Ugyan kérem, minket a felszabadulás után sem 
engedtek az egyetemre, szükség volt ránk, menni kellett 'agitálni, szer-
vezni a beszolgáltatást, az adóbeszedést — nem volt elég gabona, ro-
mokban az ország —, hallgattunk :a pártra, és csináltuk, s most itt 
van; akkor egyet kizártunk, mert beiratkozott az egyetemre, elment 
tanulni, ma egy nagy épít ővállalat igazgatója, mi baja van ... — Mond-
ta, mondta, mintha régóta várna erre az alkalomra. 

Ezek szerint maga bánja is már, megbánta, hagy elment partizán-
nak. — Jobb lábát átdobta bal térdén, s megigazította, ne gy űrődjön, 
a nadrágját. 
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Meg én — válaszolja gondolkodás nélkül, határozottan, s bal kar-
ján feltolja a barna pulóver ujját —, hogyne bántam volna meg, én 
nem kértarn lakást, magunk építettünk, csak egy szabót kértem, amíg 
a miénk elkészül, azt sem adtak, pedig öten vagyunk, s volt olyan, aki 
egy gyerekkel háromszobás lakást kapott. Mondtam is akkora bizott-
ságban: ezek szerint jobb lett volna, ha énbel őlem is usztasa kurva 
lesz negyvenegyben, aztán ültem volna négy-öt évet legfeljebb, de most 
már meglenni a diplomám. 

Kocsis Mihály szájtátva hallgatta a titkárn őjét, az meg mondta, gép-
fegyverrel sem lehetett volna lel őni: 

Utána persze, hivatott a párttitkár, hogy micsoda kijelentések 
ezek. Mondtam neki, jobb lesz, ha hallgat, hiszen már negyedszer köl-
tözik újabb és nagyobb lakásba. 

Akkor mért neon költözik maga is? — kérdezte provokálón, mert 
ahogy az összeráncolt szemöldökét nézte, úgy t űnt neki, mintha egy 
nevetségesen dühbe gurult szónokot hallgatna. 

Azért, mert nekem nincs megpaukolva a könyököm. — Tétovázás  
nélkül jött a válasza, egyenesen, szemrebbenés nélkül nézett a f őnöke 
szemébe, mint az az ember, aki nem kételkedik önmaga tisztaságában. 

Istenem — masolyоdott el Kocsis Mihály —, ki tehet erről?! Anél-
kül nem megy. — Kigombolta felölt őjét, meglazította nyakkend őjét. 

Ez a baj, mert tudja, hát mit szóljon az ember: akkor nem en-
gedtek egyetemre, most meg nem becsülnek oklevél nélkül. 

A titkárnőnek ez a megjegyzése mintha az elevenjére tapintott volna. 
Fontoskodva, jobb kezével gesztikulálva, válaszolta: —Azért még elég 
sokan ülnek oklevél nélkül magas funkciókban. — Mint mindig, most 
is gyorsan elzsibbadta lába. 

Osöngött a telefon. 
De küldjön már — állt fel a titkárn ő  is. 

Az asztalnak dőlve bal kézzel füléhez emelte a kagylót, s hallatta a 
személyzeti osztály vezet őjének a hangját. 

Jó — válaszolta —, mennem kellene, de ha gyorsan el tudjuk 
intézni, akkor jöjjön. 

Letette a kagylót, aztán újra értenyúlt, hogy visszahívja a feleségét. 
Sokáig tartotta a vonalat, hallotta a drót másik végér ől a lakásából 
érkező  csöngést, is kagylót azonban nem emelte föl senki. Egy perc 
múlva újra hívta, most is eredménytelenül. 

Az órájára nézett. Mennyi idő  múlhatott el azóta, hogy a feleségével 
beszélt? Megkísérelte újra felidézni a szavait. Tenyerével, ujjaival masz-
szírozta a homlokát, erőltette az emlékezést, de semmi olyan szó nem 
jutott eszébe, amelyr ől arra következtethetne, hova lett a telefonbe-
szélgetés után a felesége. Talán fürdött az el őbb, gondolta, s megint 
hívta, de hiába. Tulajdonképpen mit is akart az el őbb? Ismét az asz-
talon heverő  kulcscsomóra pillantott. Bánta már, hogy elfogadta az 
osztályfőnök javaslatát. Legjobban szerette volna most — nagy kívn-
ság? — lehúznia red őnyöket, kikapcsolni a telefont, s mindenkitől el-
zárkózva kipakolni a fidkokat, átrámolni mindent, átnézni az iratokat, 
melyik az, amely egyszeriben felmentené. De nem, mintha nem érte-
nék, milyen nagy tétről van szó, egy percre sem hagyják nyugton. 

Kezeit összefonva ráborult, rábukott a széles, masszív barna író-
asztalra. Borzalmasan fájta feje, hátul a kisagya. Szédült, hányingert 
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érzett, émelygett a gyomra. Bármire gondolt, undor fogta el. Fölállt,  
félrehúzta a függönyt, kinyitotta az ablakot. Kint még szemerkélt az  
eső . Most jobban esett neki a hűvös levegő , de hányingere csak nem  
múlott. Szenvedett, s arra gondolt, hogy most — s ez is lesz a legjobb  
— meg fog halni.  

Nyolcadikos gimnazista korában kínozta ilyen undor egy éjjel, mi-
kor elment az asszonytól, az élete els ő  asszonyától; akkor még gyere-
kes eszményei, elképzelései voltak a szerelemr ől, nagyon szerette egyik  
osztálytársát, barna hajú, csöndes kislány volt, s ő  is az utolsó padban  
ült, de reménytelen szerelem volt ez, sokszor álmodozott róla, rózsa-
színű  ábrándokat szőtt, hogy ha majd összeházasodnak, akkora hálo-
szobában a ragyogó villanyfényben elbször fogja forrón magához  
szorítani, úgy kombinébon, ahogy levetette a ruháját. A buta paraszt-
gyerék ábrándjaiból nem lett semmi, de az ideált sokáig hordta ma-
gábуan, és sok kínládás, görcs meg belső  össze'ütközé 's után szabadult  
csak meg tőle.  

Ez a haját kontyba fonó fogorvosn ő , akivel véletlenül jött össze, s  
aki tíz évvel idősebb volt nála, már három gyereket szült, csinosan  
öltözött, kiegyensúlyozottnak látszott, s aki nem ismerte közelebbr ől,  
azt hihette, hogy férjével boldogan él. Mindketten jól kerestek, szépen  
berendezték lakásukat, a gyerekek — két fiú és egy kislány — egész-
ségesek, az ismerősöknеk azonban nem a legjobb véleanényük volt az  
asszony hitvestársi erkölcséről, mesélték róla, hogy sokszor kirúg a  
hámból, meg-megcsalja a férjét, s az is őt. Kocsis Mihály, a gimnazista  
sokat hallott ernől, de egyszerűen nem tudta ésszel felfogni, hogy le-
hetséges ez, miért csinálják ezt, ha már szeretik egymást, s hogy is  
lehetne másként, miért van rá szükségük, legalább megbecsülnék egy-
mást, ha meg nem szeretik, hát miért születtek a gyerekék.  

Utcai szoba, éjfél elmúlt, efl őször van az ágyában, a férj elutazott,  a 
bölcsbben féléves kislány, csak sír, és neon akar elaludni, az anyja le-
lép érte, és odahozza a másik ágyra. Nyári éjszaka. Jobb kezével be-
nyúl a hálóinge alá, simogatja, forró, süt a hasa, lesiklik a keze  a 
lába közé, selymes sz őrét érzi ujjai között.  

Szeretsz? — kérdi az asszony fojtott hangon, s maga fölé húzza.  
A hálóing felcsúszott a melle fölé. össaeér a testük. Vadító. Sötét a  
szoba, válasz helyett megcsókolja a száját. Az asszony nem elégszik  
meg vele, magyarázatot keres, tudni akarja, sejti is talán, miért nem  
mondja neki, hogy szereti:  

Ugye, randa nagy mellei vannak egy szoptatós asszonynak? —
Meg'lepődik, hogy m 'ég mindig ilyen józan. A kérdés őt is magához  
téríti. Kedveskedni próbál, de ügyetlenül.  

Megcsókolja a mellét.  
Ugyan már, miket beszélsz?!  

Újra csak beleszédül ebbe az éjszakába, az asszonyba. Nem tud be-
telni vele. Mint az autómotornál az üresjárat, kikapcsolt mindent, ami  
kívülről fékezhetné, fáraszthatná, zavarhatná. Nem légüres, de gond-
üres tér.  

Könyörgő  a hangja:  
Ne gondold, hogy az vagyok! ... Te, elhiszed, hogy szeretlek? —

Sáh'ajt. — Nem tudom, mi történt velem...  
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Virrad. Az álmatlan éjszaka után jólesik a hajnali leveg ő . Gondol-
kodik megint. Visszavált a hétköznapi kerékvágásba. A kapu alól el őbb 
óvatosan kinéz, ne lássa meg senki. Aztán kihúzza magát, megindul 
hazafelé. Még boldog. Otthon az apja már indulásra készen áll. Aratás. 
Mennek kötelet csavarni. Sietni kell, amíg föl nem szárad a harmat. 
Kinyitja, aztán becsukja utánuk a nagykaput. Bemegy a szobába, fel-
gyújtjа  a villanyt, bespalettáz, itt, ebben a szo'bában, úgy képzelte el, 
hоgу  elбször itt szoritja magához a villanyég ő  rбzsaszín ernyője alatt 
a szerelmét. Ez jutott eszébe, s aztán mindjárt egy gondolat: úgy sze-
retném önmagam k hányni. 

Minden álmatlan, alkoholos éjszaka után szenved, s megfogadja, hogy 
többé nem keveri az italokat, de társaságban, mihelyt alkalom kínál-
kozik erre, megfeledkezik a fogadalomról. Nem állja, a szavát, s aztán 
a másnapi kínos fejfájások mintha csak büntetésként jelentkeznének. 
Jó lenne hazamenni, lefeküdni, hogy kialudja magát. Mit akarhat most 
a személyzІti osztály vezetője? Előbb a fölső  fidkot kellett kihúznia, 
aztán lejjebb hajolt, s jobb kezével az alsóhoz nyúlt, de kék dossziéval 
a bal hóna alatt benyitotta teljesen meg őszült, középmagas, fehér 
bajuszos ember. Kocsis Mihály az ablak fel ől álló kerek asztalhoz lé-
pett, s oda, a bőrfotőjbe invitálta az érkezőt is. Szerette ezt az id ős 
tisztviselőt, munkatársai közül legközelebb állt hozzá, úgy érezte, meg-
bízhat benne, őszintén beszélhet vele. Az öreg harminc éve hivatalnok, 
nagy a gyakorlata nemcsak az aktákkal való munkában, de az emberi 
kapcsolatok ismeretében is. Higgadt, kimért mozdulatú ember, már 
puszta megjelenése is megnyugtatólag hat. Nem lobban fel, szinte le-
hetetlen haragra gerjeszteni, de fellelkesíteni is. Kocsis Mihály sok 
tekintetben az ellentéte, id ős kollégája mondja is neki sokszor: 

— Fiatal még maga, azért beszél olyan sokat. Nem tud lakatot tenni 
a szájára. Ilyen voltam én is, de majd megtudja, hogy van ez, ha egy-
szer megégeti a  

Becsiilite, fdgyelanesen hallgatta, hitte, hogy tanulhat t őle, de atyai 
intelmeire csak mosolygott magában. Ilyenkor er ősnek érezte magát, 
önbizalma, önteltsége azt mondta neki, hagy ő  nem fog megtörni, hogy 
kitart az elvei, elképzelései mellett. Az öreg megsejtette ezt, s fekete 
mellett nemegyszer mesélt az életiér ől, mintha meg akarná magyarázni, 
hogy lett belóg e az utasftásokat gondolkodás nélkül, fegyelmezetten 
végrehajtó példás tisztviselő . 

Kбzиetlenül a felszabadulás után egy nagy járás belügyi f őnökének 
nevezték ki. Sоk német lakott ezen a vidéken, s a háború ide jén szinte 
kivétel nélrkül komрramittálták magukat, a megszállók oldalára álltak, 
s részt rvettek a bakosság soraiban rendezett .vérengzésekben. Hány árva 
gyerek, özvegyasszony, mennyi ártatban halott, sebesült maradt a rém-
teltek után?! Börtön, vallatás, kínzás, kivégzések. A ,megszállók nem 
ismertek kegyelmet, s a helybetii németek egy húron ,pendültek velük. 
A felszabadulás után vállalniuk kellett a következményeket. Sokan már 
előbb elmenekültek, a többieket meg nagy lógorakba terelték. Egy tá-
bor abban a városban állt, ahol a személyzeti osztály mostani veze-
tője akkor élet és halál ura volt; rengeteg dolga akadt, az elvonult 
megszálló seregek után helyreállítania rendet, segíteni kialakítani a 
szolgálatot, hogy minél előbb működésbe lépjen a szervezet. 
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Éjjel-nappal dolgozott, nem ismert munkaid őt, a győzelem adta len-
dület, lelkesedés legyőzött minden fáradtságot. Itt állt, feltárult egy 
nagy alkalom: megszervezni az életet úgy, hagy az szebb, emberibb 
legyen, mint az előző  rend volt. Negyvennégy őszén a partizánok nyo-
mulnak előre, minden újabb megnyert ütközet az eszme gy őzelmét is 
jelenti. De az örömmámorban seun veszítette el a fejét. Panasz érke-
zett hozzá, s rögtön intézkedett: 

Taknyos kamasz gyerekék, akik a felszabadulás után beöltöztek par-
tizánnаk, de akik nem is érezték még a puskapor szagát, éjszakámként 
nagy bacchanáliákat rendeztek a bunkerokban. A táborban kiválogatták 
a helyesebb német nőket, levitték őket az elhagyott bunkerokba, s 
maguk módján megjátszották az édes életet. A járási belügyi f őnök, 
amikor ezt hallotta, kegyetlenül dühbe gurult. Noha jól tudta, hogy 
mindez semmi a németek rémtetteihez képest. Megsajnálta a német 
nőket? Inkább az bántatta, hagy itt nyálas szájú suhancok beszennye-
zik azt a partizán-ideált, amelyet másak éveken át életük és vérük 
árán alakították ki. оsszefogdostatta és lecsukatta a suhancaktit. 

rt7gy hitte, érezte, egész lényével meg volt erről győződve, ez a leg-
humánusabb, amit tehet. Megmaradni embernek, ott is, ahol éppen 
az a legnehezebb. Az eszme tisztasága nevében sem tehetett mást. Kö-
telességének érezte, hogy intézkedjen, nem gondolhatott mást, mint 
hogy ezzel is a forradalmat védi. Tévedett? A leveg őben lebegett az 
ideáljaival, és nem látta, nem ismerte el az őt körülvevő  valóságot? 

Intézkedéseiről értesítették a felettesét, bepanaszolták, s gyorsan 
jött vissza Ia  telefonutasítás: azonnal engedje ki a bezárt partizánokat. 
S mellé a szidás: hagy gondolja, a mi hős partizánjainkat börtönbe 
záratja, csak azért, mert... 

A végén majdhogynem ki kellett tüntetnie a suhantakat h ősies visel-
kedésűikért. Akkor neon sok idő  volta tépelődésre. Csak levonta a ta-
nulságot. Hogy ezután tudja magát mihez tartani. 

Nem ez volt az egyetlen tanulságos esete. „Használhatatlan tapaszta-
latok" — gondolta többször. „Nem volt elég er ős" — legyintett a dok-
tor. 

Frissen borotvált az arca, gyönge a b őre, mintha most jött volna ki 
a fürdőszabából. Cigarettáját a hamutálcán gondosan elnyomta, egé-
szen szétdörzsölte a végét, hagy ne füstöljön. Tiszta fehér inget vi-
selt, látszott, a mosás után ma reggel vette fel el őször, a mandzsetta 
gombja épp hogy kilátszotta kabátujjból. 

Kocsis Mihálynak egyszerre viszketni kezdett az arca, tenyerével 
megdörzsölte az állát. „Persze, nem is borotválkoztam", gondolta. Az-
tán viszolyogva érezte, milyen korhelyb űzös a lehelete, hátán bőréhez 
tapad az ing, képzeletben látta, hagy az ingnyak is már biztosan el-
pisъkoiódatt, az éj jel beleizzadt, s most mint a rühösnek, egyre job-
ban viszketett a bőre mindenfelé. Haza kell mennie, mégis, hogy leg-
alább lezuhanyozzon, inget és zoknit cseréljen, megborotválkozzon. Le-
nézett: a cipője is mиlyеn sáros. 

A személyzeti osztály vezet ője szétnyitotta a kék dossziét. Nézte, 
hogy lapoz hosszú fehér ujjaival az iratok között, a nyelvén volt már 
a gondolat, hogy megkéri, halasztanák el ezt a beszélgetést, most mégis 
el kell mennie, ha nem nagyon sürgős, jöjjön inkább majd hétfőn. 
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Fészkelődött, izgett-mozgott, de nem, — hogy szóljon, arra sem ma-
radt ereje. Fáradt volt, törddött, gy űrбdött. Nemcsak az álm tlan és 
szokatlan éjszaka miatt. Az elmúlt évek keser űsége rakódott le ebben 
a hangulatban. Egy nyári délel őtt a pártbizóttság hűvös kistermében, 
közvetlen, baráti beszélgetés, fiatal aktivisták meg egy távozni ké-
szülő, búcsúzodó idősebb elvtárs; ő  fiatal orvos, feleségével albérleti 
szabóban lakik, most itt ül vele egy gondtalan fiatalember, együtt in-
dultak az egyetemre, az még nem diplomáit, profi politikus lett, s 
most költözött be az ,összkontifortos lakásba, arról viccel ődik, hogy ki 
akarták játszani, olyat kínáltak neki, amelynek még süllyesztett kád 
sincs a fürdőszabájában, hallgatagon ül a társaságban, s arra gondol, 
még csak nem is sejti, mikor kap ő  is lakást. Ez a barátja meg, so-
sem volt albérlő , egyetemista korában az otthonban soron kívül ka-
pott szép 'szobát, rendkívül jó a hangulat, csiklandás vicceket mesél-
nek, de ő  csak nem tud magára jó kedvet er őltetni, mit is keres eb-
ben a társaságban, egyre csak a lakás jár az eszében, aztán megutálja 
a bajuszos fiatalember fölényesked ő  okoskodását. Т  elődik: talán in-
kább •önmagára kellene haragudnia, amiért nem indult ő  is azon a 
gyorsabb karriert kínáló úton. Ingadozik megint. Megpróbálja? De ér-
demes az embernek egy lakásért mindenstül odaadnia magát?  

S benne voltak ebben a hangulatban azoka reggelik is, amelyeket  
a széles, poros Likasi út füves szegélyén fogyasztottak el kapáláskor,  
a görcsös ágú eperfák alatt, az ecetfabokrok mellett, olvadt az avas  
szalonna, s ahogy a két földes, piszkos ujja közé fogta, szétmajzol б -
dott a zsír meg a por, nem vágott rendesen, csak nyúzta az életlen  
bicska, forgatta a szájában a falatokat, er őltette lefelé, ha nem is volt  
mindig hozzá retek vagy zöldpaprika. Legjobban ízlett hordáskar a  
zöldbableves, tűző  napon fuldoklottak a kocsin meg az asztagon, be-
süppedve a kévék közé, megizzadva, szúrta a bőrüket a toklász, csípte  
a por, s déltan egy félórára leülhettek az asztag h űvösébe, az anyja  
a kosárból kicsomagolta az edényeket, a levest a zöld kandliban hozta,  
s a tetejét egy ruhadarabbal er ősítette a saájába, nehogy kilötyögjön,  
kirakták a tányérokba, ecetet öntöttek hozzá, s így egy kicsit elvette  
az ember szomját a besavanyított zöldbableves, délel őtt és délután is  
literszámra ittak a bekötött üvegben is .meglangyosodott vizet, a cso-
bolyбban maradt volna legtovább hideg a víz, de ez már kiment divat-
ból, csak izzadtaik szakadatlan. Azt sem felejti el soha, hogy amikor  
kikapták az érettségi bizonyítványt, akkor a cimborái mentek a kávé-
házba meginni az áldomást, ki örömében ivott, ki bánatában, bolondos  
hangulatban voltak, végre cigarettával a szájukban is besétálhattak a  
gimibe, nem kellett a W.C.-be bujkálni egy-egy szippantásra, de ő  ek-
kor nem tartott velük, felült a biciklire és hajtott ki kapálni; el őbb  
a vizsgákra kellett készülni, azért nem segíthetett, s már éppen az  
utolját kapálták, megnőtt a kukorica, iparkodni kellett, sietett, hogy  
legalább az utolsó napokban segíthessen.  

S 'benne kellett, hogy legyen ebben a tehetetlenségben az egész utca,  
amelyben a gyerekkorát töltötte. A soron csak egy házon vannak iker-
ablakok, az egyik oldalon szerbek, a másikon magyarok laknak, a ma-
gyarok idején is egy szerb fiú a legjobb cianborája, ennek az 'apjáról azt  
rebesgetik, hogy valahol a bánáti szőlőkben meg erddkben bujkál; tér-
dén mindig kiszakad a harisnya, tavasszal is csak akkor engedték otthon  
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legyümi, ha már nagyon felmelegedett, a könyökét meg a bokáját 
mindig leverte, bukdácsol, összefeni a bokáját, bevarasodik, megint 
leveri, s nem tud begyógyulni, ha szüret vagy valami miatt kimarad 
az iskolából, akkor az anyja letepett újságszélre írja az igazolást, almi 
nem tetszik a tanítónak; benne az a gy űlölet, amit a környezetében 
érez a köpönyegforgatá'kkal szemben, akik szükség szerint szerbre 
vagy magyarra változtatják a nevüket, ez eleve v іszo'lygást ébreszt 
benne mindenféle politizálás iránt, s az az éjszaka is, amir ől az apja 
mesélt, amikor visszatért az ötvenkilométeres útról: a felszabadulás 
után talán három hónarpra, messze nyugaton még lángolnak a harcok, 
az állomásra naponta érkeznek sebesültekkel a vonatok, a gimná-
ziumban katonakórházat rendeztek be, s jön szólni az egyik szom-
széd, hogy elvinne-e a harmadik faluba egy halott katonát, s az öreg 
akkor befogja a lovat, kihajt a kárházba, ott behívják a halottasházba 
— a halott feleségét nem engedik be —, s látja, hogy teszik bele sz űz-
anya meztelen egy gyalulatlan deszkából összetákolt koporsóba, azt 
mondják, háború van, nincs elegend ő  ing, nadrág, leszögezik a kapor-
sót, s meghagyják, hogy otthon sem szabad felnyitni, fölteszik a ko-
csiderékba, az öreg fölül az ülésre az özvegy mellé, s nekivágnak az 
éjszakának, néha, mikor az ostorral meglegyinti, kocogtatja a lovat, 
ókkor hátulról hallatszik a ,kopogás, a hulla oda-odaver ődik a koporsó 
falához, s ő  — később mesélte — azt gondolja: no, te is meghalhattál 
a hazáért, hogy aztán így temessenek el; él benne ez a történet, mint-
ha ő  ült volna az apja helyett az ülésen akkor éjjel, igaz, akkor haj-
lamos volt arra, hogy csak legyintsen, gondolván: nagy valami, és az  
ezrek, akiket úgy dobáltak rakásra és öntöttek le oltott mésszel a tö-
megsírakb+an, később azonban keserűen döbben rá, hogy amikor ezt 
a hősi halált halt katonát takarékosságból meztelenül tették a kopor-
sóba, akkor, éppen abban az idő  tájban egy sereg élelmes ember, aki 
gyorsan kommunistává vedlett, kocsiszámra viszi haza a zsidótemp-
lomból — ahova a fasiszták összehordatták — az odaveszett zsidók 
értékes holmiját; amíg a frontokon százával és ezrével hullottak a ka-
tonák, addig ezek itthon turkáltak a bundák, sz őnyegek, bútorok és 
ékszerek között, ők siettek learatni annak a harcnak a gyümölcsét, 
amelyért mások odavesztek. Egy illúzióval kevesebb? De nemegyszer 
hallott az emberi önfeláldozás magasztos példáiról is ezekben a na-
pokban. A csodák, amelyeket az orvosok műveltek, szinte műszerek 
és orvasság nélkül, feledhetetlenek maradnak. 

Milyen nyomat hagyott a kemencés, gerendás kisszoba, korán, már 
március elején bent üli a szalmahordó kosárban készített fészken a 
kotlós, a márсiusi csirke a legjobb, két hét után az anyja a petróleum-
láгnpa fényénél megvizsgálta, hány tojás zápult ki, a kemence mellett 
kerítettek el egy részt a .csir'kékn еk, erős szagukkal megtelt a szoba, 
különösen a kotlás szart büdöseket, ha észreveszik, gyorsan hamut 
szórnak rá, és rásöprik a ,szemétlapátra, szellőztetni nem lehet, ne-
hogy kihűljön a szoba, este az anyja felszedi egy kosá г~ba azokat a 
csirkéket, amelyek már nem férnek a kotlós alá, éjszakánként mégis 
kibújik egy-egy kicsi az anyja szárnyai alól, eltévelyeg a sötétben, nem 
tud visszatalálni, s akkor kétségbeesett csipogásba kezd, addig sír, 
amíg vаliaki fölkel és visszateszi az anyja alá. Két osztálytársávei jár 
naponta haza a gimnáziumból a hosszú Arpád utcán, s ezek — az 
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egyLk agárra emlékeztető  magas fiú, a másik alacsony hájas — mind-
untalan azon vitiatkoznak, veszekszenek, hogy melyiküknek van na-
gyabb, vastagabb, melyiküknek sikerült előbb lánnyal feküdni, melyi-
kük bírt többször, napról napra megtismétl ődik a hősködés, anélkül,  
hogy eldőlne, ki nyerte a versenyit, undorító, ahogy ez a két tőle —
már akkor :megsejtett osztályhelyzetüknél fogva — távol állá fiú a lá-
nydkró'l, a közös osztálytársakról beszélt.  

Albérleti évek, egyetem, sorba mind leoanlattak, ősszedőitek az em-
bereszmények, amelyeket gyerekes nai иitásában kialakított, eljutott  
ide, hogy nem hisz semmiben, senkiben és önmagában se; voltak per-
cek, meleg pillanatok, amelyek olyan elemien emberi er ővel hatottak,  
hogy nem tudott ellenállni, meg kellett adnia magát, de ezek sem tud-
ták tartósabban fellelkesíteni, terиszerű  alkotó munkához szükséges  
hitet adni, mechanikusan végezte a dalgát, mint a gépet, mikor be-
állitják, teljesítette a napi feladatait, s várta, hogy történjen vele va-
lami, azaz nem hitte, hogy bármi is történhet, hiszen gondolta  
néha —akármi is történne, a halálon kívül, az mind mellékes, jelen-
téktelen. Egyedül a halála lényeges, említésre érdemes, izgató, a fi-
gyelmet magára vonni képes változás. A többi, most már látja, pon-
tosabban: most úgy látja, az tulajdonképpen csak látszat, illúzió, amely  
elóbb-utóbb semmivé lesz. Tizenkét éves korában csak azért válasz-
tatba az iskolát, a tanulási, mert nagyon nehezére esett az aratás s  a 
hajnali kettőkor kelések. Most? Igencsak hajnali kett őkor fekszik, s  
nagyon sűrűn visszakívánikozik — mennyire őszinte ez? — a tyúk-
szaros udvarba, a búzaföldekre, az aratás is könnyebb — sorolgatja  
magában —, a kombájn egykettőre végez, villanymotor hajtja a mor-
zsolót, nem kell csigáskúton húzni a vizet, csapon folyik az istállóban,  
nem a kotlós kelti, a keltet őből hozzák •a kiscsibéket, a parasztok  
autót vesznek, fürdőszobás lakásban laknak, lám, az a huszonvala-
hány éves jóslata kommurцzmusról, s;mely akkor vasárnap délután  
hangzott el, amíg a ház előtt az oroszok bevonulását várták, lassan  
ugyan, de kezd megvalósulni.  

Mintha forogni kezdene vele a világ, hátrad ől a bőrfotőjben, homá-
lyosan kóvályog előtte a kék dosszié, a hosszú fehér ujjak, a fehér  
ingnyak, rosszul .érzi magát, nincs levegő  az irodában, mintha lelné  
a hideg, megrázkódik, mélyet lélegzik, elemista korában a templom-
ban a nyári vasárnapi meséken érezte így magát, s olyankor rend-
szerint el is ájult, összeesett, úgy ,vezették k2 a leveg őre, aztán a temp-
lomajtó előtt az árnyékban várta be a mise végét, szörnyen szégyellte,  
hogy ilyen gyönge a szervezete, egy misét nem tud végigállni, s mi-
után néhányszor elájult, aztán már magától jött ki a misér ől, ha  
érezte, hogy kerülgeti a rosszullét; az orvos azt mondta, vérszegény,  
egyen sok húst, 6 azonban csak a kalácsot szerette, a rétest, a túrós-
lepényt meg az üres kalácsot, mikor az anyja kivette a kemencéb ől,  
akkor nem bírta kivárni, amig megh űl, nekiesett, ette úgy forrón, s  
aztán megülte a gyomrát, egész nap fájt a feje, hányingert kapott;  
lehet, hagy ez születési hiba — gondolta néha —, mindennel így jár,  
forrón falja magába az életet, az élményaktit, s aztán képtelen meg-
emészteni, belefájdul a gyomra, és hiába nyelné a szódabikarbónát.  
S nem is csak a gyomráv дal van baj: a vesekövét nem tudja kimosni  
semmilyen gyógyvíz sem, a háború után, mikor a háborús b űnösöket  

1179  



szedték össze, minden ház ablakába ki kellett írni a lakók névsorát,  

éjjel a rendőrök, ha mentek valakiért, akkor nem kellett felzörgetniúk  

az utcát, csak megvilágítatták az ablakba kitet névsort, s látták, j ó  

helyen járnak-e, a kiszolgáltatottság, a szégyen, a b űntudat, a megalá-
zattság egymásba fonódö zavaros érzéseib ől rakódott le az a homok,  
amely állandó zavarokat okoz a veseműködésben.  

88  

Naгhát — szólt csodálkozva a személyzeti osztály vezet ője —, hát  
ez sem történt még meg velem, éppen csak azt nem hoztam magam-
mal, ami kellene! — bosszankodik, aztán összehajtja a kék dossziét,  

élőveszi .a cigarettás dobozt, rágyújt.  

Nem is kínálom — fordul félé elnézést kér ően —, de hát tudom,  
nem dohányzik. — S mintha az el őbbi basszanikodásának már nyoma  
sem lenne, nyájasan hozzáteszi: — Ne is mérgezze magát.  

Kocsis Mihály mégegyszer mélyre szívta a leveg őt, egy húllám mint-
ha átvonult volna rajta. Megint nagyot ásított, s nem azért nem tette  

a kezét a szája elé, mintha nem ismerte volna a jólneveltségnek ezt  a 
szabályát; már kisgyerekkorában megmagyarázták ezt neki otthon, s  
igyekezett is betartani, mint azt a másik szül ői utasítást is — általá-
ban mindig hallgatott az utasításdkra? —, hogy az óvodában majd ha  
fényképezik, minden tavasszal jött egy fényképész, fölállította a masi-
nát, bébújt a fekete klottkend б  mögé, s csinált róluk egy csapart-
felvételt, szávai, ha fényképezik, akkor j б'1 csukja be a száját, nehogy  
kilegyenek a fogai és tátott szájúnak látsszon, meg is van még a pad-
láson valame'lyik poros, pókhálás kofferben az az els ő  óvodás képe,  
valahányszor a kezébe került, mindig nevetett rajta, de szégyellte is,  
hogy beharapta az alsó ajkát, s az álla összeráncosodott, mintha seb-
helyes lenne; de most nem volt ereje a tenyerét a szájához emelni,  
eltompult a figyelme, az idegei nem reagáltak, rövidzárlat állt be, s  
kicsapta a biztosítékot, kimondhatatlan vonzalmat érzett az ágy után,  
e1dólni, elterülni, erőtlenül, feküdni csak minden feszültség nélkül,  
ane'lkül, hogy bármire is kellene gondolni vagy tekintettel lenni. „Mit  
akar itt ez az öreg, meddig nyargal még folyton rajtam az ügyeivel?  
Milyen szörnyű, mikor nem tudunk megszabadulni, elmenekülni az  
emberek elől! Megyek a folyosón a Központi Vezet őség székházában,  
s mit ad isten, összeta`láLkazok, valósággal összeütközök a fekete, szú-
rós szemű  fiúval, aki az egyetemen, ,а  munkaakció-аgitációnál a bel-
üggyel ijesztgetett, én legalábbis, ijesztgetésnek éreztem, sz űk, hosszú  
a folyоsб , ki sem kerülhetem, vissza sem fordulhatok, megállunk, per-
sze, lekezelünk egуmssaІ  mint régi jd barátok, hol vagy, de régen lát-
talak, mit csinálsz, éppen a napokban beszéltünk ról аd, volt itt egy  
orvosküldöttség, aztán tolmácsot kerestek, én mindjárt rád gondol-
tam, mondja, mondja, ezzel is közvetlenségét, rakanszenvét akarja ki-
fejezni, én meg egyre jobban megriadok, hogy ez még mindig számon  
tart engem, talán kartont is vezet rólam valamelyik irodában, hol nem  
vezetnek rólam kartont?!, mikor munkába álltam, az egyik ismer ősöm  
már az első  héten figyelmeztetett, hogy vigyázzak, mit beszélek az  
egyik kollégám jelenlétében, mert biztos lehetek benne, hogy a belügy  
az összes adatok kilencven százalékát rajta keresztiil kapja, erre föl  
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én aztán már csak azért is többször szidtam a megnevezett kolléga 
előtt a rendszert meg a nevesebb politikusokat is, legyen mit besúgnia, 
gondoltam, és jóit kívántam neki magamban, most itt a folyosón nem 
tudtam ezzel а  fekete fiúval mit kezdeni, mímeltem az örömöt, hogy  

ialálkozila véle, de közben a pokolba kívántam, pedig vég еredmény-
ben aztán az akción jól megvoltunk egymással, miután elájultam, ma-
gához vett a konyhára, őt bízták meg az ellátási gondokkal, s dél-
előttömként, amíg a többiek emelgették is forró napon a nehéz csá-
kányt és tologatták a talicskát, addig mi beültünk a lekváros hordó 
mellé, s nagy karéj kenyereket kentünk meg, hogy vastagabb volt a 
lekvár, mint a kenyér, kisgyerek koromban, ha ilyen nagy darab 
kenyérrel megláttak az utcán a feln őttek, nem állták ki szó nélkül, 
s tréfásan megjegyezték: jaj te, hát eltöri .a kezedet!, akkor ott egy-
féle cinkostársa lettem, legalábbis úgy éreztem; mégis, ahogy itt vá-
ratlanul összetalálkoztam vele, egyszerre félni kezdtem, az a régi ér-
zés fogott el, amelyet vele szemben ülve éreztem. egyetemista korom-
ban abban az ablaktalan pici helyiségben, mintha egyszerre elvesztem 
volna, mintha nem lenne számomra semmi mentség, magam képtelen 
vagyok védekezni, tehetetlenül váram, hogy végezzenek velem, mert 
nincs más se, aki megvédene, segítségemre sietne, ki vagyok szolgál-
tatva, egyedül állak egy mindenható gépezettel szemben reménytelen 
kétségbeesésben; így érezhette magát az az elvtdrs, az a már kegyet-
lenül becsületes és következetesen szigorú kommunista, aki végül mint 
ellenőr működött, és mikor az alacsony vízállás miatt be kellett ve-
zetni az áramkorlátozást — a vízi er őművek nem tudtak elég áramot 
termelni —, szigorú rendelet jelent meg, amely szabályozta, mikor 
szabad a villanyt háztaгtási célokra használni, megtiltatták a villany-
melegítб  használatát, s előírták, melyik napon melyik városrészb ő l 
kapasal ják ki a villanyt, súlyos büntetést helyeztek kilátásba a ren-
delet megszegői ellen, a helyzet igen komoly volt, a gyárak csökken-
tett munkaidővel dolgoztak, az ellenőr lelkiismeretesen végezte a dol-
gát, és kíméletlenül feljelentette és megbüntette mindazokat, akik 
megszegték a rendeletet, azt hitte, meg volt róla gy őződve, akár az 
életét is rá merte volna tenni, hogy minden becsületes polgár betartja 
az élóírásdkat, hogy csak az utolsó senkiháziak, az osztályellenség 
tagjai szegik meg, s azzal, hogy lecsap rájuk, ő  tulajdonképpen most 
is a forradalom ügyét szolgál j a — gyerekesen eszményinek látta az 
embert? —, egyszer aztán megtudta, az egyik följelentett adta tudtára, 
hagy így is bosszút álljon rajta, megtudta, hogy a felesége a rend ő r-
ezredes — a legendás hír ű  néphős — szeretője lett, s egy délután, az 
ezredes éppen az asszony kedvenc étélét, az őzgerincet készítette, mi-
kor elment az áram, éppen ezen a városrészen volta sor, kikapcsolták 
a villanyt, s flönnállt a veszély, hogy az őz nem sül meg vacsorára, 
mit tehetett, az ezredes felhívta a villanytelepet, közölte velük az óha-
ját, két ,perc múlva kigyúlt nála a villany, már csöngött is a telefon, 
az ügyeletes érdeklődött, már ahogy illik is, hagy rendben van-e min-
den, közben kikapcsolt egy másik városrészt, az ellen őr nem akarta 
elhinni a .történetet, de az illet ő , aki mesélte, nagy cinikus volt, s csak 
mellékesen megjegyezte: nos, nem is azért mondtam, csak hagy segít-
sek, ellenőrizd le, nem lesz nehéz, a feleséged bizonyíthatja, és jelentsd 
fel az ezredest; nevetséges kis mese, gondoltam, mikor el őször hal- 
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lottam, de aztán többször elgondolkoztam rajta, s mindig szörny űbb-
nek tűnt, s mindjobban megérlelte bennem a tudatot, • hagy bármikor  
eltűnhetek, hiszen ha az ezredes, egyszer űen csak így, a szeret őjének  
készülő  őzgerinc miatt letojhatta a szigorú rendeletet, akkor mib ő l  
áll neki eltenni láb alól egy embert, hogy merjen az ember szólni va-
lamit is, mikor látja, milyen óriási és félelmetesen korlátlan hatalom  
van egyesek kezében ..."  

Hogy merjen szólni? r— merцlyit foglalkoztatta, gyötörte ez a kérdés!  
És mióta már? Tálán mégis eljutott valahova. Még mindig fél, igaz,  
de inkább attól, hogy nem tudja, hogy nem lesz képes kimondani.  
Hagy majd később derül ki, amit elmondott, amire olyan hosszú e1ő -
készülвtek után elszánta magát, amivel sokakat megbántott, az nem  
is az igazság.  

Előbb kell ezt letisztázni az embernek önmagában, mert utána már  
sokkal nehezebb, az er ő  meg egyre fogy. Meg fog hülyülni, ha nem  
megy vissza a röntgenkészülék mellé, ebben az irodában el őbb-utóbb  
bedilizik. Ügy jár, mint az öreg tanítója, aki nem tudott megmaradni  
a katedra mellett, végül mikor nyugdíjazták, már röhögött rajta az  
egész utca, reggelenként kijött a ház elé, mintha locsolna, nagy horgo-
kat pisált az aszfaltra, minden reggel szorgalmasan végezte ezt a . m ű -
veletet, s egy istenért nem hagyta magát lebeszélni. 

Micsoda forgalom — húzta félre a fintora száját, mert ismét 
csengett a telefon. Eló"ször egészen türelmetlen volt a hangja, másod-
szor már inkább panaszosabbnak érezte. Föltápászkodott, az asztalhoz 
Lépett, bal kezével megkapaszkodott, a jobbal fölemelte a kagylót, azt 
remélte, hátha a felesége hívta vissza. 

Jó, én addig is megnézem, hol felejtettem — mondta a személy-
zeti osztály vezetője, és kiment az irodából. 

Arra sem fordui ~t. A barátja hangját hallotta. Az most ért be az iro-
dájába, és sietett fölhívni, hogy megmagyarázza, miért nem ment érte 
az éj je'1 a bárba, csak félig tudott odafigyelni, egyrészt mert fáradt 
volt s mert egyáltalán nem érdekelte a magyarázat, másrészt meg, 
mert arccal az ablak felé fordulva állt, s látta, hogy a túloldalon egy 
jóképű, kipirult arcú diáklány egy nála nyilván id ősebb fiúval enyéleg, 
testhez álló nagykabátot viselt, magas sarkú csizm t, nem tudott be-
telni a mozdulataival, a hosszú fekete hajával, látni vélte a mosolyát 
és a valószínűtlenül nagy fekete szemeket, amelyeket már Többször 
megfigyelt, mikor az utcán összetalálkoztak. Az ilyesmi mindig felüdí-
tette, gyerekesen tudott örülni az ilyen találkozásoknak is; az egész-
séges lányarcok tiszta b őre mögött valami kimondhatatlanul áhított 
ártatlan jóságot sejtett, romlatlan emberi jellemet, eseményi alkatot; 
semmi alapja nem volt ezeknek az illúzióknak, hiszen számtalanszor 
csalódott гnár a felszíni ;mázban, de nem tudott szabadulni tőlük, mint 
ahogy most sem tudta levenni a tekintetét a túloldalon álló' lány гról.  

A barátja megmagyarázta neki, hogy sehogy sem tudta az éjjel  
abbahagyni kártyapartit, a társaság nem engedte el, hangjából érezni  
lehetett, hogy emiatt ugyan nincs semmi lelkiismeret-furdalása, csak  
éppen telefonált, mert sosem lehet tudni... 

Közben az árjára pillantott, ösztönös mozdulat volt ez, tudat alatti 
jele annak, hagy unja már ;a, beszélgetést. ,,Még egy óra", gondolta, de 
nem érzett türelmetlenséget, kétségbeesést, se nyugtalanságot, sejtette 
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már, hagy reménytelen vá цаlkozás lenne. Talán nevetséges is. Az övénél  
sokkal nagyabb gondokvannak, sakkal tragikusabb, fájdalmasabb  
emberi sorsok. Ot föl nem mentheti senki, sernmиlyen bizottság. Sem-
milyen igozalvány..S romit se lehet tenni. Bele kell nyugodni ebbe, ki  
vagyunk szolgáltatva, szánabmasan gyöngék és er őtlenek vagyunk. Mit  
tehet az ember, tudamásul veszi ezt, éli az életét, anélkül, hogy foly-
ton a helyzetén gyötr ődne.  

Nem lehet így mégsem — gondolja —, meg kell találnom a fele-
sségem. Azt sem tudom, mikor .temetiik Magdit, megyünk-e, hogy me-
gyünk a teQnetésre. Visszarakta a fiákakból az asztalra kiszedett irato-
kact. „Űgy látszik, otthon lesz", gondolta arról a szögletes pecsétes, erre  
jól emlékszik, szögletes pecsét volta jobb alsó sarkában, igazolványról.  
A bizalmas iratokat most is a legalsó fiákba helyezte vissza, s ahogy  
a pwposra megtömött fehér dossziét fels ő  végével lefelé fordítja, ki-
cswszik belб'le egy hatszor ötös fénykép. Egy pillanatra fölkapja fe-
jét, mintha csak megijedt .volna, hagy meglátja valaki. 6 feküdt Mag-
dival, szarosan egymáshoz tapadva a strand hamokján. „Milyen gyö-
nyörű  teste volt", villan át az agyán, s aztán rögtön utána: „Nincs ki-
zárva, hogy a feleségem megtudott valamit a kettőnk viszonyáról. Nem  
célzott erre soha, de ez a reggeli telef onhívás, a halálhír közlése, neon  
ll-e emögött valami kegyetlenség?" Fölemelte a Tépet, szeméhez kö-

zelebb tartotta, Húgy nézte, olyan tüzetesen, mintha onnan akarná ki-
olvasni, valóban, sejthete valamit a felesége  .. . 
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Nekem mindenki azt mondja hogy buta vagyok. Anyu is apu is  

mindenki. Csak a kis Öcsi nem mondja. Ő  még nem tud beszélni. De  
hát nem 'számít ha buta vagyok is f ő  hogy nekem itt jó. Nem igaz?  
Én legalábbis úgy gondolom.  

Ide szoktam kijárni. Ez Andra bácsi fáaskamrája és csak akkor szok-
tam ide jönni amikor tudom hagy ő  már volt és hogy már nincs itt.  
Egyszer amikor azt az ő  lemezjátszóját nyösztette elloptam a kulcsot.  

Djurdjica néni nem volt otthon és amíg Andra bácsi szopogatta a pá-
linkát és népdalokat hallgatott lassan odaséttenkedtem az asztalhoz  

аrnelyen ott volta drótra fűzött kulcscsomó és ezt az egyet lehúztam.  

Ö meg aztán csodálkozott. Engem is megkérdezett a kulcs fel ől. Az  
istenért Andra bácsi ,mondtam honnan tudhátnám én azt hogy hol  

van a kulcsod. Így történt hogy Djurdjica néninek és Andra bácsi-
nak most egy kulcsuk van a fáskamzrához. A másik nálam van. De  
többé máar nem lesz rá szükségem. Talán vissza is adhratnam nekik.  
De mégsem. Ha, ,elmegyek innen eldobom valahová. Bánom is én az ő  
kulcsukat.  

Na és akkor kijövök én ide és hallgatok. Nézel ődök a kis ablakon.  
Ha kint nincs hideg kinyitom az ajtót is. Ezt csak akkor ha sötét  

van és nem láthatnak. Szeretem nézni az es őt. Az ajtó mellett egy tuskó  
van arra leülök a ruhámat térdemre húzom .hagy ne fázzon rés elné-
zem hogy csöpög atetőről platty platty. Ebben élvezek.  

Azelőtt itt játszottam is. Itt voltak a játékaim is. Mind kihoztam.  

Most már nincs egy játékkam se. Se itt se odahaza sehol. Nekem többé  

nincsenek játékaim. Többé nincs játékokra szükségem.  

I+tt volt anyukánnak egy régi szoknyája. Abból csináltam Sašát. Saša  

egy kisfiú volta bölcsődében láttam amikor vittem Öcsit. Babaruháim  
is voltak. Azokba pólyáztam Sašát. Szerettem tisztába öltöztetni hogy  

mindig szép legyen. Dobozaim is voltak. Az egyik nagyobb doboz volt  

abban aludt Saša. A másik kisebb volt és szebb és abban Lelica aludt.  
Lelicának kirajzolt szeme és szája volt és édes édes kis szoknyácskája.  

Lelicát a piacon loptam egy nénit ől. A néni a pult mellett állt amely  
telis-tele volt ilyen szép babákkal és nagyban beszélgetett az asszo-
nytikkal én meg oda'lopáztan megmarkoltam és a táskámba süllyesz-
tettem. Az iskolából mentem hazafelé és könny ű  volt. Amikor pedig  
megfogtak nem volt nálam a táska és ajkkor nekik volt könnyű . Az- 
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tán egyéb dolgaim is voltak itt kint. Most nincsenek többé. Nem lesz  

rájuk szükségem. És innen többé senunire sem .lesz szükségem.  

Jó is hogy nem hagytam Andra bácsinak löket. ő  olyan magának  
való. Valiaдlzelytik nap is száz dinárért szalámit vett és mind maga  

ette meg. Sem engem sem Öoskét sem Djurdjica nénit meg sem kí-
nált. ők mindig így esznek. Andra bácsi külön Djurdjica néni külön.  

Djurdjica nénit szintén nem szeretem. Mindig szid hagy te milyen  

piszkos vagy és mit csinálsz .megint és •mért nem foltozod meg a haris-
nyádat. Meg is ver rnéha. És ingem itt mindenki ver. z azért van  
mert senki sem szeret. Én legalábbis úgy gondolom.  

Akkor egyszer azt gondoltam hogy Pecának hagyom őket. De hát  
ő  fiú mit kezdjen a babákkal. Biztos nem is tudna vigyázni rájuk.  
S ez nem tetszene a babáirnnsk. 

Így aztán feladtam Sašára a legszebb ruhákat. Szépen bepólyáltam 
hogy meg ne hűljön aszaénnel kirajzoltam a szemét a szempilláit és•
a száját utána gombostűvel a legszebb sapkát .tűztem a fejébe soha  
ilyen szép neon volt még. Sírva fakadtam amikor megláttam.  

Lelicát nem cicomáztam így föl ő  mindig szép volt. Csak egy  
tarka köpenyt adtam rá olyan lett mint egy igazi kis színészn ő .  

Ágyacskájukat is szegen elrendeztem. A függönyünkb ől máma ki-
vágtam egy nagy darabot altból lett az ágyt karó. Ha anyukától ezért  

szorulok nem fogom bánni. De azt hiszem nem kapuk ki. Anyu ma  
oda-vissza van a boldogságtál csak úgy ragyog a szeme. Na és akkor  

fedőkkel letakartam őket és Andra bácsi szeneslapátjával a fáskamra  

előtt megásnom a sírokat egy nagyabbat Sašának és egy kisebbet Leli-
cánsk. És :akkor belefiktettean őket. Keresztet is akartam a fejükhöz  

tűzni ezt a temetőben láttam de nem tudtam megcsinálni. Csak egy-
egy kis fadarabot szúrtam le. És mieldtt betemettem volna a gödröket 
az ágyacskáikba ez voltmost a koporsó egy-egy cédulát tettem ez itt 
Sаaša és ez itt Lelica. Csak az a kár hogy nem tudtam úgy kántálni 
mint a paptik. Ezt Lјpnicán láttam. Na és akkor pityeregtem egy ki-
csit. Csak egy kicsit. És így nincsenek többé ,gyerekeim mert olyantik 
voltak ők nekem nincs az én kis Sašám nincs az én kis Lelicám. Meg-
halt az én kis ,Sašám és az én kis Lelicám. Nem tudom eljutok-e még 
valaha a sírjukhoz. 

Éppen amikor így sírdogáltan szólítattak. Anyukám szaladozott a 
barakkunk körül és kiabálta hogy Milice Milice és apa is kiáltozott 
hogy Mica Mica meg Peca is hagy Lilike Lilike. Szeretem amikor 
így hív. ő  most csodálkozik hogy hol vagyok. Nem jelentkezett biz-
tos nem is keres már. Peca soha sincs kéznél amikor szükségem van 
rá. Na annyi baj legyen nagy a májam ha egyszer tökfilkó. Én meg 
hallgattam úgyhogy nem találtak meg. ők nem is tudják hogy én ide 
járok. S ha megtalálnak is. Lehet hagy megint megvern бnek de hát 
ez most már nem fontos. Többé úgyse bántanak. Holnap anyukám el-
vezet és nekem már nem számít hogy kikapok-e. 

Anyuka máma szörnyen affe+ktáskadott. Elment Djurdjica nénihez 
meg Lepa nénihez meg mindenkihez és tele szájjal mesébe hogy a 
szívem szakad meg hogy holnap el kell vinnen az én kis Micámat 
de hát mitévő  legyek ha egyszer ilyen és én olyan szerencsétlen va-
gyok én 'mindenemet föláldoztam a gyerekekért Öcsiért meg Mili-
cámért. De hát hadd járjon a szája. Meglátják ők. Az este ő  meg apu- 
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km nyаkа1tlák 'a sört és anyu egy kicsit becsípett és akkora szemeket  
meresztett mára hihihi. És akkor fogdosta a kezét apa meg anyuká-
nak a lábát. És akkor kizavartaik biztos megint azt csinálták. És hol-
nap anyuka elvisz és mink talán soha többé nem látjuk egymást. Nem  
is bánom. Fütyülök az anyamra,. Fütyülök az apámra. Fütyülök min-
denre.  

Az én anyukáan kurva. Ezt agyra mondja. De csak akkor amikor ve-
szekszenek és ezért lehet hagy anyuka nem is kurva éppen. Van itt  
egy Jelena nevű  néni itt lakik a barakkunkhoz közel. Neki rengeteg  
szép tarka-barka ruhája van és nagy fehér táskája és magas sarkú szép 
cipője és szép lába és én szeretem nézni. S ő  egyszer visszafordult és 
megkérdezte hát te mit báxrLulsz. Azt mondtam mert i ёp  a néni. O  
elmosolyodott kinyitottra a táskáját és adott száz dinárt. Moziba men-
tem rajta. Űgy gondoltam hogy majd cukrászdára is jut de nem 
maradt pénzem. Csak egy kis csokoládét vetterr1. A felét megettem  a 
másik felét pedig odaadtam Öcsinek. Akkor amiikor anyuka és apuka  
nem voltak otthon.  Megint azt mondták volna hogy Laptara. Ez  a 
Jelena néni tetszik nekem. Ord mondják hogy kurva. Én meg úgy  
gondolom könnyű  neki kurvának lenni amikor olyan szép. A férfiak-
nak mindnek Mladen bácsinak Andra bácsinak Pecának majd a szeme  
esik ki utána az én apukám meg örökké bámulja amikor csak elmegy  
mellette és akkor pödör egyet a bajszán így e s utána azt mondja  
anyunak hű  de jó volna úgyhogy anyuka szörnyen gy űlöli azt a né-
nit. Az én anyukám pedig nem szép és ezért nem is lehet kurva. Én  
legalábbis úgy gondolom.  

Egyszer a moziban láttam amikor egy színészn ő  elfelejtettem hagy  
hívják kurva volt és szép fehér autója meg fehér telefonja volt meg  
szép ruhái és mindig szép volt a haja úgyhogy folyton valami kövér  
kopasz férfiak járnak hozzá és fürödnek a fürd őszabájában. De igazón-
ból egyik sem számított mert a színészn ő  valami Vilit szeretett  aki 
könyveket árult. Ez a Vili odajárt hozzá felolvasott neki azokból a  
könyveüből és mindig nagyon szomorú volt hogy a néni nem akar  
vele olvasni. Akkora Vili egyszer csak el,menn a néni pedig akkor  
bánta már hagy nem akarta olvasni vele azokat a könyveket és akkor  
utána férjhez akart menni hozzá. S akkor elment az áruházba fehér  
ruhát vett és másmag meg akarta venni la menyasszonyi ,fátylat is de  
este jött egy bandita és így bumm bumm lel őtte és akkor a néni  
meghalt. Jaj de megsirattam barzaszt бan sajnáltam hogy nem mint  
férjhez ahhoz a Vilihez az mindig feolvasott volna neki a könyvek-
ből. Az én anyukámnak pedig nagy feje van és görbe a lába és a  
fogai is rosszak úgyhogy ő  nem lehet kurva. ,Azért is haragszik ami-
kor apa kurvának titulálja.  

Az én apukám o ~lyаnkor azt mondja neki a kurvák kurvája az vagy.  
Akkor összevesznek és anyuka azt mondja apának mars senkiházi  
bitang hihi egy teljes évig etettelek ez akkor volt amikor apa munka-
nélküli volt undok boroshordó takarodj a házamból tizenkilenc éves  
karomig nem tudtam mi az hogy férfi. 6 meg akkor azt mondja ah  
ah nem tudtad azt a fattyú't meg tan a gólya hozta. Az a fattyú az én  
vagyok. Anyuka akkor nekiesik apának és ü'ti-veri apa meg anyukát s  
akkor a szegény kis Öcsi ,sírva fakad én meg fölkarpom és gy оrsan  
kiszökünk. O'lyantkor a folyosón mindenki haragszik és összevissza be- 
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szélnek hogy minket el kellene zavarni innen és hogy hívni kellene  a 
milíciát és csupa ilyeneket ugyan mintha ók jobbak volnának. Az én  
kis đcsikém pedig mindig sár ilyenkar és én úgy érzem hagy ő  nem  
is бсsгém hanem gyerekem és dudorászni kezdik neki teonte baba tente  
tente kis fdacskgпn. Ha felnövök szülök egy ilyen kis Öcsit. És pont  
ОcsineК  fogom keresztelni neon is Miroslavnak mint ahogy őt keresztel-
ték. Ez a név sehogy sem tetszik nekem.  

Ahrnilkor anyukám olyan kicsi volt mint most én az ő  apukája par-
tizán volt. Lipnicába akkor bejöttek a csetnikek és anyukám anyu-
káját késsel leszúrták. Utána akkor bejöttek a németek és anyuka  
házát ágyúval lőtték Lipnicát padig .fölgyújtották. Aztán mindenki el-
ment az erdőbe és nem volt nékik mit enni és a németek kutyákkal  
zavarták és repüil őgépből boтnbázták őket. Anyukámnak pedig meg  
anyukán öccsének meg anyuka nagymamájának volt egy kecskéje úgy-
hogy nekik könnyű  volt. De akkor egy repiilő  lelőtte a kecsekét akkor  
meghalt anyuka, nagymamája a kisöccse pedig elveszett és anyuka  
partizán apja, is elesett. S így az én anyukámnak többé nem volt sen-
kije. Akkor anyát Rukа  néni vette magához uh de utáltam ő  sokat kí-
nozta az én anyukámat és beadta az otthonba. Az otthonban járt  
anyukám iskolába. De nem szeretett ott ezért ide szökött. És most  
az en anyukám takarit бnő  a mi szállodánkban. Szállodánkat Srbdjának  
hívják. És az összes asszonyok takarítón ők itt vagy mosónők vagy  
szakácsnők a férfiak pedig fűtők vagy hordják a sört meg a pálinkát  
meg a kenyeret csak Andra bácsi part ős Stevo bácsi pedig sofőr. És  
akkor az én anyukám megszült engem.  

Apa nem az én apukám. Djurdjica néni mondta hogy az én igazi  
apukám egy szállóvendég volt. 6 csak megcsinált ingem anyukámnak  
és elment. Anyunak nincs tőle sem fényképe sem levele. Anyu ezt  
titkolja és azt mondja hogy apukra elment hova is ment sohasem  
tudom helyesen kimondani. Egyszer megkérdeztem hagy az ahová  
ment Amerikában van-e. Anyu azt felelte hogy még messzebb. De azt  
is mondta hogy apukájn engem szerit ha olyan messze ment is még 
messzebb mint Amerika. Csak eljön egyszer hogy az ölébe vegyen és 
mеgikérdezzen hogy vagy Milicám szívem lelkem. Ugye így van? Én  

legalábbis úgy gondolom. 
Amikor kicsi voltam egyszer fölébredtem éjszaka hogy pisiljek és 

szóltam anyukának hogy pisilni akarok de anyuka nem volta szobá-
ban. Én ókkor borzasztóan megijedtem és fölkeltem elkezdtem sza-
ladgálni a szobában és kiabáltam anyuka anyuka hol vagy anyucikaan 
de senki sem válaszalt csak mindenütt sötét volt. Akkor kiugrattam 
az abl+akan az utcára és kint is kiabáltam anyukám anyukám hal vagy 
anyupikám de senki sem hallotta. Én meg semmit sem láttam csak 
a nagy sötétséget és valami nаааgу  nаааgу  házakat és nаааgу  ekkora 
nagy villanyégőket és én nagyon kicsi voltam és csak szaladtam vala-
hová. Akkor valami parkba értem bebújtam a pad alá és sírtam. Ak-
kor аZtán megtalált egy milicista elvezetett amilíciaállomásra, egy 
kockacukrot adott meg egy takarót és ott ült mellettem amíg el nem 
aludtam. Anyukám pedig csak reggel jött értem és azt mondta jaj  
édes jб  istenem de szerencsétlen vagyok én ezzel a gyerekkel de hisz  
nekem dolgoznom kellett és én bezártam hogy is jöhetett csak ki.  
Pedig anyukám nem dolgozott éjszaka én tudtam.  
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Azt a milicistát Boеa, bácsinak hívták és az énnekem tetszett hogy  
Boža bácsinak hívják. Azután akkor ő  eljárt hozzánk és mindig be-
szélgetett vélem és nagyon tetszett énnékem. Csaskhogy mindig ami-
kor a legjobban beszélgettünk anyukám játszani küldött vagy hogy  
vegyek valamit. És egyszer amikor Boga bácsi ölében ültem odahív-
tam anyukát fölálltam és halkan megkérdeztem anyukámat anyu ugye  
hívhatom tatának a bácsit. Anyukám pedig erre azt mondta hallgass  
mafla. És akkor adott egy tízest menjék vegyek cukorkát. Én pedig  
jól kiléptem szinte szaladtam mert szerettem volna még beszélgetni  
Boža bácsival és meg is akartam kínálni abból a cukorkából de  ami-
kor visszaértem ajtónk be volt zárva. Én akkor egy kicsit zörögtem  
meg kiabáltam anyuka nyisd ki de ők nem nyitották ki és akkor én  
elmentem és haza sem jöttem egészen sötétedésig. És anyukám utána  
megint megvert. Azt a cukorkát pedig eldobtam.  

Később aztán mások is jöttek. Nekem akkor anyukám a padlón  
ágyazott meg este azon a kis derékaljon amelyen most én meg Öcsi  
alszunk vagy pedig éjszaaka tett át s olyankor én néha fölébredtem és  
megijedtem és kisabáltam anyu dobd ki azt a bácsit az én ágyamból  
veled akarok aludni hihi milyen mafla voltam. De csak eleinte. Ké-
sőbb már tudtam hallgatni és néztem mit csinálnak. Azután nappal is  
jöttek. Én örültem mikor nappal jöttek mert olyankor anyukám ki-
csapott játszani és pénzt adott mozira este pedig megint vele alud-
hattam. Egyszer meg úgy volt hogy korábban jöttem ki a moziból  
valami háborús filmet adtak én a háborút nem szeretem és akkor  
hazajöttem és bezörögtem anyu anyu nyisd ki. Anyuka akkor kinyi-
totta az ajtót láttam hogy az ágyunkban egy bácsi fekszik. Anyukám  
elpirult és odaszólta bácsinak ja nem is mondtam neked hogy van  
egy kislányom. A bácsi egy kicsit meglepődött majd belenyúlta szé-
ken átvetett nadrágja zsebébe és egy ötvenest nyomott a markomba  
hogy vegyek cukorkát. Én meg aztán azt a divatcet vettem föl hogy  
nem mentem se a moziba sem cukrot venni hanem mindig megvár-
tam amíg bezárkóznak és akkor elkezdtem zörögni és azt mondtam  
hogy a pénzt elveszítettem és olyankora bácsik száz dinárt is adtak. 
Anyukám ezért az első  időben csak haragudott de aztán verni is kez-
dett és egyszer úgy belevágta a fejemet a szekrény sarkába hogy ek-
kora nagy fekete monoklit ,kaptam a - szemem alá. És többé nem 
mertem. 

Engem anyukám nem szeret. Anyukám csak Öcsit és apukámart sze-
reti és senki mást. Én nem szeretem a bajuszos férfia гКcet de apuíkáan 
azért szép. Meg hát nincs is nagy bajusza. Ő  nem olyan magas mint 
Minden bácsi és nem is tikkoma mint Djoka vagy Mi ća bácsi de hogy 
tudja táncolni a kolót. A ntiellét kidülleszti a fejét így hátraveti és 
ahogy szökdell toporog csak úgy rezeg rajta az ing. Amtikor Lepa néni 
és D j dka bácsi lakodalma volt és amiikor Lepa néni feküdt az ágyban 
mert ekkora nagy hasa volt és nem jól érezte magát és ezért mindenki 
nevetett rajtuk ugyan mintha ők jobbak volnának Andra bácsi akkor 
bekapcsolta azt az ő  lemezjátszóját apukám pedig táncolt és akkor 
mindenki őt nézte. Éppen amikor javábian állt a mulatság anyuka 
berúgott és hajbekapott egy nénivel akinek nem tudom a nevét. És 
akkor összeveszett apával is összeverekedtek és mindent elrontottak. 
Egyszer meg Öcsi születésnarpján anyukám kizavart a házbó'1 egy 
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Zariva ne тti ném.it azt akinek nincs ura mert apuka rajta felejtette  
szerrnét a nénin. Utána akkor anya és apa megint összeverekedett és  

anyuka elkezdte csapdosni a tányérokat meg a poharakat és késsel  

zavarta apát a barakk körül. Apa pedig szaladt el őtte így kimeresz-
tette a sгeгniét megbolondultál megbolondultál hihihi. De a végén  
anyukám és apukra mindig kibékülnek. Anyukám akkor apa ölébe ül  
és azt mondja soha többé ezt ne tedd ugye nem teszed és a nyelvét  
apa szájágba dugdossa ő  pedig tapogatja a szoknya alatt. Engemet meg  
később aludni zatwarnagk és ők is lefekszenek én meg úgy teszek mint-
ha aludnék közben nézem mit csinálnak. De ez csak kezdetben volt.  
Most már nem érdekes nem vagyok én már olyan kicsi.  
ТavaLy velem járt az iskolába egy Radonjić  Javanka meg egy Stan-

kovié Dušica meg egy Kojadinovié Leposava nevezetű  kislány meg  
még más kislámyak is és én elmeséltem nekik mi minden van egy  
férfinak és mi van az asszonyoknak és hogy azt ók hogy Gsinálják . .  
Azok a kis buituskák semmit sem tudtak. Szünetben csak odahívom  
á`ket az udvaт ~ban és mindent sorra elnzagyarázdk ők meg ekkora szép  
nagy zsöarnléke't meg pogácsákat hoznak nekem szebbeket mint amit  
az iskolában kapunk meg banánt narancsot meg csokoládét. Úgyhogy  
tavaly én sokat ettem. Űgy falsz mint a sáska szokta anyuka mon-
dani. Néha még Öcsinek is hoztam haza az iskoláb бl. A 'kislányok  
meg azt mondják pfuj ez olyan utálatos. Én meg azt mondom nekik  
naná, ti tán jobbak lesztek de birorn az i уy a kurvákat akik így ráz-
zák a rongyot. Na és akkor ismét megbuktam úgyhogy az idén azt  
már minden gyerek tudja ezért most már nem kapok banánt meg  
csokoládét.  

De egyszer azt is láttam hogy csinálja Smil ja néni Peca anyuk ő  ja.  
Sanilja néni öreg és kövér én azt hittem hogy ő  nem tudja csinálni.  
Pecának van egy bátyja ugyanvert egy milicistát és most dutyiban van.  
Peru apukája pedig megszökött Peca anyukájától és most Ritopek-
ben él. Peca egy s гgöggel lyukat fúrt az ajtóba és aduhívott Lilike  
Lilike azt mondja gyere ez akkor volt amikor eljött hozzájuk az  a 
bizonyos Sre ja bácsi és mi bekukucskáltunk a lyukon. Smil j a néni  
mellei igy lelógtak а  szőre meg ősz volt és meztelen kacsázott égig  
a szobán nékem egy kicsit undorító volt. Peca meg aztán elcibált  a 
mi barakkunk és a mellettünk lév ő  ház közébe oda ahol az a nagy  
szeme'ties'láda áll és ahol mindig sötét van és akkor elkezdett csdkolni  
és csipkedni és összevissza nyálazott és egyre be akart furakodni  a 
kezéиel alul. Gyere Lilike gyere kiáltozta közben. De én elszaladtam.  
Azt hiszi tán bolondgombát ettem.  

Én nem szerettem Pecát. Egy Janko nevezet űt szerettem egyszer.  
Ez Li г Ρpnicán volt. Nagy magas ember volt még magasabb mint Mladen  
bácsi és volt felesége is de az meghalt. Lova és kocsija is volt s ami-
kor hajtotta a lovakat úgy ült a bakon hogy na. És ekkora nagy  
mancsai voltak hogy amikor felkapott hogy a kocsira, ültessen bele.  

s Іуаdtаm. elélsz kérdezte. Nem én mondtam mire ő  megkérdezte mit  
bámulsz úgy rám. Én meg azt mondom hát csak úgy. Meg akartam  
neki mondani hogy férjhez akarok menni hozzá de hát nem mond-
tam. De hát akkor elkezdődött az iskola meg aztán az az utálatos  
vén Ruca néni is azt írta anyukának hogy én nem bírok vele úgy-
hogy akkor anyuka fogott és elhozott ide. Kés őbb aztán Ruca néni  

1189  



egyszer eljött hozzánk akkor én az anyukám meg Rua néni cirkusz-
ba mentünk és én megkérdeztreirn Ruk а  nénit mit csinál az a Janko  
bácsi akinek kocsija lova van. Ő  meg erre azt felelte semmit meg-
nősült. Én akkor kijöttem ide erre a dombra és sírtam.  

Egy Snamimiravić  . Ljwbomir nevű  fiút szerettem még. Cvrlenek be-
cézték. Nem járt velem egy osztályba úgyhogy egyszer a szünetben  
kérdezte meg hogy hívnak. Hát ezt meg mi a szisznek akarod te  
tudni feleltem ezt egy tót szoknyás mámi mondta egyszer egy kato-
nának és én hallottam. Na és Cvrle akkor zavarba jött és többé nem  
kérdezett semmit. Ki tehet róla ha olyan mafla.  

És szerettem még néhány férfit csak most éppen nem jut eszembe.  
De Pecát egyáltalán nem szerettem uff milyen. Amikor az idén isko-

lába kezdtem járni betöltöttem a tíz évet Peca pedig tizenöt éves  
úgyhogy több mint négy évvel öregebb nálam. És csáanpás sárga fo-
gai vannak és szederjes vörös arca juj milyen. Csakhogy Peca jó  
fiú s ezért szeretem ha mellettem van.  

Peca nem tud beszélni. Két évig intézetben is volt hogy megtanul-
jon de hiába. Az otthonban egész nap kukoricát kapált vagy valami  
mást csinált csak cigarettázni tanult meg és most szörnyen adja  a 
nagyot. Azt sem tudja megmondani hogy hívják. Amikor megkér-
dezem hogy hívnak azt mondja Keka. S akkor még egyszer megkér-
dezem hagy hívnak s ő  megint azt mondja Keka. Én ezen jót szok-
tam nevetni ismét megkérdezem hát hogy hívnak mire ő  megint csak 
azt mondja Keka. Akkor én elkezdek szörnyen nevetni ő  meg egy 
darabig csak néz rám majd nevetni kezd 6 is. Az én nevemet sem 
tudja kimondani ezért Lilikének hív. Szeretem hogy így hív s ezért 
újra és újra megkérdezem hogy engem hogy hívnak. S mindig azt 
feleli Lilike. És amikor barakkunk klozetjában mosom a ruhát Peca 
ott áll mellettem és nagyban fúj ja a füstöt pfú pfú. Akkor én meg-
kérdezem mondd csak hogy hívnak. Mire ő  azt mondja Keka. És 
engemet hogy hívnak. Azt mondja Lilike. Akkor odaszólok neki öntsd 
ki azt a vizet. Ő  kiönti. Akkor azt mondom hozzál vizet és húzd ki 
a kötelet. Ó akkor vizet hoz és kihúzza a kötelet. Pedig egyáltalán 
nem szeretnem ő  is éppolyan mint a többi férfi csak bámulja a n ő-
ket és leskelődik az ajtókon ablakokon és ezért nemegyszer szorult 
is már és mindig azt nézi hová szorítson be valami sötét helyre hogy  
megcsipkedjen. Ő  mégis jó' és egyszer késбbb talán szerettem is. De  
csak egy kicsit.  

Az akkor volt amikor anyukán meg apukám mindenfelé elkezdfiék  
mesélni hogy én neon vagyok j ó' kislány nem akarok tanulni csupa  
egyesem van és nem tudják mit csináljanak velem. És elkezdtek bor-
zasztóan verni. Mindennap mindennap. Ez pedig mind azért volt mert  
apa örökké azt hajtogatta anyának hogy ebb ől a gyerekből kurva  
lesz és egy napon majd beállít a porontyával és én ezt nem nézhetem  
szó nélkül utána majd mindenki azt mondja hogy én intéztem el és  
amint Öcsi egy kicsit nagyobb lesz elviszem falura majd az én anyám  
vigyáz rá. Anyu ekkor nagyon megijedt és mindennap amikor egyedül  
maradtunk megvert és egyre azt kérdezte j ó leszel akarsz már egy-
szer jó lenni mint a többi kislány és én mindig azt mondtam hogy  
akarok. De apa továbbra is hajtogatta ebb ől kurva lesz és akkor  
anyukám megint elvert. És így mindennap. No és így amikor engem  
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vernek Peca azt hallja nálunk minden hallatszik és akkor odajön az 
ajtónkhoz bezörög és ordibál. S az én kis Öcsikém is eszem a lelkét 
ő  is odaát anya és apa elé s így fölemeli az ujját rájuk és azt ki-
áltozza anyának meg apának nana mama nana. És akkor ők abba-
hagyják. 

De akkor én megint csinálok valami gall+bát eltörök egy csészét 
vagy valamit mert én borzasztó ügyetlen vagyok ezt anyu mondja és 
akkor Öcsit elvezetik valahová és akkor apa vagy anya megint el ő-
vesz. És addig vernek amíg össze nem pisilem magam. Akkor én rá-
jöttn hogy ők nem szeretik ha másak is hallják amikor szorulok 
ezért amikor láttam hogy meg akarnak verni elkezdtem körbe szalad-
gálni a szobában és dörömböltem és ordítottam ahogy a torkomon 
kifért jaj jaj agyonütnek jaj agyonülnek hihi. Olyankor megint min-
denki odacsődült az 'ajtónkhoz elég elég legyen már kiabálták kihívjuk a 
milíciát és akkor anya meg apa elengedett. De akkor anyukám meg 
apukám azt találták ki hogy Öcsit anyu elvezette valahová engem 
pedig apa szíjjal adókötözött az ágyhoz a számat egy kis sállal be-
kötötte és egy bottal csak vert pert тert és én többé már neon bírtam 
szem elszaladni sem kiabálni sem sírni. És többé már neon vala senki 
aki megvédjen. 

Akkor aztán egy éjszaka hallottam amikor anyukám azt mesélte 
apának hogy nem tudom én hol járt és hogy ott megmondta hogy 
én nem vagyok jó és hogy majd intézetbe adnak. Én akkor borzasz-
tóan megijedtem és láttam hagy anyukám engem egy csöppet sem 
szerel. S másnap azt mondta anyukám én már neon tudom mit csi-
nál jak veled tűrhetetlen lettél és fiatal vagyok nekem élnem kell 
mindenemet értejek áldoztam gyerekekért amott meg a milicisták is 
meg a városhazán is azt mesélték hagy tolvaj vagy és ,el akarnak venni 
tőlem és intézetbe adni. Én sírva fakadtam és levete'ttem magam a 
földre és átöleltem anyukám lábát anyukám ne ne nem ak,a.rdk oda-
menni ott olyan szörnyű  ne adjál oda anyukám én szeretlek téged  

ne adj oda anyukám. S akkor lesi is szipogni kezdett odafeküdt mel-
lém és azt knia+bálta nenukárn nenukám anyának pedig hogy nana  

anyu nana. Anyukám akkor fölvette Öcsit én pedig egyre csak csó-
koltam asdkolgattam a lábát ne tedd ezt anyukán kérlek és szeret-
lek téged a tatát is az én kis öcsikémet is és soha többé nem teszem  

jó leszek én nagyon szeretlek benneteket mi lesz velem nélkületek.  

Anyukám pedig erre azt felelte te mindig mindent megígérsz de most  

ennek vége mars.  
Este pedig 'amtiikor anyja és apa lefeküdt én nem aludtam. Anya min-

dent elmesélt +apának azt is  hagy sírtam hogy csókolgattam a lábát  

és mindent amit csináltam és hogy falán megjavulok. Apa pedig azt  

mondogatta hagy ugyan ebb ől csak kurva lesz s akkor majd minden-
kinek jár a szája hogy én intéztem el. Erre anyukam azt mondta hogy  
hát jбl van akkor beadjuk az intézetbe. Utána elaludtak.  

Másnap tanítás utána barakkunkban lév ő  klozetban mostam a ru-
hát ott ahol :mnndannyian mosunk én mindennap mosok és akkor ta-
ialkoztam Pecával. Megint cigarettázott és fontoskodva kerülgetett.  

Mondom neki Peca hogy hívnak. Peca nini tud beszélni de mindent  

hall. Azt mondja Keka. És +hagy hívnak engem. Azt mondja Lilike. S  

akkor Peca e4kezdetl nevetni mint mindig és én akkor elmondtam  
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neki hagy tudod Peca Lilikét beadják az intézetbe nem lesz többé  
Lilikéd. De ő  nem értette mit mondok csak tovább vigyorgott. Akkor  
én megismételtem Peca ingem beadnak 'az intézetbe. Ezt megértette  
és 'azt mondta nem Lilike nem nem. 6 már tudta hogy van az inté-
zetben rettenetesen verték és az els ő  időkben meg is szökött néhány-
szor de Smilja néni mindannyiszor visszavitte úgyhogy aztán többé 
nem szökött. Én nem akarok menni mondtam Tecának ezt anyuka 
akarja. 6 akkor ismét felkiáltott nem Lilike nem és hosszú magyará-
aatba fogott amit ёn nem értettem és közben öklével így verte a fejét. 
Megmondtam neki hogy anyukám már beíratott. Peca pedig öklével 
még egypárszor úgy a fejére ütött és úgy nyágött éppen mint akit ver-
nek körbe-körbe szaladgált körülöttem és megint hadart valamit amit 
én nem értettem. És akkor kiszaladt. 

Folytattam a mosást és nem is hederítettem rá. S akkor egyszer 
csak valami nagy csörömpölést hallok kintr ől. Kinéztem hát az abla-
kon és megláttam Tecát. Ott ült ablakunk alatt egy üres konzervdobozt 
ütögetett botjával csupra vörös volt az !arca és egyre csak azt ordítatta 
ahogy ,a 'torkán kifért hogy ruca rura ruma rura. Azt pedig mindenki 
tudta hogy ez kurvát jelent és odajöttek az 'ablakokhoz és röhögtek. 
Akkor apa is, kihajolt az ablakon és ráripakodott Tecára. Peca menj 
innen Peca hordd el magad. De Peca nem fogadott szót hanem csak 
ordítozott mire apa kiugrott az ablakon és elkezdte ütlegelni és rug-
dosni. Teca akkor sírva fakadt majd föltápászkodott és kerülgetni 
kezdete a barakkunkat egyre csak azt ordítozva ru-ra ru-ra ru-ra és 
úgy hadonászott kar$val mint aki megbolondult. Akkor aztán leült az 
ő  ablakuk alatt és S.mil  j a néninek ajz anyukáj ának kiabálta be hogy 
rura ruca. Smilja néni kihajolt az ablakon és kiszólt Peca mi van ve-
led megbolondultál? De Peca rá sem nézett hanem csak így felemelte 
a fejét és az ég felé fordulva üvöltözött. Mire aztán Smilja néni valami 
fát kapott a kezébe ёs kijött hogy majd ellátja a baját. Teca akkor  
fölkelt és úgy leszegte a fejét mint aki menten a Szávának megy és  
elszaladt valaunerre.  

Később már sötét is lett de Peca nem mutatkozott. Én pedig vár-
tam vártam vártam aztán otthagytam mindent úgy ahogy van a ruhát  
a szappant és mindent és elindultam hogy megkeressem. Kerestem  
mindenfelé. A mozinál az autábuszmegállánál a fürd őnél a piacon. Se-
hol sem találtam. Akkor hazafelé vettem az utam azt hittem na nem  
fogom megtalálni de egyszer csak meglátom Tecát egy kirakat el бtt.  
Odamentem hozzá meghúztam a kabátujját és mondom neki hol voltál 
Teca. De ő  ellfordította 'a fejét. Akkor azt mondtam neki gyere Peca 
gyere. És kézen fogtam. Peca megindult de továbbra is elfordította a 
flej.ét tőlem hogy ne lássorn. Haza akartam vezetni de tudtam hagy ott-
hon megint csak verés vár rá és akkor nem tudtam hová menjünk. 
Elhaladtunk 'a városhá гΡia mellett majd az egészségház mellett és ahhoz 
az első  nagy új házhoz sértünk. Akkor azt mondtam gyere nézzük meg 
mi van bent. És Peca belépett. Lassan lementünk a pincébe és a lép-
csбkön és mindenütt borzasztó sötétség volt úgyhogy semmit sem  

láttam még Pecát sem. És akkor ott a .sötétben megsimogattam a fe-
jét megcsókoltam az arcát és azt mondtam neki Peca ne ne. Peca 
pedig csak így tett a fejével és azt mondta nem Lilike. Akkor aztán 
én a szájába dugtam a nyelvemet ahogy anyukám szokta apának đe 
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biztos nem jól csináltamz mert Peca megint fenyegatózni kezdett és 
öklével verte a fejét. Én akkor már nem tudtam mit csináljak hát 
gyorsan let'oltamz a bugyimat és azt mondtam gyere Peca gyere és 
megint elkezdtem csókolgatni és a fejét simogattam. Akkor Peca is 
elkezdett engem csókolni és szorongatni egyszer csak reszketni kezdett 
és ,kigombolta nadrággát akkor én is fölemeltem a ruhámat és ő  el-
kezdte a hasamat lуёkddsni. Nem így Peca nem így mondogattam. De 
ő  csak tovább bökdösött. Akkor le akartam feküdni ahogy anyukától 
láttam de lent piszkos volt minden és megijedtem hogy az mindjárt 
meglátszana. Ezért csak fölpipiskedtem és én is magamhoz szorítottam 
Pecát ,és csak azt hajtogattam gyere Peca gyere. De Peca sem tudta 
hogy kell pedig azt hittem ő  ezt jobban tudja hanem csak továbbra is 
a hasamat bökdöste és nyöszörgött és akkor valamit kiengedett és 
mind összetaiknyozta a vállamat meg a ruihámnat. És akkor így a nya-
kamba csimpaszkodott. Én akkor' megtapogattam az arcát és azt mond-
tam ne sírj Peca. Ő  meg erre csak sarkon fordult és elszaladt. 

Otthon anya és apa nem vettek észre semmit hamie гm akkor éjszaka 
megint arról beszélgettek hogy néhány nap múlva már az intézetben 
leszek és hagy akkor nekik milyen jó lesz. Anyukám akkor azt mondta 
joga csak azoka városházáról nehogy elrontsanak valamit ma holnap 
kikel jörшiük és hogy kurvák azok nemz fogadnak f ől az intézetbe 
olyan. gyerekeket akiknek apjuk anyjuk van és azt is hogy én ennek 
az államnak apámat anyámat bátyámat áldoztam szarok az ilyen ál-
lamra és most gyerünk aludni. És akkor ők elaludtak én pedig bor-
zasztóan megijedtem. De megjegyeztem mindent. 

És másnarp reggel amikor iskolába mentem én nem mentem hanem 
tettettem magam hogy beteg va yуok jaj anyukám a gyomr оm jaj de 
fája gyoanхomz és. amikor anyuka nem nézett oda letoltam az ujjamat 
a tarkoimba és hánytam ésa гkkor anyuka megengedte hogy ne menjek 
iskolába. S amiikor ő+k elmentek hazulról gyorsan rendbe tettem a la-
kást Öcsire feladtam az új ruhát amit születésnapjára kapott én pedig 
a tükör előtt megfésülködtem és azt aruhámat vittem fel .melyet 
anyuka sose engedett viselnem és а  harisnуát is úgy a talpam alá haj-
tottasn hogy ne látsszon a lyukaš sarka és aztán Lepa néni is azt 
mondta hagy jaj Mica hisz te egészen szép kislány vagy. Csakhogy 
ők nem jöttek. Sem délelőtt sem délután sem este. És én még jobban 
megijedtem hogy jaj mi lesz holnap. 

Másnap pedig az volt hogy anyukám korán reggel felébresztett és 
azt mondja hogy érzed magad máma iskolába kell menned. Én meg 
azt mondtam jaj anyukároz rettenetesen fáj a gyomrom és borzasztó 
hasmenésem volt az éjszaka néhánytiszor kint voltam a klozeton. Anyu-
kám erre csak így intett a fejével és megint itthon maradhattam. És 
akkor anyuka elment hazulról ók pedig mmegjöttek. Ez egy bácsi volt 
aki nagyon szépen fel volt öltözve és szép fehér keze volt és egy szem-
üveges néni ésakkor ák mindenfélét kérdeztek. Én pedig megjátszot-
tam a hülyét. 

Szereted-e az anyukádat kérdezték. Rettenetesen szeretem mondtam 
mІghаlnék nélküle. Akkor megkérdezték szeret-e engem az én anyu-
káan. és hagy szakotte megverni. Én meg azt mondtam rettenetesen 
szeret és sohasem ver. Csak néha egy kicsit. Akkor megkérdezték 
hagy szerelt-e engem az apukám és hogy szeretem-e én is apukát. És 
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én azt mondtam hagy apukám engem rettenetesen szeret és én is ret-
tenetesen szeretem őt és látják milyen szép ruhát vett nekem és egyál-
talán mindig vesz valami szépet. És azt is mondtam hagy apukáim 
kőműves és hogy hatvanezer dinár fizetése van ezt ő  mindig is mondja 
és anyukának is nagy fizetése van és ők mindig vesznek valamit én 
pedig- majd elvégzem az iskolát és ha majd nagy leszek sok pénzt fo-
gok keresni akkor elviszem ebb ől a barakkból anyukát apukát meg 
a kis Öcsikét és akkor majd szép nagy lakásunk hűtőszekrényünk meg 
televíziónk meg mindenünk lesz. S akkor ott nekünk nagyon jó lesz 
még sokkal jobb mint most. És még sok mindenfélét kérdezgetitek 
és én sok mindent meséltem. Ők pedig mindent sorra meghallgattak. 
És amikor távozni készültek anegkérdeatem ugye bácsi nem visznek 
az intézetbe kérem ne vigyenek és ágy összelettem a két kezem mit 
csinálok én majd ott anyukám és az én kis Öcsikéan nélkül. lesi pe-
dig akkor szépen rájuk mosolygott és megmutogatta apró kis fogacs-
káit úgyhogy ők is elmosolyodtuk és az a bácsi megsimogatta a fejem 
és azt mondta nem viszünk fiaara ne félj . És akkor elmentek. Én pe-
dig nagyon boldog voltam. 

Amikor pedig hazajöttanyukám meg -apukám én már megint a régi 
ruhátnban voltam és nem szóytam nekik semmit. De megtudták mások-
tál. Akkor anyukáan meg apukáan el ővettek és faggatni kezdtek hogy 
mit akart az a bácsi meg néni. Én elaneséltem hogy egy kicsit szétnéz-
tek és megikérdezték hol vagy te anyukám én te apukám és én meg-
mondtam hagy dolgomnak és megkérdezték hagy mért nem vagyok az 
iskolában mire én azt mondtam )agy egy kicsit maródi vagyok és ak-
kor ők araég egy kicsit körülnézlek a lakásban és elmentek. Apa és anya 
ezután már neon kérdeztek semmiit Hanem kiengedtek játszani. Este 
pedig amikor eloltattuk a lámpát apa halkan anegkérdezte anyukámat 
mi lesz velünk elviszik? Anyuka azt felelte hogy biztosan de egy kicsit 
várnunk kélt. 

Utána aztán megint iskolába jártam és mindenféle. Anyukám és 
apukáan nagyon jók voltak hozzám és egyszer sem vertek meg és még 
az is volt Hogy egy vasárnarp ,anyukáan elküldött Lepa ,nénivel a kör-
hintához és akkor utánunk szaladt és kiabált az utcán hogy mért nem 
húztad fel fiacskám az új ruhádat gyere vissza hogy rád adjam az új 
ruhát és akkor megint kiszaladt és azt kiabálta utánam Mico fiaara jól 
viselkedjél és nehogy bepiszkítsd magad fiam. És én akkor nagyon 
szerettem anyukámat és nagyon boldog voltam. 

De egy napon amikor hazajöttem az iskolából anyuka és apuka cí-
mére egy levél érkezett és abban a levélben az állt hogy nem vesz-
nek föl az intézetbe. Én hallgattam és úgy tettem mint aki neon tud 
semmiről és szerettem volna megint boldog lenni. De anya és apa 
rettenetes méregibe gurultak és anyuka elkezdett ordítozni hagy mind 
kurvák azok az anyjuk istenit úgyhogy én megszeppenteni. És akkor 
is kijöttem ide üldögélni. S amikor este hazamentem anyukám és apu-

ám elkezdtek ordítozni rám kurva kurva egy gyerek hol csavarogtál 
eddig mikor javulsz meg és miket mondtál te azoknak akik itt voltak 
a városházáról. S akkor anyu elvezette Öcsit Lepa nénihez engem pe-
dig megint odakötöttek az ágyhoz és a sáldamabbal megint úgy bekö-
tötték a szám és akkor anyuka és apa rettenetesen elnáspángoltak úgy- 
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hogy megint összevissza pisiltem magam és utána igazárból beteg vol-
tam és igazárból nem bírtam iskolába menni isten az atyám.  

És akkor anyukám és apukám megint eljártak Djurdjiaa nénihez 
meg Andra bácsihoz és Lepa nénihez meg mnindenhová és mindenkinek 
mesélték hogy én ki$rok  Új-Belgrádba oda ahol épülnek azoka nagy 
toronyházak .és hogy az albánokkal meg Crna Trava4 аkkal beszélgetek 
és hogy m2nden:fléle ember van a világon még majd tönkretesznek és 
kurva lesz belőlem és akkor majd mindenki azt meséli hogy apa tette. 
Pedig én csak arra játszottam néha és senkivel sem álltaara szóba. 

És azt is elmesélte anyukám meg apukám hagy kétszer ismételtem 
az osztályt és hogy megint csupa egyeseim vannak. Hát ez igaz én 
nem szeretek iskolába járni. A mi Anyácskánk olyan jó. Az Anyácska  
a mi tanítónőnk mi diákok hívjuk így. Amikor bejön azt mondja jó 
napot szervusztok gyerekek mi pedig azt mondjuk jó napot tanító 
néni és akkor ő  azt mondja nekünk fiacskáan úgyhogy mi nagyon sze-
retjiik őt. S akkor fölhív engem hagy Sandié Milica no halljuk fiam 
ésakkor kérdez valamit én .meg akkor azt mondom tudja tanító néni 
én tegnap mostam és nem hirtam tanulni. S ő  akkor legközelebb me-
gint fő  h ív, hagy Sandié Milica és megint kérdez valamit és én megint 
azt mondom hogy tudja én mostam. De a ,tanító néni aztán megint föl-
hívott na gyere most Sandié Milica és én megint csak azt mondtam 
hogy ruhát mostani. Ejnye ejnye mondta ekkor a tanító néni ez még-
sem járja fiaara hagy van az hogy te örökké ruhát mosol akkor a gye-
rekek nevetésbentörték ki és én akkor már nem is tudtam hogy tény-
leg mostani-e vagy sem. De előfordult hogy amikor fölhívott én tud-
tam is valamit és elkezdtem beszélni de akkora tanító néni azt mond-
ta miiért beszélsz te fiam olyan archangon és ne selypíts ne félj te 
fiaara ént őеlean. Én ezt észre sem vettem és akkor megmondták hogy 
mindig így beszélek. Én akkor láttam hogy a mi Anyácskánk engem 
is úgy akar szegetni mint a többi gyereket de mégsem bír úgy. És 
többé egy szó nem jött ki a számon. A gyerekek meg aztán az udvar-
ban rángatták is ruhámat és csúfoltak jnagy nynynynyny kimostad-e a 
ruhát és akkor én rájuk csaptam és nneghúztaan a hajukat úgyhogy az-
tán Anyácska megszidott és meg is büntetett. És én olyankor nagyon 
nagyon szerettem volna hogy inkább beteg és 'siketnéma legyek és 
hagy az iskolát többé sose ne is lássam. 

És anyukám meg apa azt is mesélték, hogy hazudok és lopok. Hát 
én tényleg hazudoztam meg loptam is de szégyelltem hogy ők ezt any-
nyira nagy dobra verik s ezért ki sem mertem bújni a szobánkból. De  

aztán már ez is mindegy volt.  
Ez akkor volt amikor az én szegény kis Öcsikéan meg akart halni  

és utána én is meg akartam halni. Egyszer anya és apa elmentek  a 
városba és én vigyáztam Öcsit. Tologáltaan abban az 6 kétkerek ű  kis  
kocsijában és néztem hogy sántiskoláznak a gyerekek. Akkor egy Pe-
rica nevezetű  fiú nem lakik a mi barakkunkban véletlenín odarúgta  a 
labdát hozzám és én is bele akartam rúgni de közben elejtettem sze-
gény Öcsit úgyhogy hanyaitt esett és szörnyen beleverte a fejét fa, beton-
ba. Öcsi akkor rettenetesen b őgni kezdett fuldoklott és én gyorsan  
fölkaptamn és bevittem. Elkezdtem ringatni tente tente szegény kis  

gyermekem és sírtunk mind a ketten. Néztem hagy sír és borzasztóan  

begyulladtam) hogy netalán meghal.  
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De az én szegény kis Öcsikéan nem halt meg sem akkor amikor le-
feküdtünk aludni sem amikor fölkeltünk sem másnap amikor megint  
játszottunk. Ugyanúgy mosolygott rám és tapsikolta az arcomat ne-
nukám nenukáan. És én megint jártam az iskolába és mindenféle. Na  

és egyszer amikor hazajöttem anyukáan akkor hozta meg szegény kis  

Öcsikémet a bölcsődéből és Öcsi rettenetes nagy beteg Tett. Sápadt volt  

sápadt és már nem mosolygott és nnég éjszaka álmában is sírt és ami-
kor fölébredt újra csak sírt. Anyukáan ekkor elvitte đcsi ~t az orvoshoz  
én pedig otthon maradtam és nagyon megijedtem hogy az orvos el-
árulja anyukának hogy rrviiért is beteg Öcsi. A doktor bácsi azonban  

nem ezt mondta anyukának hanem csak annyit mondott hagy adjatok  
neki citromot meg tojást. Anyukám pedig akkor haDajött és azt ordí-
totta hogy mind kurvák ezek az orvasok és semmit sem tudnak és  

valami más lehet itt a dologban. Én megértettem. És akkor azt mond-
tam ha most az én szegény kis Öcsikém meghal haljak meg én is.  

É 's amikor egyszer sötét vart és anya meg apa aludtak és amikor az 
én szegény kis Öcsim is elszunnyadt egy kissé lassan fölkeltem és Öcsi 
füvébe súgtam hogy most pedig Öcsikém a te nenwkád elmegy meg-
halni isten véled. És megcsókaltaan. Akkor nesztelenül kiosontam a 
folyasánkra és borzasztóan féltem hogy valaki észreveszi hagy én 
most meghalni megyek. De nem találkoztam senkivel. Odakint sötét 
volt sötét és sehol egy teremtett lélek. De én most már egy cseppet sem 
féltem. Na és akkor ide jöttem a sötétben megtaláltam Sašámat és Le-
licámat és kihoztam őket a fáskaanra elé. És akkor 'azt mondtam most 
isten veletek Liliikétek megy meghalni. És megcsákoltaan őket. Akkor 
visszavittem őket a kamrá'ba hogy ne lássák amikor meghalok. És 
akkor rettenetesen sírtam. És rrneg сsákolbam a fáskamrát 'az ajtaját és 
megcsókoltam a földet és még valamit szerettem volna megcsókolni 
de nem volt mit. És akkor végigheveredtean a földön egy darabig el-
néztem az égboltot és nagyon szépnek éreztem azt hogy élék de akkor 
azt mondtam magamban most pedig én haljak meg az én kis Öcsim 
pedig gyógyuljon meg isten veletek. És ,behunytam a szemem. És ak-
kor vártaara vártam várta дn de még mindig nem jött semmi. Akkor 
vártaara még egy kicsit aztán egyszerre csak fázni kezdtem. Fölnéztem 
az jégre ugyanolyan fekete volt é ѕ  akkor már tudtaara hagy semani sem 
is kövétkeziik és hogy az én kis Öcsion meg fog halni. És akkor fölkel-
tean és hazamentem. 

Később aztán rettenetes éhségek jöttek rám. Örökkön örökké éhes 
voltam. És elkezdtem szörnyen lopni. Loptam azel őtt is de most el-
loptam mindent ami a kezem ügyébe került. Eleinte đcsi száanára 
loptam de akkor Öcsi meggyógyult és anywkám meg apukám megint 
elkezdtek úgy szidni mint azel őtt hogy nem vagyok jó és hogy tolvaj 
vagyok és kurva lesz bélőlem és megint odakötöttek az ágyhoz és 
vertek és én mindig összepisiltern magam úgyhogy aztán kés őbb éj-
szaka is az ágyba pisiltem amíg aludtam. És akkor még többet  

loptam.  
Anyukámtól elloptam hatvan dinárt aztán még ötvénet majd har-

minchatot és még száznyolcvanat. Csokoládéi cukorkát meg aknát 
vettem rajta meg moziba mentiem. Lepa nénit ől is elloptam százhatvan 
dinárt. Az egiész pénzért körtét vettem és meg is ettem az iskoláig 
csak egyet hagytam •meg a kis öcsinek. A klozetba dugtam el és lesiem 

1196  



hogy anyuka mikor megy el valahova hogy odaadhassam Öcsinek. De 
anyuka nem ment sehova így aztán én ettem meg ott a klozetban. 
Lelicámat 1s loptam. Két citromot is Öcsinek aztán még kett őt majd 
egy narancsot meg két tojást mindezt a piacon. Loptam egy almát 
meg egy köх tét 2s a zöildséges boltból nem vihettem el többet az a 
bácsi folyton nézett félteara hagy rajtakap. Elloptam Djurdjica néni 
nylon ruhaszárító kötelét kivittem a piacra és aiadta аn egy parasztnak 
harmincöt dinárért. Mazsolát vettem rajta. Az iskolában egy Novakovi ć  
Nevenka nevű  kislánytól elloptam a töltőtollat és akkor mindjárt nagy 
kutatás volt és majdnem rajtacsíptek. A cip őmbe dugtam. Aradra bá-
csinak adtam el ő  is szokott Topni ezt láttam !százhúsz dinárért de ő  
később beárult anyukánál úgyhogy ezért szorultam. Azt mondtam hogy 
találtam. Meg hát a pénzt is elköltöttem már. Körtét vettem megint 
pfuj de rosszak voltak. Egy Milica nevű  nénitől aki anyukával dol-
gozik kétszáz dinárt csentem ki a köpenyb ől. Csúnyán összekapott 
emiatt anyukámmal otthon aztán anyuka meg is vert és azt ordította 
valld be hogy elloptad-e nem bántalak én meg azt sikítottam nem lop-
tam el anyukám úgy éljél te. A gyermekfalatozóba mentem és szalá-
mit meg kiflit ettem és joghurttat meg tejet ittam a cukrászdában 
pedig megvettem azt a hosszút ami a kirakatban lóg. Nem ízlett. Lepe 
nénitől továbbá éllaptaan a villanyvasaló zsinórját de senki sem akarta 
megvenni nagyon ócska volt már. A szemeteskannába dobtam. Egy 
nénitől ;akinek kisbabája van egyszer egy este elloptam valamit a ruha-
szárító ,köt гélről azt hittem ing. Három pelenka volt és nem tudtam 
mit kezdjek vele. Eldobtam azt is. És loptam még mást is de nem 
jut eszembe. 

És akkor egyszer a piacon egy kövér nénit ől aki papucsokat meg 
cipőket árult elcsentem egy papucsot kés őbb pedig egy másikat is és 
senki sem vette észre és én megindultam velük. De akkor észrevettem 
hagy mindkét papusos balos. Nem tudtam hirtelenében mit csináljak 
visszafordultam hát hogy észrevétlenül kicseréljem de akkor az egyik 
papucsot еlejtetљem és ezt mindenki meglátta. A kövér néni akkor el-
kezdett sivalkodni hogy tolvaj tolvaj és mind összecs ődült a sok asz-
szony körülöttem és ők is elkezdtek kiabálni hagy tolvaj szarka és a 
hajamat сsupálták az a kövér meg fogta a kezemet és azt ordította, 
hogy á te akarsz ingem meglopni régóta stíröllek én ezt nem tudom 
mit jelent meg, hogy hol az a rend őr. Akkor aztán megérkezett a rend-
őr és bevitt a városházára. Ott megint láttam azt a szép ápolt kez ű  
bácsit aki nálunk járt. ő  megismert és olyan szomorúnak látszott és 
azt kérdezte hogy minek neked az a büdös papucs. Én csak hallgat-
tam. Akkor bejött a szobába egy néni és azt mondta jé milyen kicsi 
és már lop nem szégyelled magad? Én meg azt mondtam nem. Ak-
kor az a bácsi sоkáig faggatott. Én meg elmeséltem hogy sokat loptam 
már és azt is hogy mit és neki is megmondtam hogy nem szégyellem 
magam. Akkor futva megérkezett anyukám a haját tépte és kiabált 
hogy én ezt nem é'lean túl hát nem vettem meg neked mindent amit 
kívántál jaj jaj mit kellett megérnem mindenemet föláldoztam ezekért 
a gyerа'kekért ők pedig így hálálják meg jaj hogy élem ezt túl és én 
akkor rettenetesen szégyelltem magam. 

Anyukám és apukám most nagyon jók hozzám megint. Már nem 
vernek és anyukám mindig azt mondja mért nem veszed fel fiam az 
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új ruhádat. Én is jó vagyok és többé nem lopok. Csak úgy néha egy  
kicsit. És csak néha pisiiek be éjszaka. De apa és anya ezért sem szid  
már. És ma vasárnap volt holnap anyukám megint nem fog dolgozni  
hanem ismét rám adja az ú j ruhámat azt a zöld és sárga virágos ru-
hámat kézen fog és elvezet Zemunba abba az otthonba amely nem  
otthon hanem rabsága gyerekeknek. Én eleinte rettenetesen féltem és  
olyankor kijártam ide és sírtam. Most már nem félek. Bánom is én  
az intézetet. Bánom is én az anyámat. Bánom is én az egész világot.  
Csak azt sajnálom hogy az előbb nem hívtam ide Pecát. Ő  jó.  

S ha holnap .bemegyek az intézetbe szóldk valamelyik férfinak hogy  
csináljon nekem gyereket. Ők azt szeretik tudom. Ha nem esik j ál  
majd a szememre tapasztom a kezem és nem fogok látni semmit. És  
késdob aztán szülök egy szép kis öcsit. És úgy is fogom hívni öcsi  
nem pedig Miroslav. Ezt a nevet nem szeretem.  

De az is lehet hagy kiszökőik Аmerilkába. Ott fogok nagyra nőni szép  
leszek és elszegődök egy cirkuszba én hajtom majd a kötélen azt  a 
száp fényes biciklit ahogy egyszer Zemunban láttam és sok szép nylon  
ruhám lesz és sok sok szép férfi lesz körülöttem és 6k majd szeret-
nek engem. És mindenki szeretni fog. És akkor az újságban kijön  
majd a fényképem eljut ide Belgrádba is :és akkor meglátja majd  
anyukám apukám a kis öcsi és Peaa s. És mindenki. És akkor én  
veszek egy szép nyitott piros autót és egyszer május elsején nem nem  
május elsején akkor nagy a talongáss egyszer vasárnap eljövök Belg-
rádba az én nyitott piros kocsimban és lesz benne egy szép nagy ku-
tyus is és akkor ide hajtok a barakkunkhoz és tülkölni fogok és itt  
fogok keringeni a barakkunk körül s akkor mindenki kiáll majd  a 
barakk élé engem fognák nézni és gazt kiabálják majd Lilike Lilike  
megjött 'a mi Lilikénk és a milicisták is kiabálnifogják Lilike Lilike  
és mindenki integet majd. Én pedig csak száguldozom a barakkunk  
körül és senkire rá sem nézek a szél lobogtatja a hajamat és a szép  
ruhámat és dk 'azt kiabálják majd milyen szép a mi  Lilikénk milyen  
szép a mi Lilikénk s én csak tülkölök tülkölök tülkölök majd és sNá-
guldok száguldok száguldnak és keringek a barakkunk körül keringek  
keringek keringek keringek keringek.  

De lehet hogy csak (abban hagyom az evést.  

Borbély János fordítása  
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FELSZАSADULÁS  

MONOSZL б Y DEZS đ  

A vadgesztenyefák ágai összecsa ipбdnak. Sűrű  árnyék fedi Máriát, a 
strandot, az utcát. Az egész vadgesztenyefasor már olyam, mint egy 
söfiét folyosó, pontosan arra a kisdiákkori ,rajzra hasonlít, amikor fe-
kétére tsatíroztak egy téglalapot: Ez mi? Sötét alagútban négerek harca. 
De érdekes, néha a sötét folyosó se látszik, színtelen lebegés veszi kö-
rül a diákot, ez meg arra a másik rajzra, helyesebben arra az üres  
irkalapra hasonlít. Hát ez mi? A sivatagban állt egy arab, de már el-
ment. Ttt azonban mégis inkább folyosóról van szó, s őt, ez a folyosó  
kanyarog is. A folyosó végén van egy szoba, abban egy taláros és  
szeaniiveges öregúr várakozik. Lehet, hogy ha egyedül van, nincs is  
rajta talár, ,de ha a diák belép, menten magára kapja.  

— Hol az indexe, Kőszeghy?  
Mielőtt azonban ezt megkérdezhetné, .a folyosón visszafelé kezdenek  

szaladgálni a vadgesztenyefák. Olyan gyorsan futnak, hogy tejszín ű  
köddé változik a folyosó két oldala. Néha egy-egy arc bebámul a tej es-
üvegen, de a fák nem állnak meg, tovább rohannak. Egészen úgy sza-
ladnak, minta trtikkfiilTneken a vizbeugró. Csattana víz tükre, ez a 
fo2уоsб  vége. De már a feje is látszik az ugrónak, a törzse is, már az 
egész teste a levegőben van, mindjárt partit fog érni, még egy film-
kocka, rés talpával dobbanta felszínem.  

A félszín sem biztosit semmi állandóságot. Váratlanul elmozdul, s  
alatta tátong a bizonytalanság. A kavicsok is 'elmozdulnak és a kövek  
is, részint azért, hogy megmutassák, hogy alattuk régebbi kavicsok és  
régebbi kövek hevernek. Valamikor azok is így mozogtak, s még most  
is tele vannak villamossággal, nem lehet békésen 'a hátukon heverni.  

Az iskolába vezet ő  utca is ilyen. Kétoldalt ,plakátok övezik és dísz-
sorfalak. Csupa dicsőséges naptárlappal van kikárpitozva az utca. „Di-
csőséges felszabadulás. Dicsőséges hadsereg. Dics őséges felszabadítók.  
Dicsőséges ... Dicsóséges ..." Visszafelé ugyanezekre a dics őségekre La-
pos a cipő . Mire hazaér, már az utolsó díszsorfal is összed ől, besáro-
zódnak az úttörő-nyakkendők, a kisdiáknak nyakáig bizsereg a talpa,  
és várja az otthoni újabb plakátokat, amelyek egészen más dics őséget  
hirdetnek.  

Zoli bácsi plakátja még aránylag a legcsendesebb, azon fekete rwhás,  
ősz hajú öregurak ülnek és tarokkoznak.  
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Vilma néni plakátján fejkend ős szobacicusok szaladgálnak, és ezüst 
tálcán kapucínert szervíroznak. 

Imre bácsi ,plakátja a legkülönösebb és a legmozgalmasabb. Olyan, 
minta vitrinben a régi cukortartó, amelyen aranyazott skorpiók csil-
lognak. Ezek néha Lemásznak a cukortotóról, s összevissza szaladgál-
nak az álmokban, és néha nappal is. Imre bácsi ha rákezdi, a ház el őtt 
egyszeriben díszruhás csend őrök menetelnek, mindegyiknek kakastoll 
leng a kalapja mellett... 

A tanár elvtárs szerint ezek a kakastollak иéresek, semmi közük a 
dicsőséghez, éppen mindig a dicsőség ellen harcolnak. 

Imre bácsi kakastollai betyárosan lengenek. Vigyázzba vágják ma-
gukat és szalutálnak. Az egyik kilép а  sогbбІ , ez a legdélcegebb, harsány 
vezényszót üvölt: 

Karddal tisztelegj! 
S akkor az egész utca márdíszlépésben menetei, letopassák az ösz-

szes többi plakátokat. 
Igaz, a tanár elvtárs hatalmas dézsákböl szennyet igyekszik önteni 

a nyakukba, többen eltéиesztlk a díszlépést, néhányan kereket oldanak, 
peregnek a dobok — „Világ proletárjai, egyesüljetek!" —, futnak a 
kakastollasok. A diák is gyűlölködve kiált már utánuk, de akkor meg-
reccsen Imre bácsi boros baritonja: 

Micsoda, az anyátok istenit! — és a legdélcegebb kakastoll ilyen-
kor mindig feltápászkodтk, meztelen karddal rohan a dics őséges pla-
kátokkal szemben, a, zubbonyát is szétgombolja: — Ide l őjetek! — ki-
áltja szépen zengő , fiatal hangon, s harcol utolsó leheletéig. Az a szál-
faegyenes kakastoll úgy esiik el, hogy nem lehet összetaposni. Hiába 
mesterkedik a bonár elvtárs, és hiába bégeti az egész osztály nyájként 
wtána ... És közben néhány k ő  még az iskolából is kimozdul, gyors, 
kapkodó mozdulattal átfestenek néhány plakátot, aztán elkezdik elölr ő l 
az altielujázást ... De már nem olyan hangosan, Imre bácsi azonban 
annál jobban ordítja a magáét ... És eltelik néhány év ... És a fiúk 
már indián regényeket olvasnak és farmernadrágban járnak .. . 

Egy emberként soralkozott fel a nép, munkásak, parasztok, értel-
miségiek ... magyarázza a dobogón a tanár. 

És mindenki ott volta barikádokon .. . 
Imre bácsi nem volt ott — gondolja magában a diák —, és Vilma 

néni se volt ott, és Zoli bácsi is a kaszinóban kártyázott. De nem szál 
semmit, nem akar vitatkozni. A kakastollas úgyis el őtte lépeget, ki-
húzza magát, melóén ott ragyog az arany vitézségi érem, amely egy 
kicsit a cukkortartó skorpió j ára is hasonlít. — „Karddal tisztelegj ! " —
vezényel a kakastollas. 

Kбszeghy, maga nem figyel — dörög rá a tanár. 
Azok a kakastollasok fasiszta csürhék — mondja otthon Imre 

bácsinak. 
Imre bácsi borvörös arca cék'lak гkké változik. Káromkodva tépegeti 

az iskolai dicsőség plakátjait. S amii a legkülönösebb, néhány plakátot 
a tanárral együtt dobnak 'a szemétbe. — Na, nem megmondtam? — re-
csegi Imre bácsi. — Süssétek meg a dics őségeteket! 

Az egész élet kiismerhetetlen. Semmi állandóságоt nem biztosít. 
Olyan, mint az utca. Azon is ide-oda mozgó kövek vannak, alattuk a 
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mélyben még régebbi kövek remegnek, szinte csodálatos, hogy végig  
lehet rajta menni.  

Vilma néni imádkozik. Sűrűn hányja magára a keresztet, néha a  
diák fejére is, és a kenyérre is, amit fel akartnak szelni. Sovány nyakán  
ilyenkkor ide-odra lendül a dublé lánc. Az aranyat el kellett adni a ne-
héz iddkben. De hiszen azoka nehéz id ők éppen a dicsőséges idők vol-
tak. A diák szerеtné is, ha ebben a tanárnak lenne igaza. Elvégre  a 
dublé lánc is megteszi, ha ide-odra mozdul, egészen olyan, mintha látha-
tatlan manók harangoznának 'rajta. „Bimm-bamm, Vilma néni meg-
bolondult. Bimm-bamm, Vilma néni megbolondult."  

Vi2лiа  nénd, mit tetszik gondolni, a jóisten szerette a kakastolla-
sakat?  

Bimm-bamm — harangozik a lánc Vilma néni nyakán.  
A jóisten minden rendes embert szeret.  

A kak~astollasоk neon voltak rendes emberek, meggyötđrték a sze-
gényeket, ártatlan embereket hurcoltak a börtönbe, a kakastollasok...  

Vilma néni összeszomítja a száját.  
s azokat, akik a kakastollasok ellen harcoltak, azokat szereti a 

jái!sten? 
Ha rendes emberek voltak, szereti. 
És az indiánokat? 
Azokat is. 

A jóistenen sem lehet eligazodni. A jóisten, úgy látszik, mindenkit 
szeret. De ez inkább úgy hangzik, mintha senkit se szeretne, csak Vil-
ma nénit. Az i's lehet, hagy az isten is Vilma nénire hasonlít. Neki is 
van egy lánca nyakán, ,amely értelmeólenül ide-oda leng a levegőben, 
és nem lehet megkapaszkodni benne. 

Érdekes, még az indiánoknak a legjobb. A tanár sincs az indiánok 
ellen, se Imre bácsi, az isten is szereti őket. Milyen egyszerű  lenni, ha 
az a kakastollas indiánná változna és tom ~ahaw'kot ragadna a kezébe, 
akkor magát sem tagadná meg, plakát se lenne, csend őr es lenne, csak 
egyszerűen indián. Az indiánokat is talán azért szeretik, amiért a jó-
istent, egyikeiket sem lehet látni sehol, csak olyankor, ha Vilma néni 
felöltözik jóistennek, és az osztálytársak kinevezik magukat Fekete 
Párducnak meg Vadélőnek. 

Még Zoli bácsi i's megenyhül, ha az indiánokról faggatja. Barackot 
nyom a fejére. 

Hát téged hogy hívnak a csapatban, nagyf őnök elvta ~rs? 
Sеhagy ... Én nem vagyok benn a csapatban... 
Kár ... Annak idején mi is játszottunk indiánosdit. De az régen 

volt — legyint Zoli bácsi leгondön a levegőbe. Ebben a legyintésben 
az is benne van, hogy őt már semmi sem érdekli, legföljebb a tarokk-
parti. De az is egyre kevésbé, sorban halnak meg a partnerei. Lassan-
ként nem marad senki, ajki elfogja a pagát ultimóját. Pedig jó lenne, 
ha legalább Zoli bácsi rendet teremtene a csend őrök és a plakátok 
ddlgában. 

Akkor is voltak gazemberek, meg most is vannak — dohogja. —
Szar a világ, tök a tromf. — Esetleg barackot nyoma fejére, de ezt 
is inkább az indiánokkal kapcsolatban. 

Az apját sem tudja m гgkérdezni, hiszen az apja még el őbb meghalt, 
mintsem _ő  a világra jött volna. A mamát negyedik elemista korában 
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temette. Meg aztán az apja körül sinus minden rendben. Nem elég,  
hogy meghalt, még egy csomó bizonytalanságot is hagyott hátra.  

Igaz, hagy Köszeghy apja h ősi hálált halt? — nyújtózik az egyik  
stréber osztálytárs az óra alatt.  

Köszeghy ftжg vörösen ü1 a padban. A tanár is zavarban van. Nem  
tudja, mit  feleljen. Kőszeghy az osztály legjobb tanulója és teljesen  
árva, de akkor is... Kőszeghy apja a fasiszták oldalán harcolt... Igaz,  
csak tartalékos tisztként és nem önként menta frontra... H ősi ha-
lált halhat-e valаki akkor is, ha... Természetes, hogy nem halhat h ősi 
halált ... Mit szólna ahhoz Bálogh, akinek az apja partizánként esett 
el. Viszont Kőszeghy sem tehet arról .. . 

Most neon foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel, a mai órán a felsza-
badu`lásról lesz szó, amiikor is dics őséges csapataink .. . 

Disznóság — gondolja magában. —Hogy lehet így felszabadulni, 
amikor soha semmit sem tud meg az ember, amikor itt kell ülni fülig 
vörösen, kajánkodó tekintetek kereszttüzében, és otthon is így kell 
ülni, otthon meg a plakátok miatt és Vilanа  méni miatt, aki szerint min-
denkit szeret a jóisten. 
бlуkor mégis megáll az utca, elrendeződnek a sorfalak, együtt kia-

bál 'a lelkesedés. Történelemóra van. Éppen most rombolják le a 
Bastille-t. Égalité, fraternité ... Ezzel igazán egyet lehet érteni. A diák 
a Marseillaise dallamára menetel. Tulajdonkeppen Imre bácsi, Zoli 
bácsi, Vilma néni is feltűzhetnék a kokárdát. De úgy látszik, 6k a ki-
rály oldalán á'llnаk. De hiszen a király is felt űzte. Gsakhogy a királyt 
később lefejezték. Viszont a király gazdag volt. Imre bácsi, Vilma néni 
és Zoli bácsi szegények. Négy osztályhársa apjának autója van. Ro-
bes гpierre-nek nem volt autója. Persze, Rabespierre-nek nem is lehetett, 
hiszen akkor még nem volt autó. De nekik most sincs. Miért nem 
tűzi fel Imre bácsi a kokárdát? 

Azért nem tűzi fel, mert otthon sugdolóznak Vilma nénivel. 
Te, képzeld el, Géza kiszökött Nyugatra, ott él valami autószerel ő  

műhelyben. Nehogy a gyereknek szóljál róla. A gyereknek nem sza-
bad semmit se megtudnia. 

Ki is az a, Géza tulajdonképpen? Tizenhatodik Lajos biztosan nem, 
azt lefejezték. Talán a fia, az valahogy elt űnt, amíg a Bastille-t ostro-
molták. Az is lehet, hogy ő , a diák, Tizenhatodik Lajos fia. A nagy fel-
fordulásban teljesen elfelejtkeztek róla. És mégsem így van, egészen 
másképp van. Géza nem más, mint az a délceg osenddr, aki utolsó 
leheletéig harcolt, de a legutolsó előtt még meggondolta magát, civil 
ruhát ve ~tat fel, kiszökött Nyugatra, és most autógumit foldoz. 

A diák örül, hogy nem halt meg a kakástollas, együtt menetelhet a 
Bastille ellen, még csak indiánnak sem kell felcsapnia. Ha most ide-
hoznának egy igazságmér ő  készüléket, akkor minden kiderülne. Mtiért 
is neon hozzák ide? Akkor az egész osztály megtudná, hogy ő  igenis 
ott rohan a tömegben. Tizenhatodik Lajos fiának is csak azért csapott 
fel, mert kirekesztették őt az ostromlók közül, s valahová csak kell 
tartozna. Az ember nem maradhat ,teljesen egyedül. Ionne bácsit is 
nyugodtan elvihetik a panoptikumba, a kakastollassal együtt, azzal, aki 
rozsdás harddal piszkálja az autógumikat, benne megbízhatnak, ő  nem 
fog semmit sem tenni ez ellen. Végre fel akar szabadulni, lelkesedni 
akar, együtt akar kiabálnia többiekkel. Sajnos, nincsen igazságmér ő  
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készülék, a napok kordéján midig elvisznek egy vágyott gondolatot,  
keresztül a Szajnán, a guillotine álá. Tizenhatodik Lajos fiának kell  
mamadnia, nvég akkor is, ha a f тlгmvászanról Lenin beszél a tömegihez,  
amelyben ott áll ő  is, különös módon két személyben, fázó és didergő  
pékinasként és álruhás királyfiként is, és titdkban könnyet törül ki a 
szegne saп~kálbál, hogy Imre bácsi ne lássa. Ezeket a könnyeket egyéb-
ként Vilma néni eldtt is titkolni kell, mert Vilma néni jóistene nem 
szereti Lenint. Bár ez sem biztos, az is lehet, h оgу  Vilma néni csak 
a saját dublé láncával tanácskoz%k, és nem a jóistenével. Vilma néni 
jóistene .amúgy se tud csodát tenni, az igazságmér ő  készülék se mű -
ködik, s a kakastollasakkal szemben is a tanárnak van igaza. Lenin  
azonban csodát tud tenni. A Gereblyés fiú is, akinek szegény béres  
volt az apja, töke kapott autót. A Gereblyés fiú Leninhez imádkozott,  
és igaza volt, Tizenhatodik Lajos fia azonban nem imádkozhat Lenin-
hez. Tu аjdonfképpen kihez is imádkozhat Tizenhatodik Lajos fia, aki  
didergő  pékinas, és motorbiciklije sincsen?  

Még szerencse, hagy az évék is elrepülnek közben. A középiskolás-
ból főászkolás lesz.  

H iába gáncsoskodtak — recsegi Imre bácsi —, ennek a fiúnak  
úgy vág az esze, mint a bo гotva, nenyhiába .. . 

A diák nem figyel oda, hogy Imre bácsi mit beszél, hadd beszéljen, 
amúgy is régen a panoptikumban van, esetleg autógumit szerel a kakas-
tollassal. lús ákármit is beszél, őt .gáncsoskodás nélkül felvették a b б l-
csészkarra, és Imre bácsi már ,egy éve meghalt, és az egészr ől nem is 
tudhat semmit. Valójában már sajnálja, i's, hogy halála el őtt úgy össze-
koccant vele. De az is a miatta kafkastollas miatt volt, aki még az 
autószerelő  műheеlyrből is harcolt a felszabadulás ellen. 

SzІаnеnszedett 'hazugság az egész történeted — vágta akkor .a sze-
mébe —, a te kakastollasaid mind gyáva brigantik voltak, csak védte-
lenékkel szemben mertek h ősködni, aztán nyúlcipőt kötöttek a tal-
pukra, s elmentek autágumit szerelni Nyugatra, a vitézségi érmüket 
is bedobták a kanálisba ... Egyébként oda való is volt ... Helyesen 
tették. 

Ha akkora tanára ezt hallja, megdicsérte volna, de nem ezt hallotta, 
neki egészen mást mondott. 

Ha azon 'a másik oldalon mind csak gyávák álltak, akkor kik el-
len voltunk mi hősök?  

Maga sem értette, miért kérdezte éppen ezt, de túlságosan benne di-
dergett Tizenhatodik Lajos fia, az árvasága is, s aznap temették el  
Imre bocsit  .. . 

A főiskolán jobb, ott nem tűnik fel annyira, ha valaki egyedül ma-
radt, ha valaki nincs benn az indiáncsapatban. Különben is sok min-
denbe meg lenhet fogózni, például ebbe is:  

„Az ember fagalmánák tartalmán értjük a következ ő  jegyek összes-
ségét: emlős, kétlábú, érző  .és eszes, beszélni tudó, :nevetni tudó, fehér,  
barna vagy sárga b őrű  ... A fogalom tartalma és terjedelme között  
fordított viszony van ... Legtöbb jegye lesz azon fogalomnak, amely  
legkevesebb egyedet jelöl, ti. az egyedi fogalomnak, tehát Tizenhatodik  
Lajos fi.ának"... Mondatokba, papirosokba lehet fogózkodni, meg le-
het állítania világot, Zénon is megállítatta a nyílvesszőt, hiába lövik  
ki, a nyíl nem repül, mert 'a pillanat, tört részében is lennie kell valahol,  
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tehát csak ott lehet és nem másutt, és Akhilleusz sem érheti utol a 
teknősbékát, ha annak a legcsekélyebb el őnye is van a versenyfutás-
ban ... Hja Akhilleusz nem éri utol a teknősbékát, akkor megállta vi-
lág, akkor el lehet vonatkozni a föld körii'1 kering ő  űrrakétákt бl, ame-
lyekbe úgyse lehet beleülni. De mások mégiscsak be'leü'lnek. Péter is 
beleül, aki Irénnel jár, és Géza is, aki Máriával. Máriának szép sz ő+ke 
a haja, és neki is lánc van a nyakában, mint Vilma néninek. Ha be-
ugrik a vízbe, az a lánc is harangozik. Azt harangozza: Mária kedves 
huncutság, Mária teknősbékákon lovagol. Akhilleusz sohase éri utol. 
Tulajdonképpen miiért nem éri utol Akhilleusz a teknősbékát? Mert 
mindig későbben lép előre, mint a teknősbéka. A teknősbékának szőke 
huncutkája van, s strand homokján fekszik, és ingerkedve néz a diákra. 
Na most, Akhilleusz, most el lehetne csípni. — De a tekn ősbéka meg-
előzi: 

Mondja, Kőszeghy, igaz, hogy maga szűz? 
Péter és Géza kajánkodva kuncog, akárcsak az osztály, amikor az 

apja hősi halála kert szóba. 
Az baj? — kérdezi Akhilleusz: 
Utlam a szűz fiúkat — kacagja a tekn ősbéka, és fejest ugrik a 

vízbe. 
Ha most Akhilleusz is fejest ugrana! De úgyis hiába, Zénon bebizo-

nyítatta. Mária egy centivel e'l őbte megy a papíron. Össze kellene tépni 
az egész füzetet Gézával együtt, Imre bácsival és Vilma ménivel együtt. 
Hiszen a világ előre megy. Előre megy. L еrambolták a Bastille-t, és 
elfutottak a kakastollasok. És ha nem futották mégsem egészen el, 
csak ,elbújtak az autószerel ő  műhelybe? Amióta Imre bácsi meghalt, 
néha Tuzex-utalványok érkeznek. 

Ezek is aabbб'1 a szеrelőműhelybői vannak? 
Vilma néni jбistene nem akar semmiről se tudni, csak ide-oda bille-

geti a láncát. 
Mert ha onnan vannak, akkor nekem abbбl nem kell, inkább .. . 

Mit inkább? Egy szegény diáknak nincs inkább, az összeszorítja a 
fogát, és nem kíváncsiskodik a rejtélyes szerel őműhelyek után. Egy 
szegény diák nem tud nyloninget vásárolni az ösztöndíjából. Bezzeg 
Péternek és Gгzának, ,pedig már két vizsgát is elblicceltek, van nylon-
ingük, utolérik a teknősbékákat, csak egyedül Akhilleusznak nem si-
kerül. 

És az egyetemhez vezet ő  utca kövei is ide-oda mozognak. Itt is jabb-
rбlbalrбl sorfalak állnak, csak legföljebb azzal a különbséggel, hogy 
nem kell párosával lépegetni, vagy hármas sorokban, mint annak ide-
jén, amikor a tanár elvtárs vezényelt. „Második A — sorakoz б ! Har-
mnadik A — saralkozó! Karddal tisztelegj! ... Nem, ezt nem 6, ezt  a 
kakastollas mondta. De az utca fölött így is állandóam hullnak a bam-
bák. És hiába vannak a kongresszusok, a béketárgyalások ... Mintha  
összebeszéltek volna — mi addig tárgyalunk, amíg el nem fogynak a  
régi fegyverek, mert nincs hová tenni a sok ficska repül őt, .bombát és  
ágyúgoiyбt, közben persze újabbakat is kell gyáritani, kétezerben úgyis  
hatQnilиárd ember lesz, és igazán nem lehet veliik mit csinálni. Az sem  
sokat segít, hogy Indiában évente tizenöt millió ember hal éhen, igaz,  
Afrikában is meghalnak egypáran, de ez még mindig kevés  .. . 
És ugyebár  .. . 
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De hát akkor minek rombalták 11 a Bastille-t? És akkor mégiscsak 
Vilma néná jóistenének van igaza, aki közömbösen nézi az egészet, s 
Lenin is háába adott autót Gereblyés apjának. Ha Akhilleusz utolér-
hetné a teknősbékát és beszélhetne a nagyhatalmak vezet őivel, akkor ő  
megmondaná ... Mit mondana meg? Mindjárt kiderülne az az autó-
szerelő  műhely, és az is, hagy ő  Tizenhatodik Lajos fia, ujjal mutogat-
nának rá ... Legokosabb, ha befogja a száját. Ha Akhilleusz utolérné 
a te'knósbékát, akkor megmondaná Máriának, hogy ő  nem Tizenhato-
dik Lajos fia, bele akar ülne az űrrakétába, s Zoli bácsival is vitába 
fog száillná, megmondja neki, hogy nem kell indiánnak lenni ahhoz, 
hogy az ember becsületes ember legyen. Akkor azt is meg tudná rna-
gyaráznn, hogy néki teljesen mindegy már, hogy az apja h ősi halált 
halt-e. Ha nekik, a teknősbékáknak mindegy, neki, Akhilleusznak is 
mindegy. Hiszen elhihetik, hogy nem ő  osztatta a parancsokat... S 
van abban is valami igazságtalanság, hogy Balogh valahogy már az in-
dulás pillanatában a teknősbékák előtt szalad, pedig ő  sem osztogatta 
a parancsokat... S neki mennyivel kés "óbb kellett elindulni ... Ha 
Akhilleusz utolérhetné a tekn ősbékáikat, akkor Akhilleusz is egyszeri-
ben teknősbékává változna, s nem lenne többé Tizenhatodik Lajos fia. 

De ez így egészen zavarosan hangzik, és senki se hallgatná végig. 
Sernapit sem lehel végigmondani senkinek. Balogh egyszer űen kicsa-
varná Zénan kezéből az íjat. — Micsoda? Hogy nem repül a nyílvesz-
sző? — És kilőné, és pontosan a céltábla közepében állna meg, a ka-
kastoll ~as feje közepében, és a tanára is ugyanoda l őne, aztán Imre 
bácsi is kirohanna a panoptikumból, ő  is elkezdené a céllövészetet: 
„Az anyátok istenit!" ... Es Zoli bácsi is odavágná a tarokklapokat: 
„Szar a világ, bök a tromf!" Vilma néni jóistene csendesen nézn е  
mindezt, és senki se figyelne arra, hogy mit beszél a diák. 

Az is lehet, hogy másnak is ugya тiilyen nehéz az élete, mint neki. 
csak mások jó arcot vágnak a tárgyaláshoz. Egyszer űen felcsapnak 
bírónak, és nem akarnak az elitéltek között ülni. Nem tör ődnek a fo-
galom jegyetvеl, csak a tartalmával. Beöltöznek a fogalom talárába, 
szépen egymás mellé sorakoznak, előveszik a nagy könyvet, és olvas-
sák ott, ahol kell. Most Ianre bácsi 16, most Balogh l ő , most a tanár 
lő , egyЈkеttő , egykettő , rímel ez az egész céllövészet. Zénon kétségbe-
esetten erő2kbdik, hogy a levegőben megtartsa a nyílvessz őt. De nem 
bír vele, hol erre, hol arra mered az éle. Mária pedig ezalatt a strand 
homokján heverészik, és gúnyosan nézi a céllövészetet. 

És maga, Kőszeghy, maga egész nap csak tanul, ugye? 
Igen, most kellene elmagyarázni, de nem lehet. Géza el őbb érkezik. 

Nem akarsz egy málnaszörpöt, Márta? 
Егdekes, pedig ő  is ugyanezt akarta kérdezni, de aztán azoka nyíl-

vesszők összekeverték a fejében a mondatot. Senkinek sem lehet sem-
mit végigmondaná. 

A vadgesztenyefák ágai összecsapódnak. S űrű  árnyék fedi Máriát, a 
strandot, az utcát. Az egész vadgesztenye-fasor olyan már, mint egy 
sötét folyosó, pontosan arra a kisdiákkori rajzra hasonlit, amikor fe-
keténe satíroztak egy tégla-lapot. Ez mi? Sötét alagútban négerek harca. 
De érdekes, néha a sötét folyosó se látszik, színtelen lebegés veszi kö-
rül a diákot, ez meg arra a másik rajzra, helyesebben arra az üres 
irkalaapra hasonlit. Hát ez mi? A sivatagban állt egy arab, de már  
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elment. Itt azonban mégis inkább folyosóról van szó, s őt, ez a folyosó 
kanyarog is. A folyosó végén van egy szoba, abban egy taláros és szem-
üveges öregúr várakozik. Lehet, hogy ha egyedül van, nincs is rajta a 
talár, de ha a diák belép .a szobába, menten magára kapja. 

Hal az indexe, Kőszeghy? 
A diák keresi az indexéi, de nem találja. Táska sincs vele, csak a 

hónalja alatt szorangart három fejet, mind a három fej az övé. 
A daláros öregúr kedvesen elmosolyodik. 

Tudja mit, Kőszeghy, beszéljen a felszabadulásról. Hiszen ha nem 
tévedek, maga éppabban az évben szülelett. 

A diák a hónaljára bámul. Az egyik fejében ott van minden, az utca, 
a folyosó, a strand, Mária, Tizenhatodik Lajos, Imre bácsi, Vilma néni, 
az egész tarokkparti és az autoszerei б  műhely. Ha ezt a fejét oda-
adná a talárosnak, biztosan sikerülne a vizsga. A másik fejében ott van 
a pontos felelet: Dicsőséges csapataink ekkor, meg ekkor ... A harma-
dik fejében nincs semmi. A harmadik feje azzal az üres irkalappal 
egyenlő : A sivatagban állt egy arab, de már elment. Hirtelen nem 
tudja, hogy melyik feje melyik. Még szerencse, hogy az egészet csak 
álmodja, miég nincs is a folyosó végén, rnég csak most következik az 
a szoba. A tаláras még nem is kérdezett t őle semmit. De az is lehet, 
hogy ezt most már nem az álomban kérdezte t őle: 

Kőszeghy, beszéljen a felszabadulásnál. 
Nem, most már valóban egymással szemben ülnek. Az еg z dolog 

végdelen egyszerű . Leteszi az asztalra a fejét a helyes felelettel. De 
még egy kicsit várni kell, a másik fejében most indul el a tekn ősbéka. 
Akhilleusz rohan utána. A tekn ősbéka mindig egy centivel megel őzi. 
Most kellene segiteni Akhilleusznak. Csak egy kicsit kellene meglökni, 
hogy felszabaduljon, hiszen már a Bas г Ρtille-t ledönttő  csapatok is el-
indultak, ott rohan Rabespierre, Marat és Danton is. Lenin lengeti a 
zászlót .. . 

A taláros öregúr szemüvege csodálkozva csillog. Nem érti, miért 
nem éri utal Akhilleusza tekn ősbékát. 
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нАROЛ7  NOVELLA  

SZIRMAI KAROLY  

ÉLET ÉS HALÁL 

Nyugat felé hátrálб, fekete éj, kelet felé: szétfolyó, opálos, hajnali 
tenger. 

A végtelenbe nyúló országúton, hosszú sorban, gyerekek jönnek. Míg 
egyik kezükben színes zászlót lenget a hajnali szell ő , a másikban vi-
dáman pattog a piciny, bórszíjas ostor. A délnek vonuló gyermek-
sereg, hajnalmámoros torokkal, ujjongva zengi az Élet örök dalát. 

Az izzón habogó déli napsirttésben ájultan hever a föld. De a mesz-
szire nyúló o ~rszá,gúton csak folyton vonul az emberi had, s b őrszíjjal 
befogott izmos testével fáradhatastlanul vonszolja fölfelé az Élet óriás, 
dübörgő  kerekét. 

A roppant kerék túlsó oldalán ugyanoly emberhad görcsös neki-
feszüléssel tolja a gördülő  tömböt. 

De messze, odafönn, olykor hirtelen megroppan a k őszirt, s a dübö-
rögve .alázúdulб  szikláktól egtorpan a henger. Néhány semmibe málló 
emberi jajszó, s az ezüstösen csillogó gömböly ű  ércen: véres, cafran-
gos húspalacsinta. 

Az óriás henger pol ~lamatokra megáll, s valaki irtózva elfedi fiatalos 
arcát. 

Jaj, könyörüljetek rajtunk — mondja esengve. 
Egy másik is megszбlаíl: 

Eresszietek ki a láncból, nem akarók meghalni, én még élni sze-
retnék. 

De a nyoanukban lépkedő  ostoros sorbál egy kar hirtelen magasba 
lendül, fütyülve csatJtan a szíj a könyörg ők hátán, s a tüskés acél-
gömb fájdalmas sebet vág, mire feldübörögve újra megindul az óriás 
henger. 

Csak tovább, tovább! 
Az ostoros sor, megmerevedett arccal, kemény ütemben lépked 

utána.  

Messzebb, mögöttük, hová nem hatol az emberi jajszó, a halálhörgés 
s a befogott szolgák szitka, gyönyör ű  ménektől röpített pompásnál 
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pontipásabb fogatokon új emberek jönnek. Az Élet ünnepesei 6k, kik-
nek számára nincs hétköznap, munka, s gyönyör ű  otthonaikban a  
szebbnél szebb virág örök bennlakó.  

Az Élet bíbortógásai ők, kiknek muzsikától zengő  ínyenc lakomái  
messze híresek.  

Díszes, arany kerekes, gyémánt küll ős fogatán leghátul jön maga az  
Élet. Sudár növésű , izmos alakjával egy fehér márványk ő  oszlophoz  
tárnaszkadva, elégedetten nézi az odébb vonuló végtelen sort. Ott áll  
délcegen, diadalmasan a napsütésben. Tekintetét sohasem fátylazza  
könny, előtte nincs titok, neihézs ~ég. De olykor megszeszélyesedik és  
kegyetlenné válik. Ilyenkor karját kinyújtva, messzir ő'1 belemarkol az  
előtte hatad б  sorba, néhány ünnepes tógást a gördtil ő  henger elé vág,  
s ostorával nagyot pattintva, harsányan kiált oda:  

Tovább!  
a roppant acélkerék végigdübörög a tógásakon át.  

Majd elmerül, és sokáig nézi, mint vonul a végtelen sor a roppant  
acélkereket görditve fölfelé a hegyre.  

A dús aratásra gondol s egy gyászruhás, liliomfehér arcú, karcsú  
leányra, ki ősidők óta snenyasszanya néki, ki minden este haza várja a  
sok ,nvillió éves kőpalotába, s díszes kapujában állva, hosszú, fekete  
pillás szemét rávetve, gyöngéden kérdi:  

Mit hoztál, édes?  
6 ilyenkar rámutat a végtelen sorra.  

Ott álldogálnak némán minden este, és bár évmilliók szálltak el  
fölöttük, egymásra vágyó, s бbárgó ajkukon még mindig nem csattant  
el az élső  és utolsó csók, s a hallgató homályban tovább bujdosik  
köztük a ki nem mondott örökegy kérdés:  

Mikor? Mikor?  

KOPORS б SSZOB Á BAN  

Mint önmagát nyelő , hosszú, fekete, füstölg ő  fejű  kígyó, úgy siklott  
tova a vonata Duna menti, behavazott pusztaságon.  

Gábor benn ült összeszorulva a vonat egy másodosztályú szakaszá-
ban, rossz gúnyás, birkabőr bekecses munkásak társaságában.  

Gábor, bátyja táviralti sürgetésére, haldokló anyjához utazott. Több-
ször az volt az érzése, hagy elkéseitt, anyja már meghalt. De bánkódni,  
szomorúságot érezni nem tudott. luesztalon tett magának emiatt szem-
rehányást. S előre ott látta magát a halottsirató gyászolók között,  
akikhez úgy szeretett volna hasonlítani, hogy ne érezze arcán vádoló,  
szemrehányó tekintetüket. De ki érthette meg, hogy anyja halála nem  
tudta meghatni, megkönnyeztetni.  

távoli, sört, fővárosi szobájára gondolt, ahol a rideg falakat és 
a rozzant fiaágyat nélkülözéses éveiben a szomorúság pihéjével bé-
lelte ki, s hal tétlen estéken a fájdalom pamlagán heverészve, messzi,  
idegen bánatok hangulatait élte végig, s vendégül látta képzeletében 
asztalánál a nyomorultakat, megkínzottakat, kiközösítetteket, akik száz-
fé'le golgotajárással cipelték föl keresztjüket a déllibábos élet sivár 
hegytetejére. Nehéz éveiben ide zárkózott be esténként, kirekesztve 
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vdlágábál az é1б  nyomoгúságat, s szobája megtelt különös hanglatok-
kal, íróik műveibбl vett emberek átélt és kisajátított múltjával, és dús  

patinájú lett körülötte a magányos, rideg, szürke szoba, de minden  

nyomarúságáaban is idegen a valóságos élet.  

A vonat megállta Duna menti falu állomásán, s el őtte, az úton, már  
várba egy szlovák paraszt a kocsi jáv аl.  

Mi újság? — kérdezte tőle, mikor fölszállt s leült melléje.  
Az anyja meghalt, tegnap este, tizenegy óra tájban — válaszolta  

a ködanбnös.  
Meghalt — ;ismételte Gábor, de most sem érzett bánkódást, szo-

morúságat.  
Amikor megérkeztek, az udvarból egy fekete ruhás, kisírt szem ű ,  

idösebib leány jött eléje. Gábor nem ismerte föl benne mindjárt rég  

látott nővérét, a hónapokig tartó emelgetés, cipelgetés annyira meg-
viselte, megrokkantotta.  

Nénje hozzá érve, hangosan fölzokogott.  
A mama meghalt, nincs .többé, nincs többé!  

Mint nagy, fekete, éles cs őrű  madarak, úgy vágták belé szavai.  

Utána a halottas szobába vezette, ahol, anyja koporsójához érve, is-
mét felzokogott.  

Nézd, itt fekszik a mama, nincs többé, nincs többé!  
Gábort újra földre sújtatlták a súlyos szavak. De sárga arcú, hunyt  

szemű  anyjára alig ismert rá. Oly más volt most, o 'ly messzibe ál-
modó. — Vajon hol járhat, bolyonghat a lelke? — S szinte nem akarta  
elhinni, hagy meghalt. Mert olyan volt, mintha nagyon mélyen alud-
nék. Egy helyben állva, sokáig nézte. Ám bárhogy is bántotta, most  
sem tudott sírásba törni, felzokogni.  

Később az utcai szobában üldögélt bátyjával, aki anyjuk utolsó  

óráiról kezdett beszélni.  
Gsјitörtök este, aimint ott álltam ágyánál, egyszerre csak meg-

szólalt: — Az irrnént anyámma аl álmodtam. Eljött értem, s azt mondta:  

„Gyere máx, lányom, oly hideg körülöttem a föld. A sírodat is kije-
löltem. Második az enyémtől. Rózsát és szomorúfüzet ültettem mellé.  
Nagypéntek este biztosan várlak."  

Nagypéntek este észrevettem, hogy a vég felé közeledik. Türelmet-
lenül vártunk. Hátha mégis megjössz táviratomra. Akkor már alig  

ismert meg, és za пnarasan beszélt. Vigasztalni prábáltaQn. Hátha élet-
ben tarthatom jöveteledig. — Tudja.e mi újság, anyám? Nemsokára  

megérkezik Gábor. Megcsóválta a fejét, de olyan különösen. — Nem  
érkezik az már meg — motyogta, s a fal félé fordult.  

Magunkba esve üldögéltünk, és kifelé hallgatóztunk az é jszаkába.  
Hátha mégis ntiegjössz az esti vonattal.  

De elmúlt nyolc óra, elütötte a kilencet, s te nem jöttél. Feleségem-
mel, Ancsávál, reménytelenül egymásra néztünk. Kés ő ! Most már nem 
jörhetsz. 

Nem tudtunk szólni, elmozdulni. Tépel ődve magunk elé bámultunk. 
Tizenegykor egyszerre iszonyú csendtámadt. Még most is hallom. 

Mintha körülöttünk megállt volna az élet. 
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Az ágyra né Jtünk. Anyánk kinyújtózиa, fölfelé meredt tekintettel 
feküdet derékalján. 

Fölálltam s lezártam szerhét. 

Délutánina megnépesedett a halottas szoba, de alkonyat felé sz űnni 
kezdett a nehéz sóhajú ajtónyitogatás. A gyászoló szlovák asszonyok 
az utcai szobába vonultak át, ott álldogáltak, halkan beszélgetve, a 
halál árnyékában +gubbaszkodva. 

Gábor egy ideig elnézte őket, azután átment a fö'lravatalozatt szo-
bába.  

Gábor a koporsónál állva elnézte anyja megsárgult, összeaszott arcát. 
Lelkében különös hangulatok telepedtek meg. A fölravatalozott szo-

bát földbe ternetetЈt kripitánawk érezte, hol örökké füstölögnek a súlyos 
viaszgyertyáik. Ebben a hangulatában még az sem zavarta meg, mikor 
nehéz 'sóhajtással isahét felny тlt az udvari szobaajtó', és újabb sötét 
ruhás szlovák asszonyok jöttek be. Halk köszöntésüket egymáshoz 
verődő  őszi lombok susogásának érezte, s a fal mentén fölsorakozó 
alakjaikat odatámasztott múminknak. De mikor kés őbb megmozdul-
tak, s a koporsó előtt ellépkedve, halk elköszönéssel kifelé indultak, 
utánuk nézett. És képzeletében még sokáig 1'átta őket, amint egymás 
nyomágban lеpkedve, szótalanul ballagnak a kihalt, hóval borított fa-
lusi utcáakan, hátukon láthatatlanul cipelve emberrélevésük súlyos ke-
resztjét.  

Gábor ekkor úgy érezte, hagy ki kellene tépnie az ajtót a hideg fa-
lusi éj behavazott pusztaságárba, mert ez a szoba többé nem emberi 
hajlék, hanem halottasház az elhagyott teamet ő  közepén. 

AZ ELHAGYOTT HELYISÉGBEN 

A nagyabb belepökést, melyhez a kopott ruhás, ősz hajú vándor azon 
az őszvégi délutón érkezett, nem ismerte. SZákása szerint moss is  a 
délre eső  hozok kertjei alatt jött, onnan tekingetett fölfelé, vajon nem  

lát-e meg valakit odafönn tenni-venni. De a kertekben s az udvarokon 
egyetlen lélek se mutatkozott. Baronifit se hallott kárálni, kotkadá-
csdlni, sem kacsát hápogni, vagy kutyáat ugatni. Ügy hatott reá az 
egész, mintha a házakban nem tartózkodnék sejki. 

Amint ott állva, figyelőn nézelődött, egy régi hombárra emlékeztet ő , 
nyiltott kapus, üresnek látszó helyiség tűnt szemébe, mely a ház udva-
rának egész nyugaati részét elfaglakta. Ez éppen kanpára jött, mert a 
hosszú gyaloglásban annyira elfáradt, hogy be szereteti volna valahová 
húzódr i, leheveredni, két-páram órára elszundítani, s csak azután foly-
tatni vándorlását. 

Valahogy átmászott az ócska, szürke lécekb ől összeeszkábált keтí>Gé-
sen, s folyton szemmel tartva az udvart és környékét, fától fáig hú-
zódva, fölért a magasabban fekv ő  udvarra, és beképett az ócska, pisz-
kos, barna padlós helyiségbe. Benn megállt, és kíváncsian körülnézett. 
Vajon régebben mire használhatták, min ő  célit szolgálhatott? — tana-
kodott. Mert most úgyszбlván teljesen üres volt. Csupán néhány ro- 
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zuga deszkaláda hevert az egyik sarokba dobálva, a másikban két-
hárosn kiselejtezett szék, meg egy tört lábú, ócska asZt аl, hátul pe-
dig valami kiszolgált szürke hever őféle. S mindent por lepett. Látszott,  
hogy a helyiséget rég nem használtáik, s régóta nem tör ődött vele  
senki. A környező  csendaből pedig megállapította, hogy a házak üresek,  
laköi nem tartózkodnak otthon, s ki tudja, hová mehettek. Ez rész-
ben nyugtalansággal töltötte el. Mert milyen helyiség lehet az, ahol  
nincs odahaza senki? Emiatt egy ideig töprengve álldogált, majd min-
dent még egyszer gondosan szemügyre vett. Ekkor észrevette a bejá-
ratnál a villanykapcsolót, s a fehérre meszelt, de málladozó mennye-
zeten a vitlanyláhmpákat. Mindjárt ki is próbálta a kapcsolót. Kifo-
gást'alanul m "uködőtt. Ez megnyugvással töltötte el.  

Utána behúzta az egyik kapuszárnyat, hogyha valaki ,nnetán arra ta-
lálna menni, ne vehesse észre. Majd hátrament az ócska, szürke dí-
ványhoz, egy ott talált ronggyal leporolta, ráheveredett, és végignyúj-
tózatt rajta. A hosszú gyaloglástál agyonfáradtan mindjárt álomba is  
szenderedett.  

Sötét éjszalka volt, mire fölébredt. Feszült figyelemmel hallgatózott,  
de kívülről nem hallott semmit. Sem emberi hangot, sem autózúgást,  
sem vonatzakatolást. Mintha körülötte teljesen megállott volna az élet.

s mégis az volt az érzése, hogy nincs egyedül. Valaki ott lapul a  
kijáratnál. Ily érzése eddig még sohasem volt. Pedig vándorlása köz-
ben nemegyszer húzódott be kényszer űségből valamely elhagyott zug-
ba, hogy legalább pár órát alhassék.  

Menni, menekülni! — hatalmasodott el rajta hirtelen a szabadulás,  
az élni akarás vágya. Menni, menekülni, akármilyen nyomorúságos ván-
dorsorsot is mént reá a végzet.  

Oly nesztelenül, ahogy csak tehette, föltápászkodotit, s lábát ovato-
san rakosgatva, a beáraanlb h űs levegő  irányába indult, amerre a ki-
járatat sejtette. Mert arról szó saru lehetett, hagy a falon a kapcsolót  
keresgélve, pillanatra fölgyújtsa a villanyt, s úgy tájékozódjék, mi-
előtt kilépne az éjszákéba. Akárhogy, a sötétségben kellett kijutnia.  

Mdnél inkább távolodoatt fekhelyét ől, annál jobban érezte az arcát  
legyező  hűvös éjjeli fuvallatot. Még két-három lépés, s eléri a ki-
j áratát.  

Igen, most már biztosan ott áll el őtte, kinyújtatta a karját, hogy  
megbizanyoso.dj+ k róla, amikor valaki vasmarokszorítással egyszerre  
elkapta, és többé nem eresztette el.  
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TÖMEGKULTÚRÁNK FŐ  JELLEMVONÁSAI  
(Siacialágiai tanálmány)  

MIRNICS KAROLY  

A tömegkultúra fogalmát szo сiolögiai értelemben használják, s min-
denekelőtt a tömegkommunikáci бs esziközö јk általános hagyását értjük 
rajta. Ilyen értelemben nem e3lenpólusa a szeпnélyi, egyéni kultúrának. 
A tömegkultúra nem személytelen kul гtúra. Ebben a megfogalmazás-
ban, a tömegkultúra nem más, mint az azonos tartalmaknak és a 
kulturális tevékenységek alakzabainak a sokasága. Olyan kultúra, amely-
ben széles társadalmi tömegek vesznek részt. — Viszont, a társadalmi 
tömegek fogalma sem személytelen és egyénietlen. Ellenkez őleg, vég-
telenül sok egyéni személyi tevékenység „ered ője". 

A tömegkultúra fogalanának használata azáltal válik indokolná, hogy 
felbételezzük a különbséget korunk és a let űnt korok kultúrája között. 
E különbség számos vonátkozásban érzékelhei ő . Ma a kulturális tevé-
kenységnek számos ,új jellemvonása van: a kulturális tartalmaknak más 
a bemutatási .módja és Tagadtatása, mint az elmúlt századokban, me-
lyekre a kulturális hatások terjedésének is más formái voltak jellem-
zőek. A tömegkultúra egy új típusú kultúra, mely mindjobban, mind 
egyöntetűbben korunk ipari társadalmának uralkodó kultúrájává válik. 
A kultúrának ez a ttpusa egyre jobban általánasul mindenhol, ahol a 
gyors iparosodás folyamata kimutathátó. Ilyen értelemben, a kultúrá-
nak ezt a tipusát gyiakran a „nagy társadalom" fogalmával kötik egybe. 
Amilyen лiéгtékben segíti elő  az iiэarosodás a helyi, zárt jellegű  tarsa-
daliak felbomlasát és neanzeáköziesedését, olyan mértékben válil ~ 

mind általánоsabbá egy, ennek a nemzetköziesed ő  társadalomnak meg-
félelő  új kulturális típus. A tömegkultúra ilyen megfoga'lrnazásban a 
„zárt" tudat, a ,provinciális" gandolkadási mód ellentéte. Olyan kul-
túra ez, mely nem viseli magán a helyhez kötöttség bélyegét. Ennek 
értelmében, az egyes országok és társadalnц  rendszerek kultúrája kö-
zdtti hasonlátosság nem csupán küls ő  szervezettség, hanem egyre f 0-
lуаmаstоѕabb tartalmi egyezés. 

Mégis, az azonasitá,s veszélyétől e étéren nem kevésbé kell őrizkedni,  
mint más társadalmi jelenségek tanulmányozásakor. A tömegkultúra  

nem integrál minden tudatkülönbséget, gondolkodási módot, érzés-
megnyilvánulóst, viselkedést stb. egy közös típusú megnyilvánulásba.  

Még kevésbé beszélhetünk teljes és általános tartalmi azonosulásról és  
azonosodásró1 — az emberi lényeg egysјkúsadásáról és tipizálódásá-
гól. Neon lehet az egyik társadalmi rendszer kultúrájának más társa- 
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dalmi rendszer vagy rendszerek kultúrájával való azonosodásáról be-
szélni. Elбször i's, az új kor kultúrája nini válhat el a kultúra törté-
nelmi fejlбΡdésétől — a kulturális és történelmi hagyományoktól. Má-
sodszor, a társadalmi berendezés lényegét a történelmi fejl ődés egyes 
szakaszaiFban éppen annyira nem szabad szem el ől téveszteni, mint 
a~nenny're mulasztás lehetne, ha nem jelezzük az új, er ősödő  közös 
falyama,tokat. Mindez arra utal, hogy ne csak a tömegkultúra általá-
nos típusáról beszéljünk, hanem a tömegkultúrában jelentkez ő  stí-
lusokrál — a tёmsgkultúra stílusairól. 

A tömegkultúra, mint álhalában a tömeg fogalma, különösen a szo-
cialista kultлa;rális politikában és publicisztikában kap új jelentést. Ez  
termésaetes is, hiszen ezeknek a fogalmuknak a használata a kulturális 
politfika és a közönség (publikum) közötti sajátos' viszonyok'.at igyek-
szik megvilágítani. A társadalomnak a szocialista, különösen demokra-
tikus, önigazgató szocialцsta alapja azt bizonyítja, hogy a kultúra jel-
lege a kulturális intézmények újszer ű  szervezése által megváltozik. 
Megváltozik a kulturális intézmények gazdasági alapja, de változnak 
az eszmei elvek is, amelyek az alkotásokban öltenek testet. S nem 
utolsóэorban, megváltozik a tömegesen terjesztett .tartalmak kiválasz-
tási lehetősége is, azáltal, hagy a kultúra „fogy аsztdi", vagyi's a közön-
ség más társadalmi összetétel űvé lesz; ennek megfelelбen más a munka 
és ezáltal a kultúra iránti viszonya is. 

Ugyanígy, „a szocialista tömegkul'tú'ra" szociológiai elemzése csak 
megerбΡsítthe čti azokat az elméleti feltevése cet, azt a globális kulturális 
modellt, aanelyrбl a tömegkultúra általános elmélete kapcsán beszé-
lünk. A tömegkultúra kialakulása a szocializmusban, a kulturális tar-
talmak továbbítása, terjesztése, ha sajátos folt' mat is, nem nélkülöz-
heti azokat az általános tulajdonságakart, amelyek a tömegkultúr glo-
bális elméletiére vonatkoznak. Egy ilyen feltevés annál ind'okolt'abbnak 
bizonyul, amennyiben figyelembe vesszük a szocialista társadalom és 
kultúr лa rövid történétét, er ős kötöttségét a múlthoz s néha a túlha-
ladattthoz is, valamint a szocialista szellemi jelenségek er ős terjedését 
a még létező  kapitalista társadalmai, kulturális és szellemi viszonyak-
tian. 

Mi ezúttal a szocialista tömegkultúrának jugoszláviai sajátos kér-
déseіt igyekszünk megtárgyalni. Az tehát a célunk, hogy rámutassunk 
mind az általános, mind a sajátos kulturális jelenségek lényegére. A 
hasanlóságoik megvilágítása felté гtelezi a különbségek boncolását is. 
Az azonosítás veszélye nem arkadályozhat meg bennünket abban, hogy 
a hasonló kulturális jelenségeket megnevezzük. Ilyen általános vi-
szonylatok között mozogva, megkíséreljük tömegkultúránk néhány jel-
lemvonását bemutatni és értékelni. 

* 

Figyelernbe véve a sajátos jellegzetességeket, azt látjuk, hogy a tö-
m{egknxltúra elemzése Jugoszláviában a tömegkultúra általános elmé-
letét támasztja alá — még akkor is, ha csak most van ki ~alakulában, 
kezdeti stádiumában. Igaz, az eddigi szociológiai kutatások 
a kultúrát csupán a tömegkommunikációs eszközök hatásának szem-
szögéből tanulmányozták. Viszont épp ez a leglényegesebb. Ezt a ha- 
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tóst illetőleg számos statisztikai számadattal rendelkezünk. Az adatok  

lephetővé teszik a jelenségek magyarázatát, az utóbbi huszonöt esztend ő  
kulturális fejlődésének lvázalasát. A még 1945-ben elkezd ődött s nap-
jainkban is tartó kuІturálás folyаmatak elemzése megerősiti azt a té-
telt, hogy a tömegkult rа  fejlődése az iparosodás és városiasodás fo-
lyaanatávаl van kapcsolatban. Ennek kapcsán ugyiancsak megáiiapít-
ható az is, hogy az említett fejl ődést nem lehet önmagában vizsgálni,  
mint valami nvagátói történő  változást a társadalmi-gazdasági szerke-
zetben.  

S van még egy jelentős tényező , ami a tömegkultúra alakulására ki-
hato гtt, s ma is kihat. Ez pedig a kulturális politika. Mivelhogy ennek  

az alapelvei állandó változásban vannak, ez oda vezet, hagy a kultu-
rális folyamatok lényegét nagyon nehéz felértékelni. Ez arra kénysze-
rít, hagy a tömegkultúra fejl бdését Jugoszláviában fákozatos megvilá-
gításnak vessük alá. Ugyanakkor ez a háború utáni fejl ődés nem csu-
pán valamii fokozatos fejl ődés, mely csak ideológiiai, rrLinőségi tekin-
tetben különbözik a két háború közötti fejl ődéstől, de egyszersmind  
mennyiségileg is. Mivelhogy tömegkultúráról van szó, ezt természete-
sen külön ki kell hangsúlyozni, ha a fejiódésnek előző  szakaszait meg-
különböztetjiik a martól.  

A két világháború közötti Jugoszlávfia kultúráját tulajdo тжkéрpen az  
ország mezőgazdasági jellege, valamint a +kultúrának a falusi kere-
tekbe rekesztettsége jellemezte. A várasak fejletlenek voltak; épp hogy  

fejlődni kezdtek. A likasságnak több mint kétharmada falun élt. Az  

egész ország nem volt más, mint egy nagy falutársadalom. Bár a többi,  
fejlettebb európai országban és várasban a sajtó, rádió és a film 
egyre jelentősebb helyet foglalt el, ez Jugoszláviára nem vonatkozott. 
Hiszen az országnak kétharnnada teljesen írástudatlan volt. Sz űk körű  
városi, rnindenekеlőгtt fővárosi csoportok élvezték csupán a sajtó ter-
mékeiЈt. A falvak szellemi életére a sajtótermékek nem gyakarolta'k je-
lentősebb hatást. A várasokban, de különösen a falun, m űvelt ember-
nek tartották azt, akli ,kijárta" a négy elemit. A városi kulturális in-
tézmények még nem éreztették a hatásukat a falun. Ugyanakkora népi 
folklór, már az előző  kapitalizálódó folyamatok következtében, el-
vesztette szellemi egyesítő  erejét a falutársadalomban. A falvakban 
teljes „kulturális űr" jelentkezett. A faluvilág, azáltal, hogy érintke-
zésbe került az akkori modern államformával és árutermeléssel, többé 
nem volt képes arra, hogy önmagásba zárkózzon s olyan kultúrát fej-
lesszen tovább, mely hagyományokon nyugszik és önmagának élég. 

A társadalom osztálytagozódása különösen a várasokban éreztette 
hatását. Természetesen a kultúrában is. Az egész iskolarendszer, már 
legalsó fakozitán is, az osztálykiválasztádás eszköze volt. A munkás-
ság és szegényparasztság társadalmi rétegeib ől származó fiatalságnak 
szinte lehetetlen volt komolyabb kulturális ismereteket szerezni. Mint 
em!ltettem, szerencsésnek nevezhette magást az, aki beiratkozhatott és 
elvégezhette a polgári középiskola egy vagy két osztályát. Egyébként 
is, csak az egyetemek , adtak igazán ' humanisztikus műveltséget, a kö-
zеpiskolák az alipaknak is csak halvány körvonalát biztosítatták. 

A nők helyzete a 'kultúrát illetőleg kétszeresen nehezebb volt, mint 
a társadalomra másз'k feléé. Még a jómódú polgári családoknál is „hala- 
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ciónaК" számított az, aki leánygyermekét iskolázhatta. Zárt, a kultúrá-
tól mint inbéz2nény гtől elfordult életet élt a társadalomnak ez a másik  
fele.  

Ma egy új helyzet elemzésére és felvázolására kell latba vetni er őn-
ket. Az iskolarendszer mérhetetlеnül megnövekedett, s átfogja a tár-
sadaiom legszamottevóbb rétegeid. Társadalrrni szempontból is megvál-
tozatt az akt эΡt s. Alap- és irányelvei a szakképesítés és a humaniszti-
kus ,műveltség ö еtvözetén nyugszanak. Nem az egyebem а  egyetlen kút-
forrása az igazi 'kuFtúrának, hanem a középiskola is. A középiskolák  
termeiben a gyermekek milliói tanultak ez alatt a húsz év alant.  A 
lediplamált egyetemi hallgatók száma 1930,tó1 1939.4g 19 393 f őt tett ki.  
Ezzel szemben, csupán az 1955-1965-ös id őszakban 183 304 diplomás 
egyetemi polgárunk volt. Az összes egyetemi hallgatók száma megha-
ladja a 120 000 főt évenként. Mindez a népes sereg, a tömegkultúra 
kifejezésével élve, egy egységes kulturális hatás bélyegét viseli magán. 
Az entellektüel nem csupán elszigetelt, izolált jelenség, nem sziget tár-
sadalmunkban, haneni annak szerves része. 

A további fejtegetésekben fontos kiemelni a tömegkommunikációs 
és hírközlő  eszközök, valamint a szabad idő  megnivekedett jelentő -
ségét. Ennek az utóbbinak a jelentőségét annál is inkább, mert a két 
világháború közötti falutársadalom nem is ismerte a szabad id ő  fo-
galmát; az iparosodó csomópontokban pedig a munkaid ő  teljesen el-
nyeelte a szabad időt. 

Az iskoláztatás dem at јzlasa nem az egyetlen, azonban nagyon 
lényeges feltétele a kulturális komplexumnak. Általa válik lehet ővé 
nagy embercsoportok társadalmi felemelkedése. Ez pedig lehet ővé te-
szi az anyagi különbségek csökkenését, a társadalmi távolság rövidü-
lését az emberi viszonyokban. Ennek a jelenségnek a végeredménye a 
kulturális javak gazdacsági hozzáférhet őбsége. 

Ám a Társadalmi fejlettségnek mai fokán, még korántsem léteznek 
azok az anyagi és más társadalmi összetételbeli feltételek, amelyek le-
he!tбvé tennék, hogy társadalmunkban mindenki egyenl ően részt ve-
hessen a kultúra participáció jóban. Kultúránkban továbbra is léteznek 
bizonyos szelekciós mechanizmusok, amlеlyek azt feltételezik, hogy 
egyes kulturális tartalnakban csak azok részesednek, akik fels őfokú 
vagy középfokú iskolad végzettségűek. 

Más részről, az össztársadalmi erőfeszítés nem eléggé összpontoso-
dot!t az írástudactlanság leküzdésére. Társadalmunkban az írástudatla-
nok száma eléri a lakosság húsz százalékát. A 10 éves korig terjed ő  
korosz!tály гt kiveve, 1961-ben ezer lakosra 197 írástudatlan jutott, vagyis 
minden ötödik lakos írástudatlan volt. Ezer lakos közül 323 vagy tel-
jesen iskolázatlan, áragy 1-3 elemi iskolai osztállyal rendelkezett, vagy-
is minden harmadik lakos. Ezer lakosra 486 személy jut, aki az elemi 
iskola 4 osztályát befejezte, vagyis minden második. Ezer lakosra 79 
fő  jut, aki az elemi iskolának mind a 8 osztályát befejezte, vagyis 
csak minden ttzenkettedik lakos. Ezer lakosra 93 bármilyen középisko-
lai végzettségű  szennély jut; csupán 59 ipari iskolát végzett, 22 szak-
középiskoláct végzett, 12 gimnáziumot végzett stb. Ezer lakosra 4 fels ő  
iskolát, illetve 9 egyetemet végzett személy jut. Ezek az .adatok azt 
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mutatják, hogy lazonyоs dichotómia jelentkezik a közoktatásügyi po-
lіtikában, mely túlságosan szorgalmazta a fels őbb oktatási intézetek 
fejlődését az alsóbbak .kárára. Más részr ől, nem történt jelentős intéz-
kedés a valódi szellemi tehetségek kibontakoztatására, kizárva min-
den származási és rétegbeli küiönbség еt. 

A falu és a város közötti kulturális különbségek sem sz űntek meg. 
Csupán naivitásra vezethet ő  vissza az az elképzelés is, amely a rádió 
és tv elterjedését a falun úgy üdvözli, minta város és a falu közötti 
kulturális különbségek teljes elt űnését. Az írástudatlanoknak még min-
dig tehetős számig lehetetlenné teszi a tömegkammuni+kációs eszközök 
gyors elterjed élét a falun. Ez adatokkal is bizonyítható. Az írástudat-
lanság ugyanakkor leihetetlenné teszi a tömegkommunikációs eszközök 
kuliturális tartalmának racionális vagy szimbolikus érzékelését. A tö-
megikom ~munikáciás eszközök kulturális tartalmainak érzékelése még 
nem nyert apercepciás és asszociatív gazdags ~ágоt, valamint önálló, új-
raalkató, teremt ő  különállóságot azoknál az egyedeknél, akik csak lát-
szólag kertinek kapcsolatba a kultúrával. Az új kultúra még nem ké-
pes tevékeny, hagyаmányalkató önálló életre kelni a falun. Nem ké-
pes a kulturális hagyományok ú j felgyiarapítására, valamint a régiek 
megwjítására. Az új kor, a temegkom+munikációs eszközök kora a folk-
lórra döntő  as~apást mért éppen a falutársadalomban, az új folklór le-
hetőségéit pedig még nem valós іtotta meg. S egymagában, az iskoláz-
tatási rendszer segítsége nélkül, nem is valósíth'atj'a meg. 

Mindez azonban nem homályosíthatja el azt a hatalmas kulturális-
történelmi szerepet, amelуеt ma a tömegkommunikációs es.zköz оk a 
falvakban kezdenek betölteni. Legf őbb jelentőségük az, hogy végs ő  so-
ron nemcsak lehetővé teszik, de meg is gyorsítják a városiasodó folya-
matokat kulturális szempontból is. 

A szociаlisba kultúra demakratizáciás modellje a tömegek legna-
gyab mértékű  részvételén nyugszik. A tömegkultúra típusa, a kapita-
lista fej lődés előző  és mai színvona+lán is, maguknak a tömegeknek 
általános fejlődé étől és felemelkedésétől függ. Az intelligencia tényke-
dése nem befolyásolta :döntően a tömegek kulturális fejl ődését. A szocia-
lista országokban, s. így Jugoszláviában is, ez a folyamat nem volt, s 
ma sincs önmaga spontaneitására bízva. A kulturális pali йkának itt 
az a szerepe, hogy a kulturális fejl ődést és a tömegkultúra színvona-
lát, a kultúra „önszervezkedés гt" élősegitse. Ez a törekvés a kultúra 
színvonalasítására, folyamatos fe ІєniеІkеdёѕёгІ  irányul. 

A kulturális politika hatását két korszakban rögzíthetjük. 
Az első  évtizedben a kulturális politika törakvése a kultúra intéz-

гényesиtését irányozta elő . A szellemi felemelkedés legerгdményesebb 
lehetбségeit a társadalomban az állami beavatkozás készítette el ő , tu-
datosította és szervezte. A tömegkulturális tevékenységet az állam, a 
legnagyabb mecénás pénzelte, ez pedig lehet ővé tette a kulturális ja-
vak anyagi szempontbál való hozzáférhet őségét. Az egész társadalom-
ban csak most kezdtek felszabadulni azok a hatalmas, forradalmi jel-
legű  szellemi erők, amelyek smár el őre jelezték eljövetelüket. A kul-
túra minden irányban terjedt. Az átfogó iskoláztatási rendszer, köz-
oktatás és szakképzés, a hatalmas méret ű  sajtó- és könyvnyomtatás,, a 
könyvtárnövekedés, a rádió-előfizetők számának mövekedése, a törne-
ges színház- és mozilátogatós, a múzeumok és tárlatok tömeges látaga- 
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tása, a hangversenyek és elбadások közönségének a növekedése —  
mindez az új szocialista tömegkultúra ‚ iёskогќt" fémjelezi, s egyszers-
mind bevezető  a kubtлáma eljövendő  reneszánszába, a szocialista kultúra 
klasszikus időszakába. 

A kultúra ilyen méretű  intézményesítése hatalmas eredményeket ho-
zott létre. Mimdenekelбtt, Létrehozta a kulturális tevékenység és fejl ő -
dés le еhetбségeit, az igazi kulturális élet „infrastruktúráját". 

A kultúra initézményesívtése azonban, önmagában véve és kiragadva 
a kuliturális tevékenység folyamatából, ahol egy szükséges lépcs бfo-
kot jelent a szellemi felemelkedés útján — csupán félmegoldása to-
vábbi fejlődés szemszögéből. S mindemképp a félmegoldások lomtá-
rába kerül, amikor öncélú törekvéssé válik. A kultúra intézményesí-
tésanél számolni kell mindazokkal a visszás viszonyokkal, amelyeknek 
hordozó jává válik, amikor a kulturális vatáság arisztakratizáló'dni vagy 
bürokratizálödni kezd. A mi viszonyainkban a kultúrának ez a bürok-
ratizálódása nem mást, mint magábazárkózást jelent; önmagába zár-
kózik az a társadalmi réteg, amely a kultúrát szervezi és élvezi. Ennek 
a hatását még ma is érezzük. ' Hogy mit eredményezett ez a folyamat 
a kulturális életben, az araár egy let űnt kor szellemi életének a törté-
netéhez tartozik. Erre a korra, igaz, nem jellemz ő  a szellemi értékek 
pucának • haszonhajszoló törvényszerűsége, de jellemző  a primitív tiszt-
viselői, ál2~amigazgatái értékkiválogatás, mely 'azután más részr бl tulaj-
don mecénási intézkedésének a hatását gyengítette. Ezek után csakis 
az történhetett, amiit a mindennapi élet logi'kájaa el őrevetített: a kultu-
rális programok nagy része a m űélvezбig (vagy a ma divatos megneve-
zéssel — a konzumensig) el sem jutott, vagy ha eljutott, jelent ősége 
korLátozoti hatású volt. 

Szocialista kulturális fejl ődésünk hőskorában tehát a bürokratikus 
„önifejűség" eljátszotta a maga szerepÉ ~t. Persze, ez nem azt jelenti, 
hogy minden államigazgatói beavatkozás a kulturális élet megszerve-
zésébe nélkülö тlte a társadalmi indokaltságot. Hiszen nem marasztal-
hаtó el az a tény, hogy olyan államról van szó, mely idejekorán felis-
merte önmaga tagadásának a szükségességét; hogy olyan ideológiáról 
van szó, mely képes volt arra, hogy a társadalom általános érdekében 
szót emeljen. Erre pedig egészen addig képes volt, amíg képes volt 
arra, hogy a maga szerepét Іtörténelmileg korlátozza, nem pedig végér-
vényesítse. Sőt, akkor kezdte igazán bebizonyítani eszmei megbízható-
ságát, amikor a maga szerepÉt komolyan kezdte tagadni és az új_tár-
sadalQni erőket felndttekként kezelte. 

De ne hintsünk korunk szemébe sem port. Kulturális és szellemi 
fejlбdésünknek mai szakaszán továbbra is fennmaradtaik a régi gya 
korlatinak számos maradványai. Ezek most, mintegy párhuzamos f 0-
Іуагаtkёnt, tovább hatnak az új szellemi törekvések mellett. Azonban 
honsúlyoznunk kell, mégpedig a legvilágosabban: a kultúra további 
fejlődlsére ma és holnap nem ezek a maradványok jelentik az egyet-
len veszélyt. A kultúra primi izálódásánaík ma is megvannak a régi 
forrásai, amelyeik a kulturális értékek színvonalának csökkenéséhez, 
elsekélyеscedéséhеz vezetnek. Ez a jelenség nem feltétlenül csupán bü-
rokratikus és államigazgatöi gyökerű . Sokkal inkább valószínű, hogy e 
jelenségnek több gyökere van.. S nincs kizárva, hogy bizonyos új primi- 
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tіvizáló tényezők is megtalálják a módját annak, hogy az államigaz-
gaitód kényszerrel szövetkezzenek, vagy fordítva  .. . 

Mikor a kulturális fejlődésnek ezeket a jellemzőit felvázoljuk, so-
hasem szabad elfelejteni azt, hogy éppen ez volt az a karszak, amely  
megteremtette a tömegkultúra fejl ődéséhez szükséges tartós alapot.  
Már akkor kezdtek kialakulni a tömegkultúrának mint az ipari tár-
sadalom általános kulturális modelljének a tulajdonságai. A tömeg-
kammunikádбs eszközök már akkor olyan szerepet kaptak, hagy a  
kulturális tévékénység számos hagyományos formája megingott vagy  
meghátrált. Igaz, a könyvkiadás nagy példányszámokkal dicsekedhe-
tett, s ez mintha azt mutatta volna, hogy a hagyamányos kulturális  
formák még jobban er ősödtek. Amde nem szabad elfelejteni, hogy  
akkora könyvkiadásnak nem volt meg a maga „fedezete". Vagyis a  
könyvkiadás még nem tisztelte a „piaci" törvényszer űségeket. A pél-
dányszámak és a tényleges érdekelt olvasóközönség száma nem volt  
összeegyeztetve. Úgy tetszett, hogy a közvetlen kulturális kapcsolat ( a  
kulturális alkotósak terjesztői, konzumensei, receptorai és atkatói kö-
zött) tovább erősödött. Valójában azonban egy új kultúra volt ki-
bontakazában, amely küls ő, formális jellegzetességeiben is sokban kii-
lönbözött ,a hagyományos kulturális típustól. Ugyanis, míg ez a ha-
gyamányas kulturális típus alapjában véve közvetlen kapcsolaton ala-
pult, addig az ú j kulturális típusra j ellernző , hagy a műalkotó és mű-
élvező  közé a töarnegko7nmunikáciás eszközök ékel ődnek be. Míg az  
előző  kulturális modellre az él ő , közvetlenül kimondott szó, a közvet-
len kulturális és szellemi közlekedés jellemz ő , az új kulturális mo-
dell jellemmzője a közvetett kulturális és szellemi közlekedés: nem az  
élő , közvetlenül kimondott szó, hanem a közvetített szó.  

De vannak más megíküІönböztető  jellegzetességék is. fgy például, az  
előző  kulturális modellt úgy is fel lehetett fogni, mint az él ő  vagy  a 
nyomtatott szó kul гtúrájá ~t. A mai kulturális modell legfőbb jellemzője 
viszont a — kép. Am ez a megkülönböztetés is csuk formai és nem 
tartalmi. Éppen ezért nagyon vitatható. Vitatható mindenekel őtt azért, 
mert magánék a kultúra tömegesíitésének is ,megvoltak a maga foko-
zatai, még ha nem is annyira kihangsúlyozottan, mint a nyugati mo-
dern kulturális fejlődésben. Ezenkívül, a fejlődés újabb eredményei 
nem hatálytalanítják az előző  fejlődési időszakban elért eredményeket. 
Hja a kultúra gesítésének első  fokán a sajtó és a könyv, mai fo-
kán viszont a televázió', a rádió és a film dominál, ez ,még nem jelenti 
azt, hogy ezek az utáb iak teljesen visszaszoritják az el őzőket. Mint 
ahogyan azt sem jelentheti, hogy a kultúra tömegesítésének e két foka 
teljesen vissza'szorithatja a színházat, az el őadásokat, a kulturált be-
szélgetést, disputát, műikedve'Lésit stb. Ellenkez őleg, mindez a tömege-
sítés mai fokán együtt hat azzal a vitatható feltétellel, hagy a legújabb 
televíziós technika fejl ődése meghatározza a kultúra képszer ű  fejlő-
dését is. Csakis ilyen értelemben beszélek arról, hagy a patriarchális  
kultúra az élő  szó kultúrája, s a tömegesítés els ő  fokozatán az írott  
szó, második fokán pedig a hang és a kép közvetítése a jellemz ő . Ez  
a megállapítás pedig azzal inddkalható, hogy a technika fejl ődésének  
legújabb eredményei meghatározzák a 'domináns kulturális modellt  
is. Hiszen ma már nemcsak holmi elmélyült ankétok, hanem a köz-
vetlen megfdgyelés is kimutatja a televízió, a rádió és a film legálta- 
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l• ánasrabb, ízlést és .világnézetet alkotó hatását a legszélesebb néptö-
megekre.  

Márimoet, fel kel vázolni kultúrár цknak ezt a bonyolult v лszonyszб -
vevényét. Ez csöppet sem kis szocd Đlógial feladat. Gsupán egynéhány  
csomбpĐntot ragadhatok meg ebben a viszonyszövevényben. Az adatok  
azt mutatják, hogy a kultúra tömegesí јtésének mai, második fakán  
(melyet a televízió megjelenése fémjelez) ismét növekszik a már meg-
léпnő  tömegkĐmmunikáciás eszközök és más kulturális tartalmat to-
vábbјtб  eszközök és intézmények szerepe is.  

A könyvptiac azt mutatja, hagy a könyvárak jelent ős megnövekedése  
ellenére ma a könyvkereslet nagyabb, mint a, kínálat. Ez az általános  
kulturális tevékenységnek, valamint a m űveltség általános színvanalá-
nak emelkedésével mаgyarázható. Ennek következtében megnöveke-
deatt a potenciális ol гиaisáközбnség szárra, a kiadott könyvek tartalma  
nagyban alkalmazkodott a niézők igényéhez. Az adatok azt mutatják,  
hogy 1960-bar 5355, 1965iben pedig 7980 könyvcím jelent meg. Míg  
ezeknek akLadĐtt könyveknek az összpéldányszáma 1960iban 26 332 000,  

1965-ben a példánуszam 59 417 000. Ebből látható, hogy tömegesedett  
a szerzők száma és minek követikeztében a ki аdványĐk száma is.  
Ugyaniakkor megállapítható, hagy a könyv még niindig nem válta t б -
megkultúra gitalanos fegyverévé. Ugyanis, egy-egy könyvcím átlagos  
piéldányszáma már éveik hosszú sora 6tа  stagnál. Tehát arra lehet kb-
vetkeztetni, hogy a terjesztend ő  kultúrtartalmak sokszínűbbek lettek.  
Viszont, úgyszólván nincs sem пΡnílyen szervezett kultúrpahtikai intéz-
kedés, amely az olvasótábor megnövekedését el őmozditaaná. A könyv  
egy, aránylag még mindig szűk, társadalmi réteg szellemi tápláléka.  
S ha leszámítjuk az évr ől évre kiadásra kerül ő  óriáasi merцlyiségű  tan-
könyveket, akkor ez a megállapítás még nagyabb jelent őségű . Ez  a 
társadalmi réteg kiszélesedett a ntiúlthoz viszonyítva, de nem növeke-
dett a szüks гéges mértékben.  

Az dlvasdközönsiégnek egy aránylag alacsony szinten való álla пΡLdó-
sulása mellett, megállapáthaták egyéb negatív jelenségek is. Számos  
adat mutatja, hagy a pоnyvairodaalĐm erős paziсiбt kapott a könyv-
kmadásban. Ezek a poziсdбk az utóbbi tíz évben nem иhogy gyengültek  
volna, ímikább egyre erősödtek. Igaz ugyan, hagy még nem áll fenn az  
a veszély (ahogy Nyugaton jósalfáik), hagy a bűnügyi és egyéb „kis  
humanizmussal" rendelkező  könyvtartalmak idővel kiszorítják majd  
az „igazán entiberi tartalommal" rendelikező  alkotásokat. Mégis el kell  
gondolkodni azon, hogy ez a jelenség mind mélyebb gyökeret ver. Ez  

ideig még nem született semmilyen komolyabb kultúrpolitikai intéz-
kedés, amely sikeresen ellensúlyozná ezeknek a negatív jelenségeknek  

a hatását a könyиkiadásban.  
Végeredményben megállapítható, hogy ez a kulturális tevékenység  

egészében veve tömegesedett. Azonban ez nem hatott oda, hogy a tár-
sadaiom egészében folyamatos legyen a kulturális fellendülés és ter-
jedés. Ez csupán a társadaloirn egyes rétegeit érinitettе , méghozzá azo-
kat a rétegeket, amelyeket már eddig is er ős szálak fűztek az igazi  
kultúrához. Viszont újabb társadalmi rétegek nem jötteik kapcsolatiba  
a szamukra ismeretlen „könyvkultúrával".  

Haisanlб  a helyzet •a sajtóban és folyóirat-nyamtatásban is. Bár a  
háború előtti állapothoz képest a sajtó többszörös emelkedést mutat  
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fel, még mindig az ország lakosságának legnagyobb része nem olvas  

semmilyeri sa jtát. Az adatok azt bizonyít j ák, hogy ezer lakosra nálunk  

csupán 46 napilap jut, míg mondjuk Japánban 460, Bulgáriában 200,  

Görögországban 121, Románban 161, Mexikóban 115, Lengyelország-
ban 144, Magyarországon 155, stb. Jugoszláviában a helységek 89,7%-
ában, ahol 9 789 000 ember é'1, egyáltalán nem árusíitanak újságot. Belg-
rád város területén, ahol 1965 ~ben 840 000 lakos élt, több újságot ad-
nak el, mint Szeribia szűkebb terület гénІk azokban a járásaiban, ahol  
4 miillió ember él. Szerbia 45 városában, ahol 1 345 000 ember él, a  

napilapok példányszámának 66,5 0/0-át árusitják, az összes többi hely-
ségekben pedig, ahol 6 254 000 ember él, csupán a példányszamak 
33,5x/0-át. Ez azt mutatja, hogy a nagy részben falusi és tanyai társa-
dalom még mindig nem jutott kultúrához a sajtó által. Ugyanakkor ez 
azt bizonyítja, hogy az ipari társadalom még csak most иan kialakuló-
ban. Más részről viszont még a tömegjkultúra sem bontakozott ki a 
maga teljességében. Hatalmas embe ґtöanegek m, g csak nem is jöttek 
kapcsolatba a sajtóval, amelynek .a könyv mellett a legtöbb lehet ősége 
van az okfejtésre, is jelenségek legsokoldalúbb :megvilágítására, —
tehát alapvető  társadalmi tudatosításra. 

A folyóiratok olvasása még mindig nagy mértékben egy sz űk körű  
társadalmi réteg privilégiuQna. 

A sajtó tartalmában jelentős változások történtek. Persze, itt is ta-
pasztalható, hagy a „könny ű  teranékek" és „könny ű  olиasmányok" 
mind nagyabb tért hódítanak maguknak. Ez nem lenne negatív jelen-
ség, ha ugyanakkor tapasztalható lenne a felvilágosító, oktató, komo-
lyan rezonáló sajtó egyidej ű  terjedése is. Az embereknek van pénzük 
és idejük a szórakozásra s mindenekel őtt a „jó minőségű" szórako-
zásra. Számos „könnyű  fajsúlyú" kulturális tarltalom, amelyet azel őtt 
hibás kritériumok alapján kispolgáriaknak neveztek, nélkülözhetetlen 
a társadalom szellemi vérkeringésében. Annál is inkább, mert ezek 
kiegészítik az emberek közvetlen kapcsolatait, beszélgetéseit, társal-
gásait stb. — s így is kell őket felfogni. Ám az embereknek joguk 
van ahhoz is, hogy ,;komolyak legyenek", hogy tudatasftó és öntuda-
tosító kulturális tartalmakkal is kapcsolatba, kerüljenek, annál is in-
kább, mert csakis így válhatnak éber szemlél őívé a társadalom haladá-
sának. Ilyen taritallmiak nélkül a széles emberi és társadalmi tömegek 
nem épi1thetik ki a maguk bíráló és ítél ő  viszonyát a társadalommal 
szemben, vagyis nem válhatnak a közvéleQnény igazi tényez őjévé. A 
társadalmi töanegek csakis úgy válha ~tnгak az igazán szabad közvéle-
mény tényezőjévé, ha a sajtáte ~rm&еket állandóan fegyelemmel kí-
sérek, ami egyet jelent azzal, hagy közvetlenül kihatnak a társadallmi 
jelenségek és viszonyok alakulására akár a sajtón keresztül, akár 
közvetlenül a mindennapi életben. 

Igaz, ma a sajtóban is bekövetkezett a „szakosítás". Egyes sajtó-
termékek szórakoztatnak, mások viszont értesítenek vagy tudatosí-
tanak. Ha ez érthet ő  és megindokolható is, nem lehet megindokolni 
azt, hogy a kiétfajta sajtótermék harcban áll egymással; hogy a könny ű  
sa ~j'tótermék ki akarja szorítania komolyat, holott az ember integrális 
társadalmi lény, akinek mind a kett őre egyaránit szüksége van. 

Nem valószínű, hogy kultúrpolitikánk mindent elkövetett annak ér-
dekében, hogy ezt az emberi integritást mind a két sajtátermékkel 
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szemben egyenrangúan érvényesítse. Kultúтány bon a gazdasági tényez ő  
jеl~ tős szerepelt tölt be. Kihasználva a fejletlen kulturális hagyo-
mányt, az e гmberefk kezdetleges kulturális igényeit, sajtókultúránk kQ-
vésbé ёгtё es és emberi tartalmú b űnügyi mesékkel és kétes értékű  
izgatás kkal és izgalmakkal helyettesíti az emberben mindazt, amit 
kaphatna, ha a sajtб  iránt sоkoldalцгan viszonyulna. Igaz, nem az ún. 
bulvársaj+tб  teremti a félig művelt és kuliturális sz вan ontból kis igé-
nyű  embert; ő  már egy el őző  korszak által adva van. De a sajt б  a. 
maga részéről is újfajta módon tilizálja és kihasználja a kulturális 
igénytelemséget és szii ѓkségtiszegénységet. Az igénytelenségb ől erényt csi-
nál, sdt gazdagítja azt. 

Mindezek a gyöngeségek nem domborodnak ki olyan nagy mérték-
ben, ha egy bizonyos törtérnelmi távlantot veszünk alapul. A háború 
előtti állapothoz képest hatalimas kulturális fejl ődés előnyei csúcso-
sodnak ki sajitdkultúrában is, akár a kиоmІlу, akár a könnyű  tartalmat 
vesszük szemrügyre. S mélyen meg vagyok gy őződve, ez is az általános 
emberi és erkölcsi felszabadulással van kapcsolatban; a fétisek, tabuk 
és mindennemű  erkölcsi és más képmutatástik eltűnésével. A szocia-
lista tudat nagy mrérté+kben érvényt szerzett magának a sajtákultúrá-
ban, s ez kihat egész értékr еndükre, amelynek segítségével tulajdon 
tárgadalmunkhоz is kritikusabban viszanyulhaturrk. 

Rádió-, telеvíziб- és filmkultúránk, bár csak még most van kibon-
talkozбban, máris hatalmas embertömegekét ölel fel, s rendel alá azo-
nos és egységes, valamint egyidej ű  kulturális hatásoknak. Ez nem je-
lenti azt, hagy e tekintetben már megmutatkozik a tömegesítés legna-
gyabb foka. E(ttdl miég messze állunk. Az adatok azt mutatják, hogy a 
lakosságnyak több mint fele nem rádióhallgató. 1965-ben a rádió-el бfi-
ze!tók száma csupán 2 782 889 f őt tett ki. Egy rádiókészülékre 7 lakos 
jutott. A tv-előffizetőК  száma csupán 577 227 volt, vagyis egy készü-
lékre 34 lakos jutott. A mozilátogatók száma 121 187 000 f őit tett ki. 
Száz lakosra 697 néző  ,jutott az 1965. évben. Ha megvizsgálnánk a 
mozi-, rádió- és tv-néz бk társ!adalani összetételét és területi ,megoszlá-
sát, itt is komoly tennival бrбl győződhetnénk meg. Am az ú j tömeg-
kultúra itt máris a legátfogóbb és legálbalános.abb. Különösen gyors 
fejlődésit mutatott fel az utóbbi id őben a televíziб . 1961-ben 302, 1962-
ben 149, 1963-bon 90, 1964-ben 49, 1965-ben pedig 34 lakos jutott egy 
tv-készülékre. A rádió és tv terjedése 1965461 továbbra is megtartotta 
addigi iiihеmét. 

A rádió-еlбfizetők társadalmi rétegeződés szerinti megoszlása azt 
mutatja, hogy az előfizetők számában (2 782 889) 1965-ben 1 494 265 
várasd polgár és csupán 351 671 paraszt volt. 

A tгv-előffizetők társadalmi rétegez ődés szerinti megoszlása is hasonlб : 
az összes bv-előfizetik (577 227) közül 1965-ben 434 501 volta városi 
lakos és mindössze 7516 a paraszt. Ez az adat arra világít rá, hogy a 
tбmеg~kul`túra, a tömegkammunikáci6s és hívközl ő  eszközök kultúrája 
az iparosodás és városiasodás folyamatával van összefüggésben. Ugyan-
akkor hangsülyaznunk kell, hogy az ország összlakosságának 51a/ o-a 
továbbra is mezőgaz а  ággal foglalkozik, az ország 862 városi jelleg ű  
belepülésében pedig a lakosságnak mindössze 35%-a lakik. Ez a váro-
siasodotytság és iparosodottság alacsony fakára vall, mely a maga ré- 
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széről nagy mértékben lassítja a kulturális folyamatok gyors ütem ű  
tömegesítését. Es viszont, a kulturális isaneretek és é гtékek lassú ter-
jedése lassfitja az iparriadást és a várrsilasodást. 

A tömegkultúria legáttalánоsabb tulajdonsága a mari kapitalista tár-
sadalambtan az, hagy a tömegk оm unikáciбs eszközök száxrna és ha-
tása egyre jobban központosul. Alland бan csökken, például, az újsá-
goгk szárma, s ugyanakkor a példányszánra azonos mémtékben növekszik. 
Mindenekelőtt a helyi és vidéki sajttó, rádió, színház s általában a 
kultúra pгrvinciális szervezete gyengül. A tömegkamm Іmіkációs esz-
közök rnetropalizálódnak. Innen indulnak ki a közvetlen társadalmi, 
szellemi és kulturális hatások a vidékre. Itt alakul ki a kúttúra min-
dent átfogó szervezése. Mindjobban egy egységes kultú гmodellnek 
rendeltetnek alá. a viselkedéstítpusrk a társadalomban. 

A jugoszláv társadalorrLban a kulturális fejl ődés, .a tömegkultúra szer-
vezésének politikai mechanizmusa módosul, s korántsem olyan a jel-
lege, mint másutttt. Mivelihagy sok neanzetiségű  ország vagyunk, ez a 
folyamat nem tud kibontakozni oly rrvértélkben, mint másutt. Ez nagy 
јІІntбѕёgй  tényező , és meghatározza a tömegkammunikáci бs eszkб -
zбknek a társadato пnban betöltött szerepét. Ilyen értelemben a tömeg-
kammuníkáolбs eszközök nincsenek alárendelve egy kíméletlen gazda-
sági versenynek, nem lehet egyettlen céljuk a fogytaszt бk magvukhoz édes-
gdtése, v gy a más tömegkonnmunikációs eszközök kiszorítása. Ez az 
állarpot nгagybtan hozzájárul ahhoz, hogy nálunk és más sok neanzeti-
ségű  szocialista országokban a tömegkammunikációs eszközök szerepe 
a társadalomban kiegyensúlyozottabb legyen. Ez a fontos tényez ő  a 
jöиőben is erős befolyással lesz a kultúma, fejl ődéssérv. Különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy szocialista társadalmunkban az alkat б  tudat-
nak ez idő  szerinit a legnagyobb lehetdsége van arra, hogy a fejlődés  
ütemére kihasson; más szávai, ne tehetetlenül várja a fejl ődés ered-
ményét, hanem maga is, ha kel, változtasson rajta. 
Тermérszetesen, a gazdasági versengés lehetetlensége az olyan tömeg-

kommunikációs eszközök között, amelyek nemzeti és neгnzetiségi terü-
le'teket telfitenek, még neon jelenti azt, hogy a jbvdben is teljesen ki 
van zámva ezek unifmkáciája, koncentráоiбja. A kulturális politika és a 
társadalom tudatos és szervezett tényez ői döntéseikkel nagyon is hat-
hatnak az általános társadalmi és szellenn. közlekedésre. Ez ideig azon-
ban, s ez pozitív jelenség, azt tapasztalhatjuk, hagy a tömegkommuni-
káciбs eszközök nem kanaenttrálódnak és nem unifikáládnak. Ellenke-
zőјle'g, ez ideig állandótan növekedett a folyóiratok, a sajttó, a rádió- és 
tv-állomások s a kiadóbállalatok száania. Ez a száan 1961 ~ben volt a 
Legnagyabb. Arnde már most tapasztalhatd, hogy a meglév ő  helyzet 
nagyjából állandósul mostani keretei között. S őt, bizonyos adminisztra-
tív és más politikai intézkedések asökkentették a különböz ő  kulturális 
intézménytik számát. Ez a csökkenés azonban nem gazdasági versen-
gés következménye, hanem ajz egész kulturális hálózat ésszer űbb meg-
szervezésének igényéből fakadt. 

Amikor mindezt em'titjük, egy pillanatig sem állíltjuk, hogy a nagy-
száanú kulturális intézmény és tömegkrmmunikáciás eszköz nem ké- 
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pes nagyjából azonos jellegű  kulturális hutásra. Ellenkez őleg, ezeket 
a különböző  nyelvű  tömegko сmmunikáciбs eszközöket is egybefűzi egy 
egységes tanain ú és farmájú uni гΡfükáció. Ez arra vall, hagy a közön-
ség, minden nyelvi különbség ellenére, kulturális tekintetben nemzet-
köziesedik; számos formai viselkedéstípusban már valóban kozmopo-
lita jellegűvé vált, más lényeges, főleg eszmei viszonyulásaiban pedig  
egységesen szocialista nemzetközi jellegeit nyer.  

A két háьarú között nálunk a könyvek, a sajtó és a folyóiratok mi-
nimális példányszáдnban jelenteik meg; a rádiónak kis hallga гtókбzön-
sége volt; a tárlatokat, színházakart, mozikat, el баdáso-
kait stb. egy nagyon vékony, társadalmilag privilegizált réteg látogatta.  
Ez egy alyаn modellű  kulturális élet volt, amelyben egy igen kicsiny  
kisebbség használta és élvezte intenzíven a kulturális javakat. A t ő -
megkamanundkáesós estközök is e sz űk társadalimi réteg tulajdonában  
voltbak. Ilyen érteLernben neon jelentlk еzett különbség a tömegkommu-
nikációs eszközök és a hagyományos kulturális intézmények hatása  
kö2зöгbt.  

Ezzel a kulturális sémával ellentétben ma egy olyan kulturális típus-
sal állunk szemben — igaz, még csak kialakulóban — ,  amelyben a kultú-
rának és irodalomnak élvezete extenzív elveken nyugszik. Ez egy olyan  
tíipusú kultdra, melynek középpontjában a nagy tömegekre való hatás  
áll: tehát neon más, mint tб  megkulltúra, még ha nem is egészen töme-
gesedet гt. Ennek az általános kulturális tipusnek egyes teиékenységei  
valóban nagy közönségét vonzanak. Ez már magában véve is felveti  
a kulitúrának és a közönségnek nagyon valószín ű  heterogén összetételét  
és jellegéit is.  

Mig a két háború közötti kulturális modellben - gуаnaz a szűk cso-
port az, aanely fenntartja a könyvkiaidást, színházw.,, sajtóit, mozit stb.; 
aimely állandóan vásárolja a könyveket, a tárlatoknak állandó látoga-
tója — a mai kulturális típusban a látogató, olviasó, hallgató fogalma 
nem állandósul ilyen értelemben. Mindig újabb látogartó-, olvasó-, hall-
ga гtóiközönségről vlan szó, még ha ez a folyamat ez ideig igen szerény 
kereteik között is jelenik meg. 

A kultúra érzékelésének ez az extenzív alakja mintha arra engedne 
köve~tketétni, hogy nem csupán a sokféleség vágyáról van szó, ha-
nem a kulturális értékek iránti felüleitess ёgrбl is. Mintha ez a kultu-
rális szervezet lerombolná az összes színvonalbeli különbségeket az 
autentikus és pszeudokulturális értékek között. Mindenesetre tanul-
mányozni kell, hogy mennyire valóságos ez a folyamat és milyenek a 
megjelenésd lehetőségei. 

Slbarbisztdikad adaltoikkal bizonyLthat б , hogy a tömegkulitúт7а  nálunk nem 
éllensége a magas, a kifinomult, az igazi kultúrának. Más részr ől vi-
szont ez az állapot azt is bizanyitja,, hogy egyre több olyan eset jelent-
kezik, amiikor kétes kulturális értékek szinte megdöbbent ő  egyenjagú-
ságot bititosítаniаk maguknak. Űjra hiangsúlyozni kell, hogy nem sza-
bad elhamarkodnunk a tömegkultúra jövőjét illető  ,feltevéseket. Az ún. 
„Graihaan-törvény", mely szerint a kultúrában is érvényes a kulturális 
javak eléтΡ tёk►teilenCedёse, valamint a jó kulturális értékeknék a rosszak- 
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kel való helyettesítése vagy kiszorítása — még nem végiggondolt gon . 
dolatrendszer. 

Megfoghatóbb az az elképzelés, amely mai kulturális helyzetünket 
mozaikszerűnek, vertikálisan és horizontálisan rétegez ődöttnek tünteti 
fel. S ha ez így van, nem szabad megfeledkezni arról, hagy a tömeg-
kultúra fejlбdésében észlelhet ő  az egyetemet és főiskolát, de különösen 
a középiskolát végzett tömegek mind nagyabb részvétele. Ez színvo-
nalbeli különbség múltunkhoz képest; de a mai Nyugathoz képest is 
olyan minőségi jelenséget képvisel, aanely el őre mutat. Ilyen értelem-
ben, a magas ig°nyű  bö ~rnegek nemcsak elszigetelt szigetként hatnak, 
amit a grimitivizmucs és igénytelenség tengere minden alda,lról ostro-
mol s a végén el fog süllyeszteni. Ellenkez őleg, egy olyan tömegről van 
szó, mely az igénytelenség ellen sikeresen harcolhat: aktív tényez ő  le-
het, rnely a kultúra alsó színvonalát képes állandóan emelni, és álta-
lános, nagyabb. fokú igényességet hozhat létre tarsadalmuIlJkban. Egy-
szóval, egy társadalmilag általános érvény ű  s egyre növeked ő  tömeg-
ről van szó. 

Nem szabad arról sem megfeledkezni, hagy a tudósak, valamint a 
tudományos könyvtárak szama is állandóan növekszük. A tudományos 
kiadványok száma a háború előttihez képest mérhetetlenül megnöve-
kedett, még ha ez a növekedés most pmllanatnyilag lassúbb ütem ű  is. 
Igy például 1965-ben a népszer ű , szakismereteket terjeszt ő  és más tu-
dományos könyvek cíanszárma 6620-patt tett ki. Ezek a könyvek 42 millió 
példányszá ~rn+ban jelenteik meg. 

Nincs biztos indíció arra vonatkozólag sem, hagy a szépirodalom 
teljesen kilátástalan helyzetben volna. 1965-ben 2251 címszó jelent meg 
a szépirodalom területéről, 21 millió példányszámban. Egyes regények 
és más klasszikus művek, melyekről kétséget kizáróan ki lehet mu-
tatni, hogy a kultúra legnagyabb teljesítményei közé tartoznak, vagy 
sokszoros kiadást éritek meg, vagy a könyvtári adatok szerint hatal-
mas olvasóközönségnek örvendenek. Igaz, nincs sok ilyen klasszikus 
áцΡkatás. Legalábbis ez ideig nincs. Ltt is érvényesül a tömegkultúra  

extenzív tulaјdansága az intenzív kultúra és műiélvezet kárára.  
A színházi előadások látagatáinak, a hangversenyek hallgatóinak,  a 

tárlatok és múzeumok rajongóinak a száma, már hosszú éveken ke-
resztül egy helyben topog. Ez a kbzönség nem valami nagy számú, de 
ebből még neon lehet fokozatos eltűnésére kbvetkestetni. fgy például 
a múzeumuk látogatóinаaК  száma 1964-ben 4 millió' főt tett ki. 1938/39-
ben 24 színház volt, 1964-ben pedig 48. 1938/39-ben az el бadásоk szárma 
csupán 4233; 1964/65-ben pedig 10 267. A látogatók száma 1938/39-ben 
1 421 000, viszont 1964/65-ben 4 028 000. 1938ban 650 000 lakos, 1964-ben 
pedig 400 000 lakos jutott egy színházra. 1938ban ezer lakosra 91 szín-
házlátogató jutott, 1964/654ben már 209, stb. 

Nem valószínű , hagy a tómegkommunikáeiós eszközök előretörése 
teljesen kiszzoriltja az ilyen „magasabb" kulturális tevékenységek és ér-
tékek iránt igazán érdekl ődők számát. Az igazi érdeklődést és szellemi 
elevenséget, ha egyszer az egységes• társadalani, családi és iskolai ne-
velés által kifejlődik, a töm+egkommur ikációs eszközök sem semmisít-
hetik meg. Ellenkezőleg, azok is csak közvetit ő  szerepet vállalhatnak 
magukra az emberi motiváltság ilyen értelm ű  megvalósításában és ön-
megvalósulásában. 
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A tömegkubtúxa bírálói arra figyelmieztetne+k, hogy a közvetlen kul-
turális kaipcsola ~tok az emberek közötlt fokozatosan elt űnnek. Az ilyen 
figyelmlezt:etések is túlzottak lehetnek. Nem valószín ű, hogy az a ha-
talrras előadói tevékenység, mely olyan jelentós szerepet töltött be 
egy igen jelentős háború wtáni korszakban, nyamlbalanul összeroppan 
a tömegkoQn'munilkációs eszközöké hatása alatt. Igaz, az el őadásuk audi-
tóriwma neon vetélkedhet a töm+egkommunikáoiás eszközök auditóriu-
máиal. Azonban ennek a közvetlem kulturális érintkezésnek a szerepét 
nema szabad Lebecsü ~lrni, hisz a jövőben is olyan tényez ő  lesz, mely le-
hetővé teszi a bömеgkammunikáaiás eszközök álhal nyújtott kultúra 
megértését, kiszélesítését, kiegészíitését. Más részr ől viszont e:lhamarko-
dot lenne a tömegkommunikációs eszközök és eléadások által nyújtott 
kultárának a minőségi szernbeállvtása. Jó vagy rassz min őség lehet-
séges mind a két médiumnmál. Egyik eszköz sem alkalmas arra, hogy 
valaаn;lyeп  hierarchikus ér+tЁkrendszenbe illesszük. Ugyanis a kultúra 
terjesztésének olyan eszközeir ől van szó, amelyek a mai városiasod ő  
világban egyenjogiak, s végső  sorsban nem konkurrensek egymás kö-
zött. Nincsenek döntő  bizonyítékok arra vonatkozólag, hogy a tömeg-
kommzun káciás eszközök a jövőben pátolhatják a közvetlen kulturális 
érintkezés szerepét. Inkább valószín ű  és bizonyítható a kulturális szín-
vonal növekedése alap jón az a feltevés, hogy a kulturált emberek a 
jövőben is megvitaltják, megbírálják és értékelik majd egymás között 
mindazt, amit a tömegkommunikáoiás eszközök számwkra „garníroz-
nak". Az ilyem megvitatas, elbírálás és ítélet lehet szervezetlen, helye-
sebben spontán, véletlen (mondjuk, a munkahelyen, családi körben 
stb., ahol különböző  érdeklődésű  egyének is véleményt nyilvánítanak) ; 
viszont lehet szervezett is, mint ,például, amikor a hasonló érdekl ődésű  
emberek elő+adásokon vagy vitaklubokban elemzés alá veszik a felkí-
nált kulturrális tartalmat. 

Adatokkal bizonуltható, hogy az elбаdásak száma a tö пnegkommuni-
kációs eszközök hatásával párshuzamasan tovább növekszik. 1964/65-
ben 259 népegyelbem és 249 munkásegyetem működött. A szemináriu-
mok és tаnfolyamok száma a népegyetemeken mintegy 4160, a munkás-
egyetemeken pedig 11 322 volt. A hallgatók száma a népegyetemeken 
139 187, a munkásegyetemeken 359 772. A nyilvános előadások száma a 
nepegyetemneken 14 121, a munkásegyetemeken 17 852. Ezek hallgatói-
nak a számla a népegyetemneken 1 210 000, a munkásegyetemeken pedig 
1 487 000. Ezek az adatok is arról tanúskodnak, hogy a közvetlen, szer-
vezett kulturális érintkezés jelent ős a társadalomban. Igaz, hogy a 
népegyetemek tevékenysége az elanúlt tíz évben fokozatosan csökkent, 
a munkásegyetemeké viszont ugyanolyan méretékben növekedett. Ez az-
zal magyarázhartó, hogy a munkásegyetemek magvukra vállalták a nép-
egyetemak kulturális tevékenységéneik egy részét, mivel anyagilag er ő-
sebbek. 

A 	egQ~ommunikáciás eszközök és a közvetlen társadalmi és kul- 
turális érintkezés problémája még egy viszonylatban felvet ődik: tudni-
illik a szórakozás, fesztiválok, népünmepélyеk, artizmus (kabaré, cir-
kusz stb.) és a sport viszonylatában. Ezek a jelenségek ugyanis azt 
mutartják, hogy a nagy tömeg nem csupán a tömegkоmаnunikáciás esz-
közük kiváltságos jellemz ője. A tömegkammunikáoiós eszközök által 
azonban ez a nagy tömeg folyékonyabb, könnyebben közlekedik, a ké- 
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szillékek hozzájárulnak aahihoz, hagy „csupa füllé" vagy ш  gbabonázatt 
„szemmé" változzék. Mégis, minit látunk? Azt, hogy a tömegkommuni-
kációs eszközök a szórakozásban, artizmusban és a sportban neon  

csökkenttik a közvettan látogatók számát. Еppen ellenkezőleg. Allan-
dóan növekszik a fesztiválok, népiinnepélyek, vidamerstek, sportmérk ő -
zések latogatóinЈаk szarna. S éppen a tömegkammunikáciбs eszközök 
azok, amelyek ezeket a társradalimi, illetve kulturális tevékenységeket 
még vonzóbbá, még látványosabbá teszik. 

Bár nagy viták falynalk társadalmunkban arról, hogy az „esztelen" 
iparosodás és városiasodáas megsemmisíti a m"ukiedvelést (amat őriz-
must), azt a kulturáalis és művészeti önképzést, öntevёkenysége гt, amеly-
ben az egyén alkotóan, tevékeny szerepet vállal magára, valószánú, 
hogy e tekintetben is sok az elhamarkodott ítélet. A vád a következ ő  
adiatakból indul ki: a kulturális és művészeti amatőr elбadócsapor-
toknak, valamint a felvilágosító és önképz ő  csoportakknak a száma 
1958/59-ben 2767 volt, 1964/65-ben pedig mindössze 1313. Ugyanákkar az 
aktív tagok száma is vagy 40%-kal cssökkent. 

Ezek az adatok azonban csupán egy elmélet mennyiségi visszatük-
röződései. Ilyesmit ugyanis csuk akkor lehetne Іиtаnј, ha az amatő -
rizmust azonosítanánk a hagyományos formájúval, különöskképpen a 
falklórral, népvviмselеbtel, népi tánccal — s félre a cinizmussal —, de 
néha maég magával a hagyamányos bocskorimádattal is. Viszont az, 
hogy a kulturális öntevékenységnek hány új farurnája jelent meg, hány-
nak a megjelentése válik éppen a közeLjövób еn lelhetővé, gyakran a 
vizsgálódás légsarkában marad. Ne csodálkozzurvk hát azon, hagy ép-
pen e kérdésben rabul esünk egy újabb elmaraasztaló tradicionalizmus-
nak. S hagynia ezt mind figyelembe vesszük, nincs semmilyen megfog-
ható bizonyíték arra, hogy az emberekben csökkent a m űkedvelési 
vágy és szeretet. Az emberek nagy többsége azonban többé nem von-
zódik a műkedvelés hagyományos formáihoz. Viszont a sportközvetí-
bések népszerűѕégét például, hogy csak a legmindennapibb jelenséget 
említsem, nem lelhet máskként felfogni, mint az aurat őr sport, a sport.  
Кі dveІё  egyik, igaz, ez ideig maég fejletlen változatát. 

A tбmegkamanunikác iбs eszközök által nyú jtоtt kulturális modellek 
közvetlenül kihatnak szaanos if júsági kulturális tevékenységre. Еppen 
ezeknek a példakepdknek az alapján egyre jobban sokasodnak az ifjú-
sági dzsesszzenekarok, könnyűzene- és beatzene-énekesek. 

Míg a műkedvelés hagyományos farmái a múltba fordulnak, az 
újabb farnnák a jelenbe mutatnak, a tömegkammuniakációs eszközök 
kulturális tartalmát használják fel és fejlesztik továb. 

Hány meg nini emlitett műkedvelési tevékenység és forma jelent 
meg? Mennyel stiatisztikadlag fel neon jegyzett mwkedvel ő  csoportnak 
van nagy közönsége? Nem mutat -e ez a kulturolбgiai elméletсknek is 
a mаradiságaгa? 

A tömegkultúra elméleteiben mindeddig nъeglеhetбsen meghatáro-
zattlam helyet foglalt e1 a filmsZlnházak közönsége. A moziközönség  
közvetlen és közvetett kulturális hatásnak és viszonynak van alávetve.  

Lеgtfőbb jellegzetességei mintha mégis a rádió, a televízió és a sajtó  
közönségéhez hoznak közelebb. Kapcsolata ugy аnias azáltal közvetІtft,  
mert szabványozott kulturális termékeket élv еz, mely sokszorosított  
másolatokban terjed (nem egyszeri mІgnyilиánulás), de szinte minden  
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mechanikai isr<nétlés újra meg újra el őidézi a közvetlen hantást. A kö-
zönség tudja, hogy nincs közvetlen kapcsolatban a m űvészettel  (ki-
véиe a film fesztiválókort), azonban még így is közvetlenebbül érzi ma-
gát a moziban, mint a modern színházban (ha nem tetszik a m űsor,  
kifütyüli, a helyszínen mozgósítja a film ellen a közvéleményt, stb.) .  

Mindez arra mutat, hogy a tömegkultúra közönsége és tartarlma a  
szociológiai kutatás sokoldalú figyelmét érdeanli. sajnos, sem folya-
matos, sem vadában értékaes szacriológiai kutatásunk nincs, mely ezek-
kel a jeUenségek(kеl foglalkozna. A szociológiai kutaatás pedig csak ak-
kor kaphat nagy szerepet, ha fe њ  a sználja az általános történelem, a 
művészet- és irodalomtörténet, a m űvelődéstörténet, az irodalomelmé-
let és esztétika eredxnénye іt is. Másrésit viszont, lehetetlene jelensé-
gek elméleti szintézise szociológiai kutatások n ё  kül. Így e jelenségek-
kel csupán feltevések és futó megfigyelések alapján foglalkozhatunk. 

MindenekelőtJt szembetűnő, hagy tömegikultúráлk hibrid jellegű . 
Ezen azt kell érteni, hogy még mindig nagy jelent őséget kap a nyere-
séghajhászó motívum kultúránkban. Ez tömegkultúránkat kereskedel-
mi vagy kereskedelmesített típusú kultúrává teszi. Ezzel párhuzamosan 
azonban éppoly nagy jelentőségdt kap a szocialista nevelő  elv és norma 
is. Ez viszont tömegkultúránkat szocialista tipusú ІкuІtйг vá  teszi. Míg 
az előbbi a hivatalos kulturális politika „áldása nélkiil" er ősíti pazí 
cióit, az utóbbi jellegzetesség el sem képzelhet ő  nélküle. Az első  és 
másоdik jellegzetesség „koegzisztens", egyarás mellett található, s ez 
ideig csak rtitkán egybealvadva, azaz azonos tartaUm,akban. 

A szocialista és önigazgató világnézetet és értékrendszert, nevelést 
és művelődést, a tájékoztató, híradó, erkölcsi és más tartalmat tömeg-
kultúránkban nem állíthatjuk be a haszonhajhászás értékrendszerébe.  
Szinte palamennyi tömegkommunikációs eszközre jellemz ő  e tartalmak  
megdöbbentő  hasoniatossdga. E tartalmak formai haajlékonysága csu-
pán a t Іgkов rnuПјkбсјб(s eszközök (sajtó, rádió, televízió és filan)  
technikai természetét veszik figyeleanbe. Színvonaluk mindenkor azo-
nos, még akkor is, amikor szórakoztató lapokban vagy képes magazi-
nokbiaтn jelenik meg. Persze, ez nini jelenti azt, hogy e téren nincs  
probléma. Egyelőre elégedjünk meg annyi гчal, hagy a szocialista és  
önigazgaatói gyakorlatot hirdető  kulturális és eszmei tartalmak, vala-
mint estékek nini válnak a szenzáció tárgyává. Viszont a szenzáció a  
kapitalista, profithajhászó kulturális túpusban alapvet ő  fontosságú.  

A kcmoQy, híradó és bájékozbató tarta]rnak százaléka nálunk igen  
nagy a tömegkamrnunikációs eszközök műsorában. Nem kisebb, mint  
a többi szocialista országban, s összehasonlíthatatUanul nagyobb, mint  
a nyugati kulturális típusban, ahol nagy százaUékban töltik ki a progra-
mot a gazdasági reklám- és tájékoztató m "usĐrak, valamint egyéb szen-
záciбгa ingerlő  műsorszámok.  

Mivelhogy ezek a tartalntiak valam еnnyi töanegkamanunikációs eszköz  
esetében azonosak, óriási a valászínúysége annak, hagy a városi éleitet  
élő  ember úgy a várasban, mint falun, érintkezésbe kerül velük. Sem-
milyen válogatás e tartalmakat nem mell őzheti. Ezek az unifikált tar-
taUmak (hírék és kommentárok) egységessé teszik a tömegkommuni-
kációs eszközök szerepét a társadalmi viszonyok ta иábbi építésében.  
Ez nem lehet másként. Hiszen ezek az eszközök társadalmi tulajdon-
ban vannak, neon képviselnek valamilyen autarChikus csoportérdeket  
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vagy monopólivanot. Egységes voltuk lehetetlenné teszi monopol zá.lá-
swkat. Terrnésaetesen, ez nem jelenti azt, hogy ki van zárva minden 
ilyen lehetőség. Ez a lehet őség megjelenhet, ha a társadalmi szervek 
és szervezetek teиákenysége csupán „képviseli" a társadalmi er ők ér-
dekeit, s neon éppen e haladó er ők kezdemnyezéséne ~k a közvetlen ki-
fejezői és szervezői. 

Ezenkívül, a dolgok természete szerint, mindenkor monopólium ve-
szélye áll fenn, ha -példáwl a televízió csupán egy csatornán m űködik. 
Amikor a töanegkamanuniláclÓs esaközök állandóan koncentrálódnak, 
piéldául kevesebb fajta sajitátermék egyre nagyobb példányszámban 
jelenik meg, állandóan fennáll az a veszély, hagy monopolizált eszkö-
zö&nek keцl kielégíteniük .a kul гturális szükségletek sokszerííségét. Ilyen 
esetben elkerülhetetlenül fennáll a középszer "úrég és a középszer űsítб  
általánosítás veszélye, hisz nincs teahn±kai eszköz a magasabb színvo-
nalú szükségletek kielégítésére, illetve avantgardista kulturális értékek 
közvetítésére. Mindenesetre, nem nehéz belátni, hagy ez leépíti a kul-
turális fejlődés ütemét, csökkenti gyorsaságát. 

A középszerűsztés (nivelláció) és egységсsгtés (hamоgenizáciб ) , va-
lamint az á цΡtalánasítás veszélye nem egyforma minden töanegkommu-
nikáciás esaköznél. Pillanatnyilag legnagyabba veszély a televízió ese-
tében, valamint a napi sajtónál. A rádiónál ezt a veszélyt egyre jobban  
enyhíti a többcsatornás műsor. Nem véletlen, hagy egyre több szocio-
lógus beszél orrál, hogy a rádió a színvonalas műsor kínálata tekinte-
tében piцΡlanatnyilag messze a televízió előtt jár.  

Amikor az általánosítás és középszerűsités, valamint az egységesítés  
vоszályéről beszélünk, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez  a 
jelenség nem veszélyeztetheti a kultúrát annyira egy sok nemzet ű  és  
nemzetiségű  közösségben, mint mashol, ahol nemzeti szeanpantból ho-
mogén társadalomról van szó. Ezt a tényt ismételten hangsúlyozzuk,  
mert nagy mértekben módosítja nálunk a tömegkultúra fejl ődésének  
körkérgét, méghozzá oly értelemben, hogy az említett jelenségek nem  
nyi±lvánulnаk meg közvetlenül és általánosam, szövetségi keretben, ha-
nem először éppen a közbártsaságokbam s csak ezeken keresztül a sz б-
vetségben is.  

A szellemi egyenlősdi veszélye kevésbé áll fenn a heti és havi sajtó-
termékek esetében. Itt valóban megjelennek a legkülönbözőbb szín-
vonalú sajtóterrrlekek és tartalmak. Ezek között nem egy igen magas  
kulturális szükségletet elégia ki. De vannak alacsony színvonalú, csu-
pán szórakoztató jellegű  és szenzációt s izgalmat keltő  kiadványok és  
tartalmak is, s eppen ezek álital tömegkultúránk nagy mértékben érint-
kezik akapitalista típusú prafithajhászó kultúrával Ezek a kiadványok  
ugyanis éppen ugyanolyan módszerrel dolgoznak, mint a kammerc-
kultúra a nyugati társadalomban.  

Itt 'azonban ismét jelentkezik a nevezetes probléma, mármint az,  
hogy mit kell értenünk a kulturális értékek alsó és fels ő  színvonalán;  
mi az alantas és mi a magas kultúra?  

Kertelés nélkül ki kell mondani, hogy kulturális viszonyaink pilla-
nаtnyјlag igen egyenetleneik. Tömegkultúránkban óriási (állandóam nö-
vekedő ) szerepet kaptak az utóbbi évtizedben azok 'az alantas színvo-
nalú kulturális tarbaцnalk, melyek ilyenként említhetők meg a nyugati  
kapitalista társadalom ku цΡtúrájában is. Szó szerint értelmezve, gyakor- 
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latilag még a legalantasabb tartalmvak (erőszak-, b(intett-, gyilkosság-
imádat, eratománia éss a szexuális morbiditás istenítése) is fellelhet ők  
tömegkwltárankban. Egyes tartalmak ezek közül valóban nagy tömeg-
szerűséget érлek el. Ezek az alantas tartalmak a tömegkultúrában nem  
jelrenmek meg a hivatalos kuLtúrpoli гtika áldásával, hanem ellenkez őleg,  
annak akarata ellen. Van azonban számios szórakoztartó tartalom (faly-
taitásas rádió- és tv-játékok, regények stb.), amelyek meglehet ősen ala-
csony esztétikai és művészeti színvonaluk ellenére élvezik a kultúr-
podita támogartá á;t, akár erkölcse, akár eszmei m оndanivalójuk miatt.  

Nem minden szóтakoztаtó műsor vulgáris jellegű, „kis humaniz-
musú" taiјtalam. Például az ismert és közkedvelt folytatásos tv-müso-
rak és játékok igen alarasany művészi és esztétikai érték űek. Ugyan-
akkor ezek a szériia műsorok egy sereg olyan erkölcsi és társadalmi  
értéket tartalmaznak, amelyek az emberek számára vonzóvá teszik  
őket. Az említett tv-szériák, vidámestek különösen vonzóak kritikai  
hang tik miatt, amellyel a társadalmi viszonyok eltorzulásait kipel-
lengérezik, dneve ~tik vagy kigúnyolják. Ez a demokratikus megnyilvá-
nulás néha nin-i mellőzi a primitívv falfogast sem, de mindig teljesen  
őszinte, félelmet egyre kevésbé ismer ő .  

Emellett az eanhiteitt folytatásos tv-müsоrak más értákeket is tartal-
maznak. Rombolják az erkölcsi értékek patriarchális felfogását, s ez-
által igen halaidó hivatást vállalnak magukra, különösen a rurális és  
fejletlen tánsadalrrц  környezetekben. Az így nyújtott egész sereg vi-
szanysztereоtípia, viselkedésmodell, jellemtípus és eszménybálvány  
nagy jelentőségű  m,ég a legkritikusabb szemléletnél is: az egyént alkal-
rnassá teszi a kollektív jelenségek értékelésére, de a kollektív felfogást  
is egyénisíti.  

Egyszóval, ezek a műsarok társadalmunk általános erkölcsét tükrö-
zik. Céljuk az, hogy az egyes embert figyelmeztessék ezekre az általá-
nos értékekre; hogy ezek az értékek szinte tudat alatti réteget képez-
zenek mindennaрi életünkben. Ez nem közönséges idomítás vagy  
dresszúra, mint ahogy azt a tömegkultúra egyoldalú bírálói állítják.  A 
tömegkultúra tartalma itt meseszer ű, közvetlen folytatása a voltakép-
peni népmesének, csupán modern változatban. Ez a tény oda vezet,  
hagy egyes szar iоlógusok korunk tömegkultúráját korunk folklórjá-
nak fogtak fel, ami természetesen részigazság, mert mint látjuk, a tö-
megkultúrában vannak igen mély értelm ű  tartalmak is, melyek képe-
sek az „álomszerű" meglátás felbontársára és egyensúlyozására.  

A tömegkommunikációs eszközök műsorára nagyjából épp az jellemz ő ,  
hagy magas és alacsony színvonalú kulturális tartalmak váltakoznak  
benne. Ebben a műsorpolitikában mindenekelőtt az a jellegzetes, hogy  
a magas szfnvonalú kulturális és művészi tartalrnart egyre nagyobb szá-
zalékban képviseltetik. Az ilyen lеheitőség kihasználása nélkülözhetet-
len, hiszen a lakosságnak valóban csupán elenyész ően vékony, szinte  
arisztokratikus rétege jár zenekoncertekre, tárlatokra, drámai, szín-
házi előаdásakra. Sőt az igazán rendszeresen olvasó közönség sem szá-
mattevó, különösen olyan szempontból, hogy jelentőségével tortásan  
befolyásolná és meфataárоzná az irodalmi alkotások színvonalát; meg  
még nem kimonddttan stílusalalkitó tényez ő . Nl;ég nem „igényes" té-
nyező , miely azonnali reagálással képes befolyásdini azt, arai az iro-
dalom berkeiben, az alkotás „boszorkánykonyhhájáb аn" történik.  
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Ilyen viszonyok között bizonyos kötelezettségük is van a tömegkom-
mwniikáciás eszközöknek a magasabb színvonal, a kulturális és m űvé-
szi igény előkészítésében. A tёmІgkоmmuвіk оіёѕ  eszközök a közös 
egyiitthatб  elvénék alapján nem válhatnak csupán egyetlenegy színvo-
nal eszközeivé, s így a magasabb színvonalú kulturális szükségletek 
kizárólagos kielégítését még sokáig nem vállalhatják magukra. Ehhez, 
természetesen, a tömegkoananunikáciás eszközök színvonalának növe-
lése is szükséges. Ez azonban már azt jelenti, hogy a t бmegkommu-
nikációs eszközöket csopor+tkomrnunikációs eszközökké kell átalakí-
tani. Hiszen, ha karláto:lt és összpontosított száanú tömegkommuni-
kációs eszközökre szoritkozik is, a már meglév ő  közönség igen tagolt 
és egyre jobban tagolódik. Ezen azt kell érteni, hogy mindenki nem 
hallgat, nem lát, nem olvas mindent. Akár nagy, akár kicsiny válasz-
tékról van is szó, a válogatás a közösség részér ől igenis megvan, és 
egyre naygobb méretű . Az egyes műsorszámoknak is megvan az állan-
dó, vagy egyre jobban állandósuló, „kisközönsége". 

Nem beszélhetünk tehát holmi általános kanformizálódásrói, mely e 
színvonalbeli és érdeklődésbeli különbségeket eltörli. Mivelhogy a tö-
megkоmamunikáoiós eszközök különböz ő  színvonalú műsort nyújtanak, 
a válogatá Јs lehetősége .adva van. Ez a konformizmus veszélyét tovább 
enyhíti. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez a veszély egyáltalán 
nem létezik. Különösen a kulturális politika van kitéve állandó kéte-
lyeknek, hisz a konformizmus eller i akció gyakran célt téveszt: ahe-
lyett, hogy gyengítеné, tovább erősíti azt. 

Annyit viszont már most is megállapíthatunk, hogy nálunk nem áll 
fenn a „töntiegközönség" veszélye, amelyr бl annyit írnak Nyugaton. 
Nálunk nincs és nem is lehetséges olyan tömegközönség, amelybem 
az emberi Szellem szabványosítása és síkszer űss~tése lenne a kulturális 
politika célja. Kulturális paliltikánk elfogadott programcélja épp az 
egyéni gondolkodást és érzésvilágot, vagyis az egyéni viszonyulást ki-
záró tömegközönség megjelenési leihetбségéntчk a kiküszöbölése. Ez nem 
kör nуü feladat. A törnegközö+nség megsz űnesének egyik alapfeltétele 
a politikai demokrácia, a politikában elismert egyéni szellemi szabad-
ság. De van még szamos más alapfelttétele is. fgy például egyéni válasz-
tás nincs választék nélkül. Egyéni választás nincs egyéni szellemi gaz-
dagság nélkül sem, mely képes az alkalomadta lehetaségeket felfedni. 
E tekintetben mi még nagyon feji+ tlenék vagyunk, hisz a szellemi fej-
lődés nálunk a mélypontról kezdődött, s a kulturális lдagyomány fel-
gyarapodása, felhalmozódása lassú és hátráltatott folyamat volt. 

Mindez, a műveltség hiányával együstt, erősíti a tömegközönség kon-
formizálódását, standardizáoi6ját, nivellálódását. 

Az előző  fejtegetés alapján felvetődik az alapvető  kérdés: a tömeg-
közönség felbontása kis közönségekre vagy csoportközö ахségekre nem 
veszélyezteti-e a kulturális feléрíitmény osztály nélküli jellegét? Világo-
sabban, nem szül-e az ilyen követelmény osztálytagozódású szellemi 
életet: viselkedéstípust, eszménymodellt, vagyis kultúrát? 

A szocialista kultúra lényege mindenesetre abban van, hogy közös 
kulturális és szellemi tapiaszbalaftot nyújt valamennyi társadalmi réteg-
nek a társada2rni vallóságról, s ezáltal egy egységes, mindenki számára 
szocialista normatívájú társadalomba „tömöríti" (integrálja) őket. Már-
mast, .a tömegközönség felbomlása nem eredményezné-e a szocialista 
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szellem alapvető  lényegét képező  közös szellemi tapasztalatok felbom-
lását is? 

Erre tagаdбam kell felelnünk. Ugyanis a tömegközönségnek csoport-
közönséggé vailб  á,talakulásáan nem osztálytagozódást kell érteni, ha-
nem léposőf уkat az egyéni különbségek érvényesítésében, lépcs őfokot 
az egyéniesülés fоlyгamаtábia;n. Ez a folyaanat viszont nem zárja ki a 
közös szellemi tapasztalatot a táпsada ~lom lényegbe vágó és alapvet ő  
viszonyainak kérdésiében, nem gyengíii meg a közösségi szellem szo-
ciális lényegét. Ez a közösségi szellem nem valami személytelenül ál-
talános, hanem igenis egyéni jelleg ű  is; s épp egyéni jelQegenél fogva 
válik álvolános jellegűvé. Tehát a közösségi szellem szocialista Lénye-
gének egyéni meglatásáaról van szó. Az eгnberék esztétákat, etikai és 
gondolati asszociatív csupor оsulasáról, mely egyéni differenciálódás 
és eg$ni vonzбdás aUapján töanöríti a hasonló ízlésű, felfogású és 
erkölcsű  embereket -- azonos, mindenki számára érvényes szocialista 
társadalmi viszonyokba. 

Ennek a szellemi falyiaдniaгtnalk már ma tanúi lehetünk. Egyes tv-
műsorok egyesítik a legkülönbözőbb tars'adalmi rétegeket. Egyes köny-
nyuzenеi, szórakoztоtó, dг  áдnад. és különösen tájékaztatб  politikai mű -
sorok esetében szinte egy egységes tömegközönség jelentkezik, mely 
lényegében mégis össmetett és egyéni meglátású is. Ez a tömegközön-
ség nincs híján a kritikai viszonyulásnak; nem passzíva műsor iránt. 
Más szóval: ez a haftalmias néz őközönség egyidejűleg tömegközönség is, 
meg csoportosuló és egyéni viszonyú közönség is. Azaz, nemcsak per-
cipiál, hanem aktívian is viszonyul, s egyszersmind képes újraalkotni 
a „garnírozott" műsort.  

Kiilön kérdés az, hogy milyen fokú, színvonalú ez a tömeg- és egyéni 
kultúra; mennyire kepés az egyéni meglátás, ízlés visszahatni a tö-
megkon munikáciбs eszközök kulturális tartalmára. (Az adatok arról 
tanúskodnak, hogy egyre jobban növekszik a néz őközönség reagálását 
tükröző  levelek száma a tömegkommurrikáoiós eszközök címére; néha 
ilyгen leveleket egyénék, gyakran viszont egész csoportok tavábbbíta-
nak.) Ugyanis a szellemi asszociálódás (tömegesedés) és differenciáló-
dás (egyéniesedés) szellemi értékeiben lehet szegényesebb, de gazda-
gabb folyaanајt is; ez artitбl függ, hogy mekkora kulturális hagyományra 
trámaszkodilk. 

E tekintetben nagy jelentőségűek a demokratikus hagyományok a 
szellemi életiben. Ha a demokraibikus hagyamányak fejletlenebbek, na-
gyobb а  ]еlІІtбsёge annak, hagy a tбmegkommunikáciбs eszközök se-
gítségével egy kis csoport olyan helyzetbe kerül, hogy manipulálhat az 
egész tarsadalom szellemi életével; a magáéval helyettesíti a társada-
lom szellent értékeit. Ilyenkor nagyabba va;lászer űsége annak, hogy 
a tömegközönség is csupán passzív, szervezetlen konglomerátum lesz. 
A kritill аi érzék, az aktív reagálás, a tiltakozás, egyszóval a viszonyu-
lás hiánya következtében (ami mindenkor újraalkotja a néz őben, hall-
gatóban a kulturális és szellemi értékeket, helyesebben, itt fejez ődik 
be minden a kotófolyamаt), az ilyen tömegközönség csupán bámul, de 
nem lát, hangot érzékel, de nem hall, bet űi olvas, de nem gondolatot. 
Ez a kulturális modell, mely nagymértékben minden tisztvisel ői tár-
sadalam kulturális modellje, a kultúrát vegetálásra kényszeríti, de nem 
igazi éleire. 
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Tömegkultúránk prvmiti,vizmusa, az ilyen elméleti megfogalmazás  
fényénél, abban van, hogy m ndene(kelбtt a szórakoztató műsoraktit  
gyűjti magába; ez ideig leginkább a szórakoztató műsorok egyesítik a  
különböző  társadalmi rétegeket. Itt van a legtöbb közös tapasztalat,  
s éppen ezért e műsoroknak van legtöbb lehetőségük arra, hogy a leg-
könnyebben újra-„termel 'jék” magukat. Negatív vonás, hogy az iro-
dalmi műsortik, a költészet, a komoly zene, a szépművészetek még nem  
vonzzák kellően a legkülönbözőbb társadalmi rétegek érdekl ődését.  
Ezen a téren még nincs tömeges méret ű  egyéni állásfoglalás, sem dif-
fierenоiálódás. Vagyis, mindez még egy sz űk társadalmi csoport mono-
pбliuma, holott az egész társadalom, a „tömegeik" tulajdumát kellene,  
hogy képezze. Biztató jelek persze itt is vannak. A tömegkommuni-
káeiбs eszközök és általában valamtiennyi kulturális eszköz közönségé-
nék elemzése kimutalthabja, hagy az emberek mindjobban érdékl ődnek  
az ismeretterjesztő  és tudományos, mоralizálб  és híradó műsorok iránt.  
Ez a jövőben alapja lehet annak, hogy az emberek ne csak álomsze-
rűen (a szórakozható m űsorok által —akármennyire szükséges és  
néцkülözhe'tetlen is ez minden ember szellemei életében), hanem komo-
lyan is maguk felé forduljanak; szóval egy új humanizmus, antropo-
centrikus világnézet és társadalmi elkötelezetltség alakuljon ki.  

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a tömzegko7nimunikációs esz-
közöknek ezek a műsorai növelik a társadalam műveltségi színvona-
lát, ez pedig odahalt, hogy a tömegközönség egyre nagyobb követel-
ményekét támaszt e tartalmak iránt. Emellett a tömegkommunikár пó's  
eszköztik ú j társadalom rétegeket vonnak be a kulturális életbe. Az  
egyes társadalmi rétegek kulturális taipasztalatát új alapokon tömörí-
tik, s ugyanakkor eldsegíitik az egyéni szellemi dfferen сiálбdást is. Ez  
az egyetlen lehetősége annak, hogy az egyén részt vállaljon a társada-
lom szellemi életében, s ne legyen közömbös az iránt, amit lát, amit  
hall, amit körülötte beszélnek  .. . 

Sajnas, még nem tettünk meg mindent egy ilyen tömegkultúra affir-
málódásáért. Nem lehet helyes az az álláspont, amely bírálja a széria-
és folytatásos műsortik népszerűségét a televízióban, rádióban és a  
saijtában, mindaddig, míg az úgynevezett magasabb színvonalú kultúra  
nem válik elkötelezettebbé. Ennek a lehet őségnek a kihasználása már  
régóta késik, s ez egyre jobban érezteti negatív kövtitikezmémyeit.  

Más részről, a komoly tartalom abszorpciójának megvan a fels ő  ha-
tára az emberi életben és a tömegkam гmunтkációs eszközök műsorá-
ban. Az ember szereti szórakozás, nevetség, gúny és csip-
kelődés, sőt komolytalamság tárgyává is tenni tulajdon társadalmi te-
vékenységét. A szociológiai elmélet bebizonyíthatja ezeknek a tartal-
m+aknak a konstruktív hetáLsáit az egész társadalmi és szellemi élet  
fejlődéséve. Viszont negatív jelenség az, hogy mindez nincs művészd  
erővel is megformálva. A művészi szórakoztató tartalmak hiánya nem-
csak az igiazán művészi természet „bűne", mert szerit mindent ko-
molyan meeglátni, hanem maguké a művészeké is, akik a könnyű  mű-
fajt nem telítik meg tartalommal, akik a szórakoztatást nem kap сsol-
ják egybe a legjelentősebb társladalmi .mandanivаlбvаl — mint aho-
gyan ezt a művészek bizomyas korokban tömbegesen tették. Hiba volna  
elvetni a szórakoztató kultúra által nyújtott lehet őségeket. Еppúgy  
hiba a szórakoztató kultúrát „kommerckultúrának" bélyegezni, mely  

1232  



csrak a legalacsonyabb ízleseket képes kielégíteni. Ellenkez őleg, itt va-
lódi emberi szükséglet k kielégítésér ől van szó', amelyek ez ideig leg-
gyakrabban nélkülözik a művészi kidolgozást. 

Befejezésül és összegezésül vázaljuk fel tömegkultúránk sajáttussá-
gaiit: 

A tömtiвglkultúґa, nálunk is az iparosodó és városiasod б  társada-
lom jellegzetes demokratizált szellemi folyamatának része. A szo ~cia-
lisba kulturális politikának nagy szerepe van e kultúra fejl ődésének 
irányításában. 

,A gazdasági tényezők nagy szerepet kapnak a tömegkultúrában. 
Ezek a kulturális értékeketáruvá alakítják; a kulturális és szellemi 
élet gyakran kornmercializáládik. Kultúránknák ez hibrid jelleget ad. 

A 	 eszközök nálunk még nem koncentrálód- 
nak, hanem ellenkezőleg, sokasodnak. Egyelőre nincsen közöttük sza-
bad verseny. A tamеgkommunik~áсiáas eszközök a társadalom össztu-
lajdonát képezik, de politikai, monopalisztikus jellegüket egyre job-
ban elvesztik. 

ideiglenesen gyengült a kapcsolat a kulturális és felvilágosító te-
vékenységek hagyományos alakjai és a tömegkommunikációs eszkö-
zök között. Helyesebben, e kapcsolartok még nem épül гtek ki egy új 
alapon. A kultníra általá.n оs demokrátizálásá(ban az els ő  lépés a tömeg-
kamanurшkáciás eszközök műsorának szellemi birtokba vétele volna. 
Második foka a könyv, az o s "s, a színház és mozi, a múzeumok 
és tárlatok tömeges birtokba vétele, vagyis az eddigi hagyományos 
kulturális teгиékenys гégek és intézлnények tömeges birtokba vétele. Enél-
kül lehetetlen egy állandó közönség kialakulása, mely közvetlenebb 
kapcsolatban van az alkotóval, és kritikai állásfoglalásával ki tudja 
mondani, „mire van szüksége". A tömegkommunikációs eszközök erre 
csak részben képeseik, de teljességében sohasem lesznek rá kiépesek. 
A közvetlen emberi kapcsolatot nem helyettesíitheti közvetett emberi 
kapcsolat. 

A töanegíkommumјkác ás eszközök mindenekelőtt a szocialista ön-
igazgattó demokratikus társаdаlmi felfogás szócsövei, vagyis az ember 
társadalmi egyenjogúságát szolgálják. Géljuk az, hagy önigazgatásra ne-
véljék a társadalomit, hogy a legkülönbözőbb társadalmi rétegeket 
közös tatpaszbalatttal ruházzák fel a társadalam szocialista alapérdekeit 
illetőheg. 

Tömegkultúránk nem egysíkú: egyaránt célja a fejletlenebb és 
fejlettebb kuultлzrális igények kielégítésie. Ezáltal a fejletlenebb igény ű , 
ízlésű  iés műveltségű  rétege'k fokozatosan összeköttetésbe kerülnek a 
fejlett kulturálј,s értékekkel, és fordítva, az entellektüel rétegek is tö-
megesen élvezik a szóralkozte,t б  műsorokat. Az így kialakuló közös 
szellemi tapasztalat  távlatot nyit tömegkultúránk színvonalának to-
vábbi eQnélkedéséhez. 
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TOMISLAV 1RUŠK0VEC FESTÉSZETE  

DURRAVKO HORVATI č  

Hruškovecet el őbb szobrásznak ismertüik: kis formátumú szobrok, 
jobban mondva, kisplasztika készítésével kezdte pályafutását. Az akt 
és a maszk — nem mondhatom: emberarc — érdekelte els ősorban a 
szerzőt. Kicsiny, groteszk fafigurák, inkább fafaragó', mint szobrász 
munkái, állnak Hruškavee útja kezdetén. De a goromba, gyalulatlan, 
barázdált és rücskös fafelület új meg új kalandokra csábította. S a 
mai festő  hamarosan hátat fordította szobrászatnak, a primitív né-
pek plasztikájára emlékeztető  faragványok készítésének. Ellanállhaltat-
lanul vonzatta a vágy, hagy maga teremtsen a fakéregihez vagy a fa 
szövetéhez hasonló csodálatos felületeket. Am nem kell megfeled-
kezni egy másfajta tapasztalatának állandó jelenlétér ől sem: ez a mű-
vész szakkmája szerint biológus; e tudomány csodái is belejátszottak 
új kalandjába. Igy kötött ki a festészetnél; abbahhagyta addigi szob-
rászkodását, és valamivel  később szakmáját is. A festészet lett egyet-
len foglalkozása és hivatása. 

Máx a plasztikákkal egyidej űleg készült vázlatai és rajzai sejtetik a 
későbbi fes át, de fesitészІte valójában csak 1959-t őt kezdődők. Ebben 
az évben kezdett hozzá Exhumdсiб  nevű  ciklusának megalkotásához. 
A festőt nem terhelték iskolai előtanulmányok, egyedül küzdött meg 
a technológiai problémákkal, s annál nagyabb merészséggel és szen-
vedéllyel vetette magát a kísérletezésekre: kiégett, likacsos felületek  

sarát hozza ],étre; némélyiket vastag kátrányréteg fedi, ném еlyiket pe-
dig csak leheletnyi klasszikus olaj. A mai nonfiguratív festészet egyik  
alapvető  dilemmája, hogy a művész egységes, összefüggő  felületet  
munkál j on-e meg, vagy a tér magvába grófbál j on hatolni, ebben a fes-
tészetben is észrevehet ő . Az említett ciklus egyei dar аabjaőban a kát-
rány az egész felületet elönti, s, tér határtalan, másutt viszont egy köz-
ponti mag köré töanörül. A festő  azonban más anyagokat is félhasznál: 
fát, fémet, égetett szintetikus anyagakolt, s ezek veszik át a mag sze-
repét felületein. Az új anyagok azonban nemcsak a térépífi ~és elemei-
ként lépnek fel, funkciójuk sakkal nagyobb. A felii4Іtből kiálló és a 
keretből kitörő  drótszál például teljesen új perspektívát kölcsönöz a 
képnek. A képnek vagy magának a tárgynak? A művész már nem csu-
pán a felülettel foglalkozik, amelyen a különböző  anyagok különféle 
állajpotok hordozói, s nem is a kép térprobléQná иvаa , hanem a reális  
tér problémáival. Hruškovec 1959- és 1960-beli művei közel állnak 
az új dadaista felfogáshoz, mint Ivo Gattin képei pár évvel el őbb, 
vagy a Šutel j első  szakaszához tartozó képek. Igen valószín ű , hogy  
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CTatbtiaz strukturál лΡ:s knsérletei, új anyagai, különböző  hulladékokból  
összeállított cotlage ai sokakra, így Hruškovecre is hatottak. Ez azon-
ban nem van le semmit Hruškovec képeinek hitelességéb ől. Ellenke-
zőheg, az Exhumáció darabjait épp az önálló, eredeti prablémаfelvetés  
és -megoldás jellemzi. Ugyanezt mondhatjuk kisebb formátumú m ű -
veiгő2: apapirosra, vagy kartonra felrakott festékrétegek, égetett sze-
gély ~eikkel vagy szerves anyagiként haltó karcaikkal igen gazdag felüle-
teket alkotnak, s a beléjük applikát háló-, zsák- vagy szintetikafoszlá-
nyak egységes s г  еrvezetté állnak össze, éppúgy, mint a nagyobb képe-
ken a kátrányrétegek és a fémrátétek. Néhány évvel kés őbb Hruš§kovec  
minden figyelme épp a kisebb formák felé irányul. Monakrám,  szürke, 
olajszínű , lila felületek jönnek létre, amelyeknеk „alapját" vagy mag-
vát a már említett új anyagok képezik.  

A szürke, likacsos, durva felületek, iszapszer ű  színek valábam az  
exhumált élő  szövet képzetét keltik, sírboltok penészes mélyét, a szer-
vers anyag bomlását, az élőlények elkerülhetetlen sorsát idé гrik. Az  
egész ciklus e klséгteties látоmás jegyében áll; hasonlö élményt idéz,  
mint Baudelaixe „elképzelhetetleni" verse, az Une charogne. A bomló  
hús, a gyökerekkel, a nedves agyaggal, korhadt fával és penészes szö-
vettel elkeverve kerül ki a föld al бl, s így egyenérteКű  a földdel és a  
holt anyaggal. De a bomlás és róthadás után meglepetésszer űen arrany  
pompa jelenik meg Hruštikovec képein. Ez nem puszta dekoráció, nem  
is metafizikai mennybeszállás a naturalizmus után. Ugyanaz a fu-
nebrális prablém+a áll előttünk, csak kissé kib ővítve: a rothadást és  
az eltűnést megelőzi a halál pompája. A koparsódisz, a papi ornátus,  
a kaszorú'k aranybetűs szalagjai: a végleges eltűnés kezdete. Mint  
ahogy az Exhumáció ciklusban nem véletlen a lila Szin, a keresztény  
m~itolágiáaban Krisztus kinj ~ainak színe, az ünnepélyesség és a szenvedés  
színe, ebben az új szakaszban sem véletlen az arany szín.  

Következik a Családi album ciklusa (1964), amely tovább fejleszti  
Hruškovec emberi és festői filozófiáját. A művész továbbra is szün-
telenül az ember sorsát kutatja a halálban és a halál után. Az Exhu-
máció bemutatója az élő  anyag bomlását, az ember végleges széthullá-
sát, a Családi album és az Exitus Zetalis pedig széthullását mindannak,  
ami még megmaradt egy élet után, ami egy emberéletet végiglk тsér.  A 
kép szerkezetébe fak ő , ósdi fényképek, kminal!nas és egyenruhás ala-
kok, elsárgult levelek cifra betűi, szeсеSsziós nyomtatványok, az el-
múlt idők, az elmúlt és elfelejtett életek dokumentumai épülnek bele.  
Megjelenik még egy-egy koporsóról vett virágdísz, például egy ezüst  
liliom. Mégsem a halál mitológiája ez, hanem az élet értelmének ku-
tatása. Mindezek a levelek, amelyek holmi fontos üzeneteket tartal-
maztak, ezek a sorsdöntő  dokumentumok, ezek a pénzdarabok, amie-
lyektő'1 talán a lenni van nem lenni függött s számunkra legfeljebb  
csak numizmatikai értéket jelentenek, s mindezek a fényképek, ame-
lyek dús ételmű  emlékek voltak, számunkra jelentéktelen, esetleg  
csak érdekes papírdarabok. Az ember befekszik a földbe, és elporlik  

egészen, mondja egy versében А . B. Šimić . De elporladás vár arra is,  
ami megmaradt utánra.  

- Meg kell állapítani, hagy Hruškavec látványosabb fest ő , mint bárki  
a kortársai közül, s hogy kifejezetten racionális elemek dominálnak  
művészetében. De azért még mindig eléggé fest ő , eléggé művész ah- 
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hoz, hogy ezt a racionalizmust alá tudja rendelni a képz őművészeti 
kutatásoknak, a tisztán fesst ői megoldásoknak. A már említett arany 
alapozás, amely tízegynéhány képében jelentkezik, éppannyira igazol-
ható a festő  spekulatív filozófiájával, mint a fest ői anyag kutatásában 
végzett kísérleteivel. A pasztdzus, s űrű  falületek után az égetett arany 
különös lángszerű  nyomott hagy, és jelként világít. Ugy аnennek a jel-
nek a keresését láthatjwk a Családi album képein. A folyamatosság 
egészen szemmel lábható, semmi kétség neon férhet a szerz ő  egyéni, 
de kontinuált útkereséséhez. Els ő  képeitől máig nyamon követhetjük 
egyéni kérdésfeltevését, s ugyanígy: a Családi album és az Exitus 
letalis ciklusában hasonló' térmegoldások domborodnak ki, mint az 
Exhumáciбbam. A problémakör azonban sokkal szélesebb és összetet-
tebb. Az újabb képeken a felület több síkjáról beszélhetünk: fehér öv, 
azon beliil különböző  felszedett tárgyak, mindegyik a maga sajátos 
térértékével és sаjátas környezetével. Ez a fehér öv olykar csak a kép  

szegélyét érinti, olykor pedig a felület nagyabb részét foglalja el. Ért-
hetб , hagy egész sor változatot is találunk !a felhasznált anyagok min ő-
ségétől függően. Elбfardul például, hogy az egész felületet égett szél ű  
régi papirak és fátyolszerű  .anyagok ,foglalják el páгhuzamos rétegek-
ben. A Családi album naturalista elemeket is tartalmaz, amelyek köz-
vetlenü'l hozzákapcsolják az előző  művekhez, de egyfajta sajátos fe-
kete humort is kifejeznek. Ez újdansáág e fest ő  művészetében. A ké-
söbbi ciklusokból, valamint az egyidej ű  Exitus Zetalisbál hiányzik ez  a 
fekete humor, s a naturalizmus is kordában van tartva. A legújabb  
művekből szinte teljesen eltűnik 'a naturalizmus, de olyan új minő-
ségek bukkannak fel, amelyeknek nyomai már az el őző  ciklusokban  
megbalálhatбk: ez elsősorban a kromatikus gazdagság, a legkülönfé-
lébb kromatikus értékek alkalmazása a felület megmunkálásában. To-
vábbá az egyes elemek szinte mértani pontosságú elosztása a térben.  
Persze, nincsenek itt merev mértani alakzatok, csak a viszonyítás és az  
elrendezés biztos érzéke. Küilönеsen észrevehe ő  ez az 1964-ben és 1965-
ben keletkezett kiépeken: azonos vagy hasonló alakú fémelemek épül-
nek be szabályos sortikban a kép szövetébe, egymás mellé és egymás  
alá ,(ez az eljárás az új tendenciák körének egyes törekvéseire emlé-
keztet). Ez kidoQnbarítja a kép +szigorúságát. Példaként említem az 
Imperator Diocletianus Augustus nevű  rendkívüli kompozíciót. A sza-
bályos és szabad mértaniság észrevehet ő  azokban a művekben is, ahol 
is flestб  mellőzi 'a, sorozatOkat, de azonos formákat ismétel a kép mag-
vában. Ilyen jellegű  az Emlékezet terei és a Heraldikus jelvények, ahol  
nemcsak 'a talált tárgyak ismétl ődnek, hanem fanmájuk is.  

Tomislav Hruškovec egész festészetében szüntelenül jelen van a szür-
realista hangsúly, bár kellekbárábál teljesen kirekeszti 'a szürrealista 
elemeket, és mindig a merev valóság állapotait rögzíti. Ama szürrea-
lista hangsúly éppen ebből a valóságfélfogásból ered, azon a, ponton, 
ahol mára fantasztikum területére csap .át. Hruš+kavec legújabb ké-
pein ez +a szüтreális tónus 'a legmélyebb tartalmakhoz kapcsolódik, 
például a rekviiem gyászpampájához, ,amely, mint megfigyeltük, e mű-
vészet alapvető  jegye az utóbbi években. Ez az iinnepé'lyes dimenzió 
és monumenbalizmus jellemzi pillanaltnyilag Hruškovec festészetének 
egész tartalmát. 

Acs Károly fordítása 
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FIGYEL(S  

Az idei ьe9:gгráldi nemze+tkömi könyvkiá'llítá:s első  nгaippán osztatták ki 
а  Na1it könyvkiadó djt а  ki,adásáib►an az elUmúlt évben m:egj е'lent lzg- 
johb kГönyvért. Barislav Radoпгiić  kapta az elisunarést Bratstvo Pl nesa-  

n~iкчi c~íпnfi vers Јёtеt)ёёгt. A könyfv csak most, e1gY hón ~appal а  d:íj ünne- 
pélyes áнагдá:вiа  után j,utott el hazzán гk, s megérde¢n!1i, hogy eanlítést 
tegyümk а  а1а . 

Ami lsősarlban mrnelgragadj aZ alivas бt ebben a könyvben, ebben a 
kdlbészetlaen, a¢ .a nyelv. Rado%L ć  eddigi versikötetei egy csön:des hangú 
1;íirLku,st se{jtettek, akinek Кölbésze ~t+éfbőll halk muzsika árad. Űj könyve, 
negyed!ifk ve гr.skötdte egy "ere~tt költőt á,llіt eJlén'k, akine ~k а  nyélve gyé-  
m!ántkenyány!s гégű , tölbb+é már netm свпцрап  а  szeid énцéseknek meg- 
felelb kіfeЈe~ésm famn гa,, hanefm. юуу  habalmlais, erőis alapon .nyugvó gcrrl- 
dallatviгlág megjelenlési aJLakja. Mоndh►atnáиn azt Ls, hogy — igazi költ ő - 
h>ог  rnélltáam — Raddvi,ć  mnnden figy слimét .а  ködltői m+édiumnak, а  nyeъv-  
nek ,saemte+Lte, ,s а  nyelv már nemvcsák esaЭköze, hane пn tárgya és cёlja  
is kdltészetёneik. Itt a nyelv sztálal meg, т►agában és önпnagáтól, itt a 
nyeЛtvnek alyiah mlé!lységei vannak, hagy önmagánaik, а  költőnek és az 
olvasának egytmagálban is 2eg+end ő . Persze nem öncéltís&gról van szó, 
hanem anyiellv!' 1e{b Јe1&slégek kibasznállásámól, а  nyely költői ga.zd.a,sysá.gá- 
nak a vёigsőlkig vialó fгTtámá,sárб  , а  kјdlbészet értékének teljes kifejezé- 
ёrő1. S ezёrt, ,ha аadavi ё  egy-egy kölltő,i téunáját vLzsgálju.k, trninde-  

ne~ketlőtt а  nyelivnek nyí1ciit költő'i médiuimmaik а  vizs;gálratát kell elviégL ,z- 
nпink. A n+é~nyelv szinte kimerithetetlen gazdagsága ötvöz ődik itt egybe 
egy ra.i8inб!Pt kö,ltđi nyiélvvel, hagy a költдL gernddlat egészem kiilönös 
nvqgtestrgsftđfje 1egyem. Egy teljesen metaforikus költész ,et válik itt ön-  
álbó vi гláglgá, а  kö1í5i képeik nem feltéte ~le,sék, hanerm szerves részei a 
va4+áslágnгak, mélyet а  költő  alkotatt verseiiben. 

в  

Iegjolbb lenne tatbán áltiat гme~ét vagy bananesét mandani, a,llegor'Lkus 
nyelven ъeszélin:i arrál, emi Csehsz#1ová,kiѓban történt az írók szerverгe- 
bével és 1a~j~alval; félđ  uigyan~is, hogy nélhány réJsr~letk,érdlést nem i+sme- 
rünk panlbos,an., s így vél.em+ényünk sem elég dk лjekttív ahhoz, hogy az 
ottan+i+ helyzetet mneig гí јélhes ~sük. 

De mrég akkor is, ha isirne+re ~teinrk nem kielégítđok, ha nem tudnak 
néháí'ny ku!1issaatitkot, ha o~ak a lalpÍje2enliésékre táaniasmkadhatnznk is, 
ennyi elfég, hogy kialak,iRtstuk a  naglunk  vёlemiényét, теlу  aligha lesz  
annyatrá t&ves, нл~у  sneg lehie~san cáfalmі  Mert ha csak a leglalapvet őbb  
tényeket vesszük iS tek3rvtetbe: а  cse lavá!k nrásюövetslég elleni intéz-  
kedések, а  Lifi,eraгmy Navini megsziimtebése, gyökeres személyi válto- 
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zásak az Lrószrivetrség .kiadóházában, az állami •sizer иek közvetlen be-
avaltlkozá,sa az irodalom üigyesibe, еgésгcen furcsa +érzés lesz úrrá rajtunk,  
mert mi temmészetesnek, sziiiksiégsz Іrűndk, egyedül lehetségesnek tart-
juk az írók fiivggetlenségét, szabadságát, önáLlásá;gát, hagy a lapokat,  
falyóvraаbakat az írók taгtják kekаüfkben, minden felső  és külső  beavat-
kozás niéRlkül, s hagy a kiаdáválila$ аtolk önállóan, saját belátásuk sze-
rint jelentetik meg a könyveket. Mi el sem, tudnánk k ёipzelni a termé-
keny alkotómunkát elás kö ~rüLmiények között. Igaz, valószínűleg Csieh-
szlavákiában. is émvényesü.l majd fokozatosan az „ahogy lelhet" elve, az  
íróknak, ha meg okaim k maradni, be kell il'leszkоdtiiilk az új ktirül-
ményell~be, madus viivendit kell találn ~vuk, s nemcsak maguknak alkal-
maszkodniuk az eflőállatt helyzdbheFc, hanem a helyzetet is valamennyire  
magúkhoz idamгítani, de ez mind nem elég. Еs másról is van szó.  
Arról, hagy ha szefp'teimlbleíiben. így tőrtényt, nem lehet tudni, nincs rá  
semmi biztasí'ték, vajon decernbeiben vagy a j&v ő  év szeptelntbeirében  
— amlükar vaiаmеlyest .konszalidá'lódták a viszonyok — neon jön-e egy  
újabb fardulla:t, s .mlindenki kezdhet mindent dlö1051. Ez az az állapot,  
amnelyet annyian ércezitek, a гmli'kar éjjel csengettek bakásuk ajtarján, s  
nem tudták, a sürgőnykihardó jött-e vagy ... Igen, ajz ilyen cswmgété-
sek az irada!lom ajtajára hihetetlenrül visszavetik a m űvészetet, ártanak  
neki. Mert tiemesak elfogadott esztétilkaii elvek dezavuálásáról van szó,  
még kevésbé esztébilkai rúéz оtek harcáról. Ez az, ami leginkább aggasztja  
azt, aki ugyan csak messzisr ől Pigye2í +az eseményeiket, de együtt érez  
ez ímókkal, a magálén+ak tekinti ügy л iket, s elidegenítlhetetlem szabadság-
jogakna(k tartja asz írók szeirvezlkedési és szóllásszahadságát is.  

s  

sSenki sem tagadja, hagy neshléz a jugoszláv könyvkiadók helyzete,  
de köztudoirnásní, hogy ennek leglkevésbé maguk a kiadók az okai; és  
persze nem lehet csiuipán a bankokat ókalnii. Soikkal összetettebb  a 

,kérdés, nцélyвk a gyökeinek, s csak alapos közgazdasági' elemzés tudna  
többé-keиés(bé pontos feleletet adni mindenre. Vannak azonban, akik  
eiglészen más szermpantlból néznek erre a prollalémára, nem riadót fúj-
nak, hanem siránkomnák. Zivarinnvir Galdb a Telegramban például ka-
taszэtrrofá'lilsnak tartja a hеlyrгΡétet. Nem a kiaкiбkét; а  Lrókét.  

Galob itudlriilillliilk iablból (ilnidul ki, ІhgУ  a 'jielenllеgii hielyzest !leginkább  
a huzali ísroikat sútjщjla, is kiladó'k uagy mis kiilföljdii 'írónk rivűvseist, bestselle-
reket jelentetnek meg, konmiersz kiadványolkban keresik a megoldást,  
s a hazai írók еlőtt minden kapu zárva van, a kiadók el sem fogad-
jáik l бzk ааiLkауt, szólbia serre állnaik +a hazai ѓгбkkаІ . (A tairgyilagasság  
kedvéért meg kell mondanom, hagy Gollolb eprért nem is annyira a ki-
adóikat, ,inkább és végső  fokon a bankokat testi felelőssé.)  

Van viа lami igazság abban,_ amit GoLob mond. Tudniillik, a hazai  
írók egy részre — hanigsúlyazarn: egy srésrce — el бtt volátian csukva van  
a kiadók ajtaja. De émdekes: nem Ansdrn ć, Krle,Ža, Časić ,  Crnj+an's'ki,  
Seliиnović, 1VPatić, Maminkovlé, Risitifć  élőtt.. Hány kiadásban jelent meg  
ShciІmoиΡilć  többszőrösen díljazott regénye? S ha a kiadósnak kifizet ődött  
töfbb kiadást a p'i:aсra. dobni, - ez azt jelenti, hagy e1 is adta a könyvet.  
Еs sorolhatnánk a töblbi't is. (A belgrádi Nalit hazai írók verslk őtetei-
nek és prózai inűiveinek e,gesz sarán adta ki épp most, ra köinyvkiadás  
válságáraik m ►ély(pontján, a . Frasveba is fdlytatija . a mai jugoszláv pró-
zairadailam kiadását stb.).  

Válság? Tagadhata'tlan. Еs talán: -etkerülihétetlen.• De minden jel arra  
rrinxtat; hagy a válság után egészsiégesebb helyze'tlb+e kerül_- a - könyv-
kiadás és az irodabon is. M+egbörtenrk - majd ugyanis .  a se'lejtez'és, s  a 

138  



mad~ioikritásak eй&tt valában végl~g  csukva maradnak а  kiadáházak 
kaipui. 

Išs csak ellőből а  szeimpont гból budom megérterгi Galab siralmait. 

s  

Az wtóbbi ivdőben .mind gyakrabban és mind botárazottabb fordnáb аn 
vetődnék fél a nemzetiségi iskolák, a nenvz ~etiségi nyalveken folyó 
éktatás kéndeséi, amelyjak, én lega'lábbvs ügy látom, a ci оmzetiségek 
életében eDsőrendű  fantasságüаk. Frné гt szóltam a Hfsd legutóbbi számá-
ban ezen a helyem agy feidaségről, s ezért szeretnék most egy has гonló 
pmablémával fоgdalkozni. 

Napról napra mind nagyabb .számbian van sziiukség magyarul tudó 
szakemnJberelkre. Matgy аru'1 trudó jagászoikra, rnérnök бkre, ogron:ómusokira, 
tanárokra, orvosokra. A/zdkon a területeken, ahol magyarok is baknak, 
m'in гΡden pállyázaatuyaik e гgyik feltétélc ra mniagyaS nyebv ismerete. Viszont 
az a helyzet, hogy kevesen jelentkeznek, akik tök г Ρételescn beszélik a 
mraigyar nyelvet. Itt, azt hiszem, fontos az, hagy: tökéletesen beszélik, 
hisz milyen ber уоmást tesz egy 1*ó, ha csak törve beszél magyarul, 
vagy egy orvos, aki magyar anyanyelv ű  tétegeinél is rosszabbul bírja 
ezt a nyslv&t — hagy a tanárakról áve is baszé цjünk. (Ililctve: igems 
bestгéltjilink! Arrá1, hogyan beszédnek mаgyarul a magyar tagozatokon 
tanјtó pedagógusok. Azt hiszem, a gyarekék hiányos anyanyelvi m ű-
veІltségénck egyik oka itt keresend ő : a pedagógusok hiányos anya-
nyelvi ,műveltségeben.)  
Őszvntién megmondom, az én benyemátsom az, hagy éveskig kevés gon-

dot fardíto гttunk a nemzetiségi nyéhvckre. Arról baszél'tünk, hagy a  

gyemekek nemzetségi nyelven nehezen ,érvénysiulnek a középiskolákban,  
agye'tem ёkeгn. (Magyar szakképiskolákat csak néhémy évvel ezel ő tt  
keDdbü,nk nyitni nagyabb sz гánxban, de miég mindig nincs bel őliek ele-
gcndő.) Ezért, nagyon helycsen, sokat tettek az elenyi iskoQákban a 
szcrbhoпΡ-vát nyaly els'a(játhbásáért. Meggyőző+dІéserrn, hagy ez csak hasz-
n~ária rиáLilk a ;gyenlelkelkrnerk. Az öhvenes évek végén ancgimdult :náluk a 
kiétnyalvű  oktatás І . Nem vagyok hivatott, hagy a történtekr ől ítéletet 
mon,d г Ρják, •s а  átbéletet гΡn~eim. is efblben a avalbban .ke г Ρl'1 kimondani (de  
hamarasan ki kell moirndan;i) arról, aani ná ~bwnk a kétnyelvű  áktatás  
Gégére alatt folyt; srzaretném azonban mcgjejgyezni, hogy véleményem 
szext haszarLtalla ći kifsérlеtről vdlt szó, mely káros nyomokat hagyott 
azokon, a!k јn len г Ρvégezbбk. Az ,eglész kétnyei1vű  oktatás h'elyas elveken 
alajpuQt ugyan, de ezeket a gyakarlаtban nini va' бá tattáik meg, sőt sú-
lydsan vétkeztek ellaniik. Féldáwl a legfontosabb k бvet жтiénynek nem 
tettek eleget: azok a pedagógusak, cikik kétnyélv ű  tagozatókban taní-
tottak, nem besrгélték tökéletasan mind a két nyebvet. S az agész  

ügynak nem is az voltacélja, hagy a tas Іulák mind a két nyalvet elsa-
játitsák, hanem miint azt a 'Ла r•toanányi 0ktatáisfe+jleszt ő  Intézet Pedagó-
gws taváhbbkréipző  Kбzpantjáina гk Közilönyében (1960. évi 5. sz.) olvashat-
juk, a Кétmyelvű  oktatás llegfontoisаbb aébjn a külörnbözб  riennzetiségek-
hez tartozó tarnulák közös, azonos ainpok оn történő  ncvеl~ése — mintha 
az agynyelvű  tagozatokon más't tanulnának az egyik, s mást a másik 
rnamzctiség tanulói, s mintha az eigyik vagy o másik nemzetiség peda-
gógus~a~i a nemzetiségi tagozatokon nem ta тtamák magukat az egész or-
száglban érv гényes egységes programhoz. (Itt kell megemlítenem, hogy 
a kétnyel гvű  tagozatok nemzeti össze'bétele nem állt összhangb аn dzzel 

céllal, mert a két különböz ő  nenvzeti ~ség(І  tanulók száma nem volt 
arámyas.) A kétnyelvű  oktatás haiszr гos lehet ott, ahol keves a tariuló. 
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ahol egy egészen kis számú nemzetiség gyerme ~keiibő'1 nem alakíthat-
nánrak külön tagozatokat, mint pé цdáiul Szlovénlábon, de ahol megv ~an-
rrak a цΡehetős+é.gelk arra, hagy mindenki amyanyelиén régezze az isko-
láit, s köгhen tokéletesen megtamutja a k társ га s~ág nyelv t is, ott 
felesleges, sőt melgenlgedhetétlen az elvan kétnyelvű  oktatás, amlilyen 
nálunk folyt — és folyik most is egyes iSkalákbian —, meirt ezzel egy-
szerűen elvesszülk а  gyermekеktő'1 aZt 'a jogot, hogy anyanyelvükön 
tanultјаnak. Csak két pé цΡd•át említek itt: voltak pedagógusok az ún. 
kétnyelvű  tagozatokon, akik kényelan'i szempontból, amikom csökkent 
az ellenőrzés, egyszerűen áttértek az egynyelv ű  oktatásra. A másik 
eget: a hi а talaslam nem Iis ké'tnуеlvíí ,tagozatokon a nemzetiségi .gye-
rekek nem amyanyеLvükon tanulnak egy-egy tantárgyat. Néhámy isko-
l~ában, raihol nenvzetiiségi tagaza'tdk s vfannak, a me ~gt res Іdett mnznika-
helyek be Költésére kiírt pályá(zatak nem követelik meg a nemzetiségi  
nyelv ismneretét is, így aztán, ha nem jelentkezik olyan pedagógws, aki  
mindkét nyeцΡvet beszéli, a nemtizetislégi tagozataktban a diákok — tanár-
hiány miatt — nem tanulnak anyamyeliv ШΡkőn. Hozzájárul ehhez, hogy  
a ,pedagógiai iszakfelügyelet kavés gondot fordít arra, hagyran  foilyik a 
nemzetiségi oktatás. Megint arról van szó, úgy látszik, hagy a nemzeti-
ségi .nyeцΡvelt 'a ipedagógiai dвntézetekbem nem m1indeniitttartják fontos  
proible+mámгak.  

A kétnyeQvű  aktatál kíigér'lete egylébkérrt vagy két évvel ezel"ott ab ~ba-
maradt. Ercdményeit nem foglalnák össze, nem mondtak róla bírálatot,  
az igy!ben nem hoztak cdöntést. Ez csak fakaz`ta Ka .káros hatást. Mea  
sem lehet tudiii pontosan, mit mutattak a kísérletek. Csak azt tudjuk,  
hagy az egész Igen izavaras 'helyzetdt tenemtett iSkaláinikban, ennek a 
következmvényei ma is éret ők, s ki tudja, .mikor heverjük ki őket. 

S most visszalkanyarodhatunk kiÍimdulólpontunkhoz, ahhoz a gondo+lat-
haz, melyet K'ѓs Erzsébetnek a Képes Idljúságban megjelent cikke vetett 
fel bennünk. „Fira'talak, értsétek meg: Vaijd.aságban ,szó szerint kifi-
zetődő  dolog nvagyar гuQ tudni, keresik a magyarul beszélő  szakembere-
ket" — mondja a cikkí гró. Az az érzésem, hogy sok mindent elölről 
kellene kezdeni. Sok tévhitet élosZlatni, a reális helyzeten alapuló el-
veket érиényesítend. Ennelk egyik feltétele, hagy ollyan emberekkel 
kezdjtik meg a mnznkát, akik a való szükségletéket tartják szemük 
előtt, akik ismerik és készék érvényesíteni minden ember jogát anya-
nyelvének ismeretére és használatára. 

Maradnak ntiaГј d ezuttáin is prab цΡém ъák, de azokat nem úgy kell meg-
oldani, mint eddig, hanem i гntenaívelbfb munkávаl, jobb iskolai progra-
mokkal, s akkor nem übkoziik akadályaktba sem a szerbhorvát nyelv 
tökéletes elsarjátfitása a nehnzetiségli tagozatókon, som a nemzetiségi 
gyеrmekek sikere a közép- vagy felsőfokú iskolákban. 

Anti pedig a nemzetiségi nyelvek által:ánas haszn ~áPatát illeti — Kis 
Erzsébet cikke erre is utal —, tény, hagy a magyar szakemberek egy 
része nem beszéli helyesen anyanyelvlét, ahogy ők mondják: „nehezen 
fejezik ki" magukat mngyamul. K,étsёgtelen, hagy itt bdrzomyos szellemi 
restségről is szó van. Minкlannyiаn tudjuk továbbá, hogyan kevered-
nek kőzn•a{pi beszédünkbe a szerbhorvát szavak; mi иel lépten-nyomon 
azokat halljuk, már őnk+éntelenül is hasm1Jnik őket, pedig van magyar 
megfeцΡelőrjük. Besrzёцhetnéпik itt az értekekletek nyelveről is, arról, 
hagy hal és mikor szólamok fel az értekezleteken a ne гmzLtis гégiek anya-
nyelvпlkön. Nem csoda hát, hagy néháiny kapon уában ,az a felfogás al ~a-
kult ki, hagy nálunk államnnyely van, s azt kell hasznalni. A gyakorlat-
ban bejhát •azt hajjulk иggre, amit egész tárlgadlalmlunk elítélt: a rossz 
emlékű  zágrábi mylabkozat egyik pontját. 
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Sokaikгna'k tailám fágy teltszik, hagy meanzetiségi nyelvem nem lehet paLi-
tikáró'l, gazdasági tké idésekről beslzé'lni. Igaz, Isa'jtóaz.k, mád'iónk megannyi 
nyelvi prablémáva Ј1 küzd, roamt nehéz :megtalálni politikai és •társa-
dаkni életiünk terminológiájának araagyar ,megfelel őijét. Persze egysze-
rübb az, 'amit Kiss Erz bet is kifogásol, hogy nem beszélüa хk anyanyel-
vünkön., ha •szakmai ügyekről ;van aszó. l✓s arai történik? Amyamy еlvünket 
mIegtartjuk a családi beszélgetésekre, .néhány .szépimadaLmi vagy szak-
könуv eldlivasásána, de lassan araár nem is a nemzetiségi sa гjtótermékeket 
al~vass7wk. Az ,pedig araár megszokott dolog, ,hagy az értekezleteken nem 
beszéliјnk a nemzetiségek nyelvén, ha dlyanak is jelem vannak, akik 
nem értenék ,meg. Végeredara'ényiben ez ellen nincs is kifagásnunk, ez. 
nem 'merénylet se a nenvzetiségiek paga Іi, se a nemzetisiégi nyelvek el-
len. De a me triségi nyelvek háttérbe szomitása sokszor memcsiafk eb-
b5І  ered. Van,nFak más okai is, m ~elуeikkеl szentben mi memvzetiségiek 
nem Tehetünk •elnézőek, de a „többségiek" sem. 

s  

Hagyo гmány és úljitás а  :kelet-eurgpai irodalomban c'í,manel an,utcд ttja be  
dцvasóinak a гmagyar, csehszlovák, le,ngyel és szerbharvát irodalmat az  

evгaгnstani(IIЛ1.inais, USA), iNarthwestern Unuvers;ity ikl.ő~szaki folyáirata, 
а  Tri-Qцant!erly. A 250 otdalas szám nem ad, nem adhat kianerít б  kéipet 
ezekről az irodal,malkrál az amerikai olvrasának, di táijékoztat, s érdek- 
lödést kelthet. 

A nálwnk is ismert Gömöri гGyör,gy yrta а  szám bevezetőjét az új  
irányzat król, törekv гésekrál а  kelet-ea.irópai irodaltmaikban (cikkében а  
Hidról is elismerésse2 .szól), е  zeг~b és harvát iroda'lam kér кléseit Daušan  
Puvač.ić  ismerteti nagy vonalakban, сsгupán а  tájékvzta,tás igémyévе l.  
Helyet kaptak a iszámibam Miodirad Pavlavi ć  éз  Vasko Pipa versei (Ро -  
рáгól Ted Hiughes tirt essizét, anely logfeljebb az amerikai olvasóknak  

mond цјан  a kö1'tör(9l). A araagyar irodalmat  József Attila, Weöres Sán-  

doa•, Nagy Lászl1ó, Pillimsrdky Jámas versei, Déry Tibor ;prázája, valamint  
Нáу  Gyula dráan,atöredéke képviseli.  

гКггкliöпгöвет  érdekes ,annak a besтzébgetésmek а ,saövege, melyet Cs.  
Szalbó Lászln és Weöres Sándoc falytattak 1963. ®zeptean,berében. Az 
lnterjú +иégén Cs. Szaibó feltette a kér кЛést а  magyam költőalek: kinek 
szólnak, kihez intézi veiгѕeit: а  közönséghez, vagy csak néh.ány válo- 
gatott olvasóho2? Weör.es ágy felelt: „Számnamna csak egy ember léte- 
zik: Jézus . . . Az é.n száaraamma nem létezik а  n ip." „Н 'at akkor ki léte- 
zik?" — tette fel az пдја(b гb kérdést Cs. Szabó. „Јéцив  'Іétezi цk — hangzott 
а  válasz —, Es đ  цétezik imirncbazoklbam, akik benne ёs általa lEteznek. 
Aztért írok, mert 'jubbran, ,pontosabban ki akarom faj ёъПі  az azonosságot 
J:éznцssal, ibennem ,é+s másolkbam. Füty гülök rá, hagy hányan olvassák 
vagy hányan nem ativаssák a verseimet. Egyetlen céloan: egy fokkal 
köz'elebb hozni a. jáakaratКi émzék,eny dlvasót ehhez az azanossághoz, a 
Jiézussal va?1о  'eigységhez." 

Amit a ködltfi mond, azt el kell fogadni апау  akkor is, ha szavaiban 
nini találjuk meg költészetének magyaráza,tát. 

s 

Maгjdnm rátapintott a ponyvairodaloan népszer űségének okaira —
amikar ,s+iükségszerűs gét fejtegette — Kis Drzséibet a Képes Ifjúságban. 
Az .ipari tanulók alvasmйnyaifbál iindu'lt ki, s  olyan általánosátásakhaz, 
olyan következtetésekre jurtatt, anelyek — a pomyv ~a-ikérdés elködös7tésé-
nek idején — igen reá Іlisan vi'1agitjak meg ezt a prablémát.  
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Figy gondolatát +ragad.nám itt meg, s 'azt fejtegetném, mert úgy  •t 
szik, hogy ebbein rajz dr.ányьan kellene tárgyaflali ez 'ügyr ől. „Gandalduk  
csak el — mondja a ponyváról a Képes + јilság ci+kkárója —, ha nem  
laпrnбnek ezek a rossz könyvek (a ponyvára gondol, +s +jdbb lett volna, 
ha a szót . diézdjelbe +teszi), az +ipatű  tanulók ,száza'i, elzmei semmit sem 
a1vasmanak." 

Azt hitszem, helyiben vagyunk. Van-e más? Egy ilyen „rossz könyv", 
egy panywa, ,egy füzetes kia vány, cov иboy-regény, ikri+mi, nevezzük, 
aminek akarjwk, száz régi dinár, esetileg klétszaz. Amennyi egy mozi-
jegy. 0llcsóbb, minta sziính+áz, mmég a labd аrúgóniérkőzések belépti dí-
jánál 'is kevesebb. S néhány órára elszórakoztabja az embert. Felejtést 
hoz. Valami imást. Valamit, ami különbözik a hétkö+zna гpaktál, a •szür-
ketségtől. És ha +e+hhez +valaki csak ponyvával tud eljutni, nincs jogunk 
megfaszbani  +tőle. 

Mert nem a ponyvavásárlók, nem a ponyvakedvel ők az okai annak, 
hagy atz 'olvasmányos, szórakoztató, de fémijelzett m űveket nem tudjuk 
száz vaigy kétszáz +dinárvért piacra dobni. Nem is tettünk komoly kísér-
letet, hоgу  rendszeresítstik az olcsó kiadásokat. Nem gondoltunk arra, 
hagy olcsó ikönyvtánakat indvtsunk, +melyek nemis eszközökkel szóra-
kaztatn+ak, de me кΡgen;gedtük, hogy a ponyva üzlet +legy+en, ,tehát férc-
munkák fussanak az o+lcsó sorozatokban. 

Arról esem +szabad +megfieledkezniiLk, hagy +vannak• dlivasók, akiket sem-
nl!i más nem érdekel, csak a гkö г Ρnnyű , szórakoztató művek. Akik min-
denn~api gondjaik kö4zepette ,egy dé đtutánt viкiám, izgalmas könyvek vi-
lágában ‚akarnak tölteni. 1 ✓s erre joigruk van. Nem ehetünk kizárólago-
sak, mert az egyaldal fiság bumará+ngja már +visszaütött: egyre csökken 
a könyvvásárilóik számfia. 

Nem lenne megoldás persze, ha a iponyvát megadóztatnák, hagy abból 
támogassák a komoly vrodalmat. Ellenben az értaékes szórakoztató iro 
dalom böimieges kiadásával, hatásos propagandával érhet јiik azt, hogy 
az .ollvasákat n еv+eUlj кјлс , ,е1érihiettjük FaizJt, hagy ,mlvndenlldi, akinek száz régi 
dinár van a zselbiгben, mint Kis Erzs+éhetipari tanulóinak, ne csak 
ács+ka ponyvát vehessen, hanem. !egy-egy „jó" könyvest is. (Rögtön haz!zá 
kell tennem: a relativitás persze itt is mindent a feje tebejére állíthat, 
mert ami nekeпn „јб" i јi nyty, .az talán nesn jó arásnak.) S f őleg az e1ő-
ltéQelbeJkből kell végre mшegszabгa~dпzliniwn+k, ,attól — nеnirég rtram is ráta 
&ben ra ,rovatban —, hagy leniéебеn, a +ri+sztokratikusan beszélünk a tö-
megsikert elért könyvekr đl, hagy kiátkozzuk azokat a kiadókat, melyek 
panуvákka+l próbálnak a tömegekbe hatolni. Arra is gondaljunk, hogy 
szükség van könnyű  allvasimányakra, mert a míúveltség foka +határoz meg 
mindent az életiben. Az team зészetes, hagy a Doktor Faustus nem lesz 
soha tеm+egálva+smnány — de hát kinek jutna eszébe, hogy +a magfizi-
káról szóló tudományos ,műveket ajánliја  az átlagdLvasóknak, az ismeret-
terј eszbő, tehát „könnyebb fasjsúlyú" könyvek +hely+ett. 

Annak vaigyunk a hívei, s ez az egyedül berméss ъetes út, hogy min-
denki maga, :szabadan válassza meg dlva+smányait. Elkerülhetetlen te-
hiált, h«dgy mindeniki a ,szйksé+gUelteШhez mérten+ és ,a zsebiéhez +képest vá-
lasszan. Ennek a vá лasztásnak a szabadságát nem szabad vesrzélyez-
te+tni, hanem lehetővé kell tenni, hagy minél nagyabb választékból 
keresse ki mindenki a maga alvasmnányát. Еs a választás szabadságát 
aszal is biztosíthatjuk, hogy az :értékes műveket is jutányos áron kí-
nál4u+k fe+l, egyébként a ponyva összehason иthatatlanul előnyösebb hely-
zetben lesz, mint a komoly irodaiam. Hisz v!égerednvény ьen igazi célunk 
csakis az értékes művek terjeslz%s+e, megszerettetése. Ennek pedig meg-
vannak az útjai, csak meg kell áket tallni. 
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Azt álиtјa valaki, hagy nálunk baj van a költészettel? Hagy a ver-
seknlek ninzк~senek araár híveik? Ezt egyből meg lehet cáfalcil! Tessék alő-
vemni a Cik сí:mű, 200 000 példányban megjelenő  képes hetilapot, nnе1у-
ben egyebek között ,a lániyoik mеgtanátják a finá(kat a leszál'ítás udvarias 
máгdjána, a fivúk pedig kiaktatбák a •láznyakat, .hogyan vi•selКedjemek; 
ez a lap keresi a d fatagenikusabb jugoszláv lányt, cikksorozatban 
ismerteti a hazai bárdkat, ,vetkőzőjelemetekkel ,egyi.'vtt, .a lányok aneg-
ké ~rdezik a lap szerelmi tamácsadóyától, mit esi.náljacvak, ha a fiú el-
vezette dket laikására, .aztán másallapolbban 'maradtak, v гagy hogy ггьi-
tevők 1egy~enek, ha szüleik neon akanrvak beleegyezni házasságukba. Hát 
ebben a lарhan van egy rovat, melyn'ék c шne: Az olvasóik költészete. 
Más lapoktól .eltérőem, a 'Cilk közlli a ,békuldött verseket, mi több, há-
rom hangzatos nevű  költőt állított csata Іsarba, hogy válogassak ki a 
nyamtatásra méltó verseket: Mati ~ja Beíćkavié, Botidar Timotijević  és 
Bažidar Šu!ј ica vállalták Fezt a feladatat. (Már csak Mirosbav Anti ć  
hiámyzik a нévso ~rbál.) 

Természetesen fiatalok, f őleg ,diákék veirseit találjuk a ravatbam, Visz-
szatért a !boldogság, T űz, Hámot, Beatnikek stb. cím alatt, s nem 
rosszabbak és mer jolbibalk, mint általában az, amit a fiatalok írnak s 
beküldenek a lapoknak. De mer is emiatt emlíbjük az egészet itt, ha-
mer azért, mert épp a Cik, ez a koanolynák egyáaltra нlán nem szásn,ító 
lap szánta rá magát, hagy felkaralja azokat, akik ezért vagy azért 
verseket irm'ak, alkikinek ra !versírás hobby vagy kiélési mó,d, vagy valami 
más. Еs a verseket mem is akárkik válogatiják! Tehát megtörténhet, 
hagy a Čik felfedez ,egy rroppan іt tehetséges Ј ~ ú ,kölltőt, s 'akkor, ó, a 
babér énem egy Irodalmi lapé lesz,  hanem a Č iiké, гedyről általában 
igen fenézőem, megvetőem nyilatkazmak a szellemi elit köreiben. Sebaj ! 
A filmlvilág plеtylkái гés Arsen Dedi ć  intim vallomásai, a mami életrő l 
fdlytatatt ankét mellett hélye't kapatta költészet is. Nimcs semQni baj, 
vamna'k hát költ őpalámták ... Csak Tegyenek versolvasók is .. . 

Tornán László  
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HID, IRODALMI, MIIVESZETI E3 TARSÁDALOMTUDOMANYI FOLYI-
IRAT. — 1967. NOVEMBER — KIADJA A FORUM LAPKLADI  
VÁLLALAT. — SZERKESSZTOSEG Es KIADOHIVATAL: NÖVI SAD, VOJ-
VODE M7A СА  UTCA 1. — SZERKESZTOSEGI FOGADIORAK: MINDEN-
NAP 10-TOL 12 ORRIG. — KÉZIRATOKAT NEM bRZÜNK MEG ES NEM  

KULDUNK VISSZA. — ELOFIZETHETI A FORUM CIMEN A 657-1-255-ÚS  
FOLYOSZAMLARA. BEFIZETÉSKOR KERJUK FELTÜNTETNI A HID  

NEVET. — ELOFIZETESI DIJ: BELFÜLDбN EGY ÉVRE 20.—, FEL ÉVRE  
10.—, EGYES SZÁM ARA 2.— IIJ DINÁR; KÜLFÖLDRE EGY ÉVRE 31,25  
FEL ÉVRE 15,63 IIJ DINÁR; KULFCfLD бN EGY ÉVRE 2,50 DOLLÁR, FEL  
ÉVRE 1,25 DOLLÁR. — KESZULT A FORUM NYOMDAJABAN NÖVI SADON.  


