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A NEMZETISЁGEK EGVENRANGiJSAGÁNAK  
MEGVALŐSULÁSA ЁS A JUGOSZLÁV  

KO1uIMUNISTA SZÖVETSЁG  

Vázlata készülő  kongresszusi tézisekhez  

DR. REHAK LASZL б  

Tézis-vázlatom előzménye a következő : A JKSZ Központi Vezetőségének  
a nemzeti viszonyokkal és a köztársaságok együttm űködésével foglalkozó  
bizottsága immár második éve készíti anyagát egy tervbe vett teljes ülésre.  
Mint ismeretes, a gazdasági kapcsolatok nemzeti vetületeir ől a tézisek már  
végleges formát öltöttek. A nemzeti kapcsolatok más kérdései (kultúra, poli-
tikai rendszer, nemzetiségek) még vita tárgyát képezik a bizottságban,  illetve 
a bizottság munkacsoportjaiban. Id őközben kitűzték a JKSZ IX. kongresszu-
sának időpontját, így az eddigi munka tulajdonképpen már a kongresszusi  
előkészületek részévé vált.  

A nemzetiségekkel kapcsolatos eszmei és politikai kérdéseket Arslan Fazlia  
prištinai elvtárs egy terjedelmes tanulmányban vetette fel. A tanulmány  
erénye abban volt, hogy a gazdaságilag fejletlen vidékek nemzetiségeinek  
problémáit tárgyalta f őleg. Ez egyben tanulmányának gyöngéje is, mert  
így az albán és török nemzetiségen kívül, noha számban és problémában  
ezek valóban a kérdés súlypontját jelzik, a többi nemzetiségek problémái — 
köztük a magyaroké — nem domborodhattak ki. A bizottság, miután meg-
vitatta az említett tanulmányt és egészében kedvez ően értékelte a kérdé-
sek tárgyalását, megalakította munkacsoportját azért, hogy kiegészítve  a 
vitában elhangzottakkal, készítsen el egy tézis-tervezetet a lényeges kérdé-
sekről. Ennek a tervezetnek nélkülöznie kell a felesleges részletezést, de  
ugyanakkor hangsúlyoznia kell a minden nemzetiségre vonatkoztatható, il-
letve a nemzetiségekkel kapcsolatos eszmei és politikai kérdéseket.  

Miután a anunkacsaport nem elégedett meg Kemal Seifula szkopjei elvtárs  
első  vázlatával, e sorok írója elkészítette a maga javaslatát. Ez a javaslat  
egyéni jellegű  dolgozat, noha kötve voltam az eddigi vitákhoz, és igyekeztem  
azok lényegét és a valóságos problémákat megfelel ően tükrözni. Persze  a 
szöveg még műhelymunka, és mint minden „working-paper", ha azt a munka-
csoport december folyamán el is fogadja, tovább fogja alakítani a viták  
során. Hogy mennyiben járul majd hozzá ez a tézis-vázlat a kongresszust  
előkészítő  tézisek és a még kés őbbi kongresszusi határozatok megfogalma-
zásához, azt majd az olvasó e sorok írójával „személyesen" ellen őrizheti,  
amikor a nyár folyamán részt vesz a kongresszust el őkészítő  vitákban.  

A nernzetіségék helyzetének szabályozása az egyenrangúság alapján 
és ennek az egyenrangúságnak az elmélyítése szükségképpen beletar-
~toziik a JKSZ politikájának egészébe a nemzeti kérdésben és alkotó-
része aJKSZ arra irányuló harcának, hogy a nemzetek közötti viszony 
az országban (és ,tágabban is, ahol csak lehetséges hazánk határain 
kívül) minél inkább szocialista jelleget öltsön. Ám a nemzetiségek 
helyzetének szabályozása, bármennyire is szerves alkotórésze általános 
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politikánknak a nemzetek közötti viszony kérdésében, sajátos, egyedi  
elemeket is tartalmaz, mégpedig az eszmei harc szférájában s I poli-
tika konkrét módszerei és konkrét megvalósítása területén egyaránt,  
ezért az egyenrangúság kérdése a jugoszláv szocialista közösségben  
és határain kívül a Jugoszláv Kommunista Szövetség közvetlen fi-
gyelmének és tevékenységének tárgya volt és marad.  

Bármennyire is káros lehet a JKSZ politiká j ára a nemzetiségek  
sajátosságainak túlzott kihangsúlyozása, mert ezáltal a periférikus  
kérdések túlságosan el őtérbe kerülhetnek azoknak a lényegbevágó  
társadalmi és politikai elemeknek a rovására, amelyek az egész ország  
általános társadalmi folyamatainak vonalán kerülnek megoldásra, —
a nemzetiségek sajátos vonásainak, helyzetük sajátosságainak és a  
problémáik megoldása iránti kell ő  gondoskodásnak mell őzése olyan  
paravánul szolgálhat, amely mögött a JKSZ álláspontjaitól, nemcsak  
a nemzeti kérdésben, hanem egész társadalmi fejl ődésünket illetően  
is, teljesen idegen eszmék és azetek bújhatnak meg.  

A nemzetiségekkel kapcsolatos kérdések, a nemzetiségek helyzete,  
szerepe és a JKSZ erre vonatkozó nézetei a JKSZ programtételeinek  
konkretizálása és kib ővítése vonalán vetődtek fel az 1958. és 1959. évi  
tanácskozásokon, és a JKSZ Végrehajtó Bizottságának 1959. évi ismert  
döntéseiben nyertek megfogalmazást. Teljes joggal hivatkozhatunk  
e döntések fontosságára a JKSZ politikája, s őt az egész nemzetközi  
munkásmozgalom szempontjából, és hangsúlyozhatjuk elvszer űségü-
ket, világos és irámymwtató oráen ~tációjukat. Új alkotmányos rend-
szerünk kialakítása közben a JKSZ nemzetiségi politikájának jóval  
több konkretizált eleme épült be Jugoszlávia politikai rendszerébe,  
mint azelőtt. A JKSZ VIII. kongresszusa, a :köztársasági kongresszu-
sok és tartományi konferenciák kell ő  figyelmet szenteltek a nemze-
tiségek problémáinak, s kihangsúlyozták a végrehajtó bizottság 1959.  
évi döntéseiben foglalt tételeket.  

A politikai és eszmei kérdések megvitatása s az álláspontok egyez-
tetése különféle színvonalakon és :különböz ő  időszakokban történik,  
ezért itt csak bizonyos alapvet ő  időszerű  kérdéseket említünk, ame-
lyek nagyjából (megközelítően) az egész JKSZ-re érvényesek.  

A JKSZ tagjainak, szervezeteinek és vezet őségeinek, valamint a dol-
gozóknak az önigazgatás gépezetében folytatott harca a nemzetiségek  
egyenjogúságának elfogadott elveiért, számottev ő  eredménnyel járt.  
Az erre vonatkozó mutatószámok meggy őzően bizonyítják ezt.  

1. Az ország gazdasági és általános társadalmi fejl ődése tovább  
növelte Jugoszlávia népei és nemzetiségei egyenjogúságának anyagi  
alapját. Jelent ős és kedvező  változásoz mentik végbe minden egyes  
nemzetiség szociális struktúrájában.  

Az eddig elért eredmények által, a nemzetiségek anyagi és társa-
dalmi s.zíвvanalának általános növekedése mellett -- amely színvo-
nal akorábbi t őkés rendszer örökségeként alacsony volt és elmaradt  
azon nemzeti közösségek társadalmi és anyagi fejlettsége mögött,  
amelyben ezek a nemzetiségek éltek, vagy amelyekkel közvetlenül  
összehasonlíthatjuk őket — lehetővé vált, hogy a nemzetiségek köz- 
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vetlenül bekapcsolódjanak a szocialista társadalomba, mint annak  

tevékeny alanyai, alkotó tényez ői, s ugyanakkor kifejezzék nemzeti  
egyediségüket, szocialista nemzeti kapcsolatokat építve s a szocialista  

Jugoszlávia többi népével és nemzetiségével együtt mind több szocia-
lista elemmel gazdagítva a nemzetek közötti viszonyt.  

Külön intézkedések és hatóeszközök biztosították azoknak az elég-
telenül fejlett területekne оk a fejlődését, ahol Jugoszlávia nemzetisé-
geinek túlnyomó része él. Ennek, valamint e területek dolgozói er ő -
feszítéseinek s a meglév ő  természeti és egyéb adottságoknak köszön-
hető , hogy ezek a területek a közgazdaság, a közoktatás, kultúra stb. 
jelentős növekedését mutatják fel — noha még elmaradnak az ország 
más területei mögött. (Feltüntetni a gazdaságilag fejletlen területeken 
élő  nemzetiségiek arányszámát. ) 

A föderáció és a köztársaságok hatóeszközeivel és anyagi hozzá-
járulásával, valamint az autonóm egységek és községek különös gon-
doskodasával lehet ővé vált a közoktatás, a kultúra, a kiadói tevékeny-
ség, a sajtó és rádió fejl ődésének pénzelése a nemzetiségek nyelvén, 
s ezzel biztosítottuk az anyagi alapot a nemzetiségek kulturális jogai-
nak megvalósulásához. Igaz, ezen a téren még sok probléma merül  
fel a további pénzelést illet ően. Ezek a problémák a rendszer befeje-
zetlenségéből s a decentralizáció politikájának érvényesüléséb ől adód-
nak, valamint abból, hogy mind következetesebben megvalósul a 
munka szerinti elosztás elve, mig ugyanakkor nem lehet figyelmen 
kívül hagyni bizonyos sajátosságokat a fogyasztásnak ezen, a nemzeti-
ségek életében oly jelent ős területén. Egészében véve azonban a nem-
zetiségek művelődési és kulturális jogainak megvalósulása terén elért 
eredmények igen jelentősek. A nemzetiségek közoktatásának további 
fejlődése, különös tekintettel a kellő  szakképzettség elnyerésének ál-
talános feltételeire és arra a szükségletre, hogy a nemzetiségek tagjai 
a termelésben és a társadalmi szolgálatokban mind tömegesebben vé-
gezhessék a nagyobb termelékenységet igényl ő  munkákat — egyre 
inkábba nemzetiségek egyenjogúsága biztosításának és elmélyítésének 
hosszú lejáratú tényez ője lesz a termelés szerinti jövedelemelosztás 
rendszerében. Az eddig elért eredmények az általános m űvelődés, a 
szakiskolázás és a feln őttképzés terén megbízható alapot nyújtanak 
arra, hogy a nemzetiségek tagjai számára is gyorsabban biztosítswk 
a szükséges feltételeket a magasabb szakképesítésre és a kedvez ő  
jövedelemszerzésre, a termelékenyebb és min őségi munka alapján. 

A nemzetiségvak társadalmi-gazdasági helyzete, amely azt az álta-
lánosan elfogadott elvet tükrözi, hogy a nemzetiségek egyenrangú 
tényezők Jugoszlávia népeinek és nemzetiségeinek szocialista közös-
šégében, lehetővé teszi, hagy számará дnyuknak s a javak terгГLеІёsé-
ben, elosztásában és fogyasztásában való részvételüknek megfelel бen 
mind következetesebben és tevékenyebben részt vegyenek a .társadalmi 
önigazgatásban a társadalom alapsejtjeit ől a föderációig. A politikai 
rendszerünk működésében való fokozott részvételük általa nemzeti-
ségek mind hatékonyabban felvethetik és megoldhatják „egyenjogú-
ságuk" sajátos kérdéseit is, a szocialista közösség többi nemzetével  

és nemzetiségével együtt, az önigazgatás, az önigazgató véleménynyil-
vánítás és az önigazgató döntés alapján.  
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Az önigazgatás egész gépezetének, a politikai és társadalmi szerveze-
teknek, a választótestületeknek stb. összetétele a nemzeti szerkezet 
szempontjából is bizonyítja a nemzetiségek egyenrangúságát politikai 
rendszerünkben. Mégis, helyenként találkozunk a domináció, a nem-
zeti majorizáció és az elégtelen önigazgató véleménynyilvánítás jelei-
vel politikai rendszerünknek azon a szektorain, azokban a szervekben 
és szervezetekben, ahol a nemzetiségek kifejezett kisebbségben van-
nak, vagy még nem nyertek kell ő  társadalmi affirmációt. Ez a körül-
mény arra mutat, hogy a JKSZ politikájának megvalósítása nemcsak 
elvben, hanem minden .következményével együtt nem csupán a meg-
határozott környezet, hanem a JKSZ egész szervezetének is ügye. 

A nemzetiségek szabad és egyenjogú nyelvhasználata az iskolák-
ban, a sajtóban és a kulturális szervezetekben a JKSZ Végrehajtó 
Bizottságának döntései, a kongresszusi határozatok és az alkotmányos 
rendszer bevezetése után különösképpen gazdagadott a szabad nyely-
használattal a nyilvános közlekedésben, a nemzetiségek ama jogának 
következetesebb és tömegesebb valóra váltásával, hogy szabadon és 
egyenjogúan használják nyelvüket a közéletben és a társadalmi-poli-
tikai életben. 

Az utóbbi időben a nemzetiségek teljesebb és egyenjagúbb nyelv-
hasanálatának +kérdése napirenden szerepel és új intézkedésekkel nyer 
megerősítést minden fórumban a munkaközösségekt ől és a társadalmi-
politikai szervezetek alapszervezeteit ől a szövetségi szervekig. Mind-
inkább meghonosodik dolgozóink tudatában az a felfogás, hogy 
a nemzetiségek nyelvének egyenjogú használata nem csupán egyedi-
ségük és egyenjogú helyzetük elismerésére irányuló gesztus, hanem 
lényeges feltétele annak, hogy a nemzetiségek tagjai ténylegesen és 
egyenjogúan kifejezésre jussanak mint önigazgatók, mint aktív dol-
gozók egyenjogd politikai rendszerünkben. A m űszaki akadályok és 
nehézségek s a nyelvhasználat helyenkénti helytelen értelmezése elle-
nére ez a gyakorlat mind nagyobb méretet ölt az egyes nemzetisé-
geknél és másoknál is. 

A mutatószámok azt bizonyítják, hogy a közoktatás és a kultúra 
a nemzetiségek nyelvén mind jelent ősebb eredményeket és sikereket 
mutat fel. Az elemi iskolák és tagozatok kiterjedt hálózatában az ak-
tatós nemzetiségi nyelveken folyik. A legtöbb nemzetiségnél a másod-
fokú isrkolák és Magozatok hálómatia, melyekben az oktatás albán, ma-
gyar és más nyelveken folyik, mind kiterjedtebb, s a diákok és el őadók 
száma egyre nagyobb, noha még nem elégítheti ki az érdekeltek min-
den szükségletét és kívánságát. Egyes egyetemeken katedrát alapí-
tottak a nemzetiségi nyelvek oktatására (albán, magyar, török, olasz 
stb. katedra), egyes helyekeл  pedig (Pristinában) külön ,tantárg ~nként 
adják 116 a nemzetiségek nyelvét az egyes katedrákon. El őmenetel 
mutatható ki a nemzetiségi iskolák tantervének tökéletesítése terén 
is, az anyanyelvi aktatósban, a történelem és más tantárgyak el ő -
adásában. 

Különösen jelentős eredmények sztilettek a könyvkiadói tevékeny-
ségben és a nemzetiségek nyelvén megjelen ő  sajtóban. Mind több 
a tankönyv és egyéb iskolai olvasmány, a nemzetiségek nyelvén írt 
vagy az illető  nyelvre lefordított szépirodalmi és tudományos m ű , 
nagyszámú újság, folyóirat és rádióm űsor van a nemzetiségek nyel- 
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vén. Kezdeti lépések vagy el őkészületek történtek arra nézve, hagy 
a televízió útján is kielégítsék a nemzetiségek kulturális, politikai és 
egyéb szükségleteit. A társadalom anyagi értelemben kivételes hely-
zetet biztosított ezeknek a tevékenységeknek, bár e tevékenységek 
intenzív fejlődése, valamint gazdasági és politikai rendszerünk még 
nem eléggé kidolgozott részletei következtében egész sor megoldat-
lan kérdés merül fel. 

Egésztársadalmunk fokozott fejl ődése s ennek keretében a nem-
zetiségek társadalmi fejlőd°se folytán, a nemzetiségek soraiban is olyan 
jelentős társadalmi rétegek alakultak ki, amelyek társadalmi helyze-
tüknél, a termelésben és elosztásban elfoglalt helyüknél, szükséglete-
iknél és képességeiknél fogva alkalmasak arra, hogy fokozottabban 
bekapcsolódjanak társadalmunk mai társadalmi, politikai és kulturá-
lis falyarnnataiba. A munkásosztály és ,a többi karszer ű  termelő  kate-
góriák növekedése mellett mind több a nemzetiségek körében a peda-
gógus, a legmagasabb készültségű  szakértő , író, publicista és újságíró, 
valamint tudós és művész. 

Viszonylag rövid idő  alatt új káderek nőttek föl mind az anyagi 
termelés, mind pedig a társadalmi, politikai és szellemi élet területén, 
amelyek jelentős társadalmi változásokat fejeznek ki az egyes nem-
zetiségek összetételében, ami lehet ővé teszi, hogy a szocialista társa-
dalmi adottságokban nemzeti értelemben is hitelesebben kifejezésre 
juttassák etikai és nemzeti egyediségüket a Jugoszláv Szocialista Szö-
vetségi Köztársaság egyenrangú népeinek és nemzetiségeinek szocia-
lista közösségében. 

A Kommunista Szövetség, azáltal, hogy a leghaladóbb törekvése-
ket képviselte valamennyi nép és nemzetiség dolgozóinak anyagi, tár-
sadalmi és erkölcsi érdekei síkján, de különösen azáltal, hogy prog-
ramjával és gyakorlatával a valódi szocialista viszonyaktit és a tény-
legesen egyenjogú nemzeti viszonyokat építi és ápolja — a nemzeti-
ségek körében is gyökeret eresztett mint az ő  pártjuk és mint olyan 
szervezet, amely által a nemzetiségek tagjai is kifejezésre juttathat-
ják haladó és alkotó törekvéseiket a szocializmus építésében. 

A JKSZ mind több tagja és vezető  kádere kerül ki a nemzetisé-
gek soraiból. Noha egyes közösségekben a nemzetiségek soraiból való 
párttagok száma nem egyezik politikai tevékenységükkel és szám-
szerűségükkel, mindinkább meghaladottá válik az a felfogás, hogy 
különleges viszonyulásra és külön ismérvekre van szükség a nemzeti-
ségek tagjainak felvételénél, és mindinkább érvényesül a társadalmi-
politikai tevékenység, az emberi és erkölcsi kvalitások ismérve, a szo-
cialista viszonyokért folytatott konkrét, hatékony harc ismérve. Ebb ő l 
a szempontbál még korántsem merítettek ki minden lehet őséget annak 
érdekében, hogy a JKSZ sorait kib ővítsék a nemzetiségek tagjaival, 
különösen egyes fejlettebb közösségekben, ami nagyobb eszmei kö-
vetakezetességet és megfelel ő  politikai mozgékonyságot követel meg 
a kommunistáktól. 

A JKSZ világos és elvszerű  álláspartja a kisebbségek kérdésében 
az országban és a határokon túl: az az álláspont, hogy a kisebbségek 
iránti viszony nem függvénye az államközi viszonynak;. hogy a kisebb-
ségek a szomszédos és más népek és országok közeledésének tényez ői; 
hogy a kisebbségek kérdését a mai világban nem lehet a határok 
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kérdéseként felvetni, hanem csakis a kisebbségek els ősorban kultu-
rális problémáinak megoldásában való együttműködés kérdéseként; 
hogy a kisebbségek helyzete és összefonódása azzal a közösséggel, 
amelyben élnek, annál kedvez őbb, minél inkább biztosítják egyenjogú-
ságukat — mindez hozzájárult a nemzetiségek sok problémájának 
sikeres megoldásához, hozzájárult az eszmeileg világos álláspontok 
meghonosodásához, melyek szerint a kisebbségek az egyenjogúság té-
nyezői közösségünkben, s ugyanakkor hozzájárult a fokozottabb 
együttm "uködéshez a szomszédos országok többségével. Ezek az elvek 
valóra váltak a JKSZ és társadalmunk egyéb tényez őinek gyakorlatá-
ban, kivéve a szórványos etatista elhajlásokat és eltorzulásokat. 

A JKSZ elvszerű  és világos álláspontjai a nemzetiségi .kérdésben 
oda hatottak, hogy a nemzetiségek körében a háború utáni id őszak-
ban mindmáig nem juthatott bármilyen észrevehet ő  befolyáshoz a kül-
földön esetenként megnyilvánuló propaganda- és egyéb tevékenység, 
amelynek célja, hogy bizalmatlanságot szítson és a bizonytalanság 
érzetét keltse a nemzetiségekben sorsukat és jöv őjüket illetően. Biz-
ton állíthatjuk, hogy a nemzetiségek tagjai, eltekintve a deformált 
és nacionalista terheltség ű  egyedektől, Jugoszlávia népeinek közös 
szocialista érdekeiben saját társadalmi és nemzeti érdekeiknek meg-
valósulását is látják, s hogy éppen koncepcióink szocialista jellege 
tömöríti őket ía haladásért folytatott közös harcban. 

Éppen ez a tény arra készteti a ,társadalom szubjektív er őit, első -
sorban a JKSZ-t, hogy kitartsanak e harcukban álláspontjaik meg-
valósításáért, és ezeket az álláspontaktit a gyakorlati harcban felvet ődő  
újabb elemekkel egészítsék ki, valamint hogy a felmerül ő  problémákra 
és kérdésekre folytonosan keressék a megfelel ő  elméleti és gyakorlati-
palitikai válaszaktit. Ebben az értelemben aJKSZ-nek nincsen szük-
sége a megfelelő  dokumentumokban kifejtett álláspontjainak és né-
zeteinek megváltoztatására, hanem arra kell ügyelnie, hogy állandóan 
„az események sodrában" maradjon, és hogy meg is el őzze őket, hogy 
ne kerülje a nemzetiségek egyenjogúságának szubtilisebb problémáit, 
és állandóan foglalkozzon a nemzetiségek soraiban vagy a nemzeti-
ségekkel kapcsolatban a múlt maradványaként felmerül ő  vagy társa-
dalmi fejlődésünk jelenlegi ellentmondásaiból ered ő  eszmei áram-
latokkal. 
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KÉT HÉT D ANIABAN 
Napló a népirtásról 

STEINIT2 TIBOR 

Belgrád, november 17., péntel 

A repülőtéren megvettem a reggeli lapokat. Olvasom: a Szávába 
rohant autóbusz 25 embert vitt a halálba. Borzasztó! Háborgok sof őr-
jeink alsóbbrendű  közbiztonsági műveltségén. A riporter újságírói 
készségéről tanúskodik, hogy valóságrészlettel )közelíti meg és érzékel-
teti a tragédiát: csak a megfulladt kisdiák irkája, könyvei úsztak ki 
a bádogsírból, és a folyó vize lapoz bennük. 

A tömeges pusztulást elvontan, alaktalanul érzékeljük, csak a konk-
rétum, az egyéni férk őzik érzésvilágunkhoz. Vietnamban percenként 
pusztulnak 25-en, az évek óta tartó szörny űségekre az újságolvasó 
már-már érdektelenül reagál. Pedig a vak sors akármelyikünket Viet-
namban szülhette volna, ahol most a történelmi ellenség, az ellen-
forradalom, a világuralmi őrület megismétli, kegyetlenebbül, amit 
már elkövetett Guernicában, a Kozarán, Lidiceban, Dachiuban, Ausch-
witzban. 

Nagyon egykedvűen ülök a Caravelle-be, pillanatig sem nyontiaszt 
a légi baleset gondolata. 

A föld felett tízezer méterre az udvariasság áldozata lettem. Egy 
lelkes fényképész telepedett mellém, és b őbeszédűen, álhatatos iram-
ban táplált színházi felvételeir ől. Színházbolond, de hobbyját sikere-
sen aprópénzre váltja: a hanyag színházak t őle vásárolják régebbi elő -
adásaik képdokumentációját. Hallgatom, és nem jut id őm, hogy a fel-
hők között felbukkanó földet nézzem. Néha udvariatlanul az ablak-
hoz fordulok, és a repülőgéptávlatban absztrakttá váló zöld tájban 
gyönyörködöm, vagy a végtelen szibériai havasokat, az alaktalanul fel-
felé pamacsolódó fehér felh őtengert élvezem. 

Útitársam szórakoztat: hiányos turisztikai propagandánkkal foly-
tatja. — A rigómezői csatateret sem tudjuk kiaknázni, lám, a csehek 
egy .középkori épület horzsolásából is idegenforgalmi látványosságot 
tudtak csinálni. Fausti históriát mesél a prágai diákról, aki, a turisz-
tikai jelentőségű  monda szerint, eladta lelkét az ördögnek, és önmagát 
lőtte agyon, pedig az ördögi kufárra célzott. —Tudományosan is meg 
lehet magyarázni — mondta a fényképész —, a golyó visszapattant 
a falról, és a diákot találta el. Ebb ől a középkori históriából, a golyó 
horzsolta falból pénzt csiholnak a csehek, mi pedig... 
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Prágában félig .kiürült a repül őgép. Egy óra és 10 perc múlva Kop-
penhágában leszünk, tudatja a légikisasszony, és megsemmisíti távol-
ságérzetemet. 

Lassan ereszkedünk. A dán szigetország gondos míveltsége már jól 
kivehető . Az utakat, mezsgyéket mintha vonalzóval húzták volna. A 
változó színű  földsávok, amelyek nálunk mindig pásztában futnak, 
Dániában gyakran szabályos háromszög alakját öltik. Nem tudom 
magyarázatát adni, mit és miért vetnek háromszög ű  parcellákba. 

Kissé fázom a vámtól, hisz a megengedett cigarettamennyiségnek 
a kétszeresét viszem, de meg sem néznek. Önmwköd ő  ajtó nyílik, és 
bebocsát a skandináv államegyüttes legdélibb országába. 

Koppenhága, november 18., szombat 

Nagykövetségünkön két tucat honpolgárt találok. Ügyes-bajos dol-
gaikat intézik a konzullal. Megtudom, hogy mintegy ezer jugoszláv él 
Dániában: munkásak, néhány orvos, mérnök és valahány vegyesházas. 
Egy macedónnal beszélgetek. Cementlapokat cipel, a nagyon nehéz 
munkával hetente hatszáz dán koronát vagy százezer dinárt keres. 

— Jó kereset — mondja —, de havonta majd egyheti fizetést kell 
adóba fizetni. — Maga főz, mos, takarít, és havonta megtakarít ezer 
koronát. Aligha iszik annyi kenyeret, mint idehaza, mert a kenyér 
kilója 600 dinár. De ki tudja, hiszem a hazai szokások béklyóit ma-
gunkkal hordozzuk, a táplálkozásét is. Kés őbb, a követségről kijö-
vet, nevetnem kellett: egy hentesbolt kirakatán át láttam egy néger 
diákot, amint fél sonkát gyömöszölt aktatáskájába. 

A nagykövet szobájában egy Konjavié-kép nézett szembe velem. 
Régebbi festmény, a művész párizsi, kék korszakából való. 

Érdeklődésünk ellenkező, a nagykövet hazai dolgok iránt érdek-
lődik, én Dániáról. A vajdaságitól elsősorban az őszi vetést tudakozza. 

Mondom, hagy a Russell-bíróság ülésére jöttem. Mintha meghök-
kenne. Talán túlzottnak tartja, hogy erre összpontosítom érdeki ódé-
semet, egy pacifista megmozdulásra? Reálisabb térre terei, és elkezd 
Dániáról mesélni. 

Friss értesülése szerint a dának életszínvonala meghaladta a své-
dekét. Érdekes, amit a fél munkanapot dolgozćkról elmond. Szerinte 
a dánok, különösen a nők nagy százaléka négy órát dolgozik, illetve 
ketten töltenek be egy munkahelyet. Még érdekesebb, amit iskolarend-
szerükről hallak. A kötelező  kilencosztályos elemi utána fiatalok dol-
gozva, keresve végzik el a középiskolát, esti tanfolyamokon. Még a 
módosabb szülő  is erre fogja gyermekét. Korán beíratják őket az 
élet iskolájába. Ellenkező  esetben a szülők szerződést kötnek gyer-
mekükkel: közjegyző  előtt kötelezik magukat a ,gyermekek, hogy visz-
szafizetik az iskoláztatás költségeit. Ámulatom az arcomon ülhetett, 
mert bizonyságul elmondta dán titkárn ője esetét: nem mehet férj-
hez, amíg ki nem fizeti tartozását. Még 18 ezer korona hátraléka van, 
és a vőlegény is 11 ezerrel adós odahaza. Dinárban több milliós meg-
terheléssel kezdik az életet. 

Az ablakfalon sűrűn kitekingettem a pampás, zöldell ő  pázsitra. 
Még nyílnak a rćzsák, pedig a ,közeli tengerr ől hűvös, erős szél sós 
csöppéket kever az esőbe. 
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Huszonnégy óra szabad időm van. Utána maratoni munka vár rám, 
a Russe1l bíróság vasárnap sem pihen ő  tíznapos ülésezésének követése. 

Sietek és gyalog bejárom Koppenhága legmozgalmasabb negyedét, 
a Radhus pladsent, a terebélyes és nehézkes, németes reneszánsz vá-
rosháza terét és környékét. A Nygade üzletnegyed három-négy egy-
másba nyíló utca. Csak gyalogforgalom engedélyezett. Itt találkozom 
először hippikkel, a hosszú sörényű, csíkos nadrágba bújtatott fiúk-
kal, és a tőlük alig megkülönböztethető  lányokkal. Kirínak a környe-
zetből. Koldusnak vélem, közelr ől fedezem fel, hogy nem kéreget ő , 
hanem járdán ülő  gitározó, szórakozó legény. Csöndesek, veszélyte-
lenek a dán hippik, a verekedés, er őszak, úgy mondják, ismeretlen 
errefelé. 

Türelmetlen kíváncsiságom hajt, és megállítom az egyik torzonborz 
göndör szőkét: — Uram, miért visel ilyen frizurát? — kérdem elfogul-
tan. Készségesen válaszai: — Antimilitarista vagyok. A katonaságban 
rövidre nyírják a hajat, és tüntetésb ől növesztem. 

A hippik a ,társadalmi negáció sznobjai. 
Sajátos világ nőtt ki körülöttük. A Nygaden külön boltok vannak 

öltözet-fantáziájuk kiszolgálására. A drógákat ellenben nem árusítják 
nyilvánosan. 

Látható dróga a trafikok kirakatában virító pornográfia. Párizs el-
bújhat Koppenhága mögött. 

A Politiken, a nagy liberális dán napilap .szerkeszt őségében hal-
lom, hogy az erotikus kiadványok túljutottak a klimaxon, az érdekl ő -
dés lanyhul irántuk. Főleg német turisták vásárolják, 2-3 ezer di-
nárért, a fényképezett obszcén irodalmat, amelyb ől az aberrációk sem 
hiányzanak. Az egyik újságosbódéban két vasutas forgatja a meztelen-
ség-füzeteket. Kapoccsal vannak átf űzve, nehogy a gusztálásban kime-
rüljön a vásárlókedv. 

A pucérságok előtt elvonul egy házaspár, 4-5 éves kisfiwkkal. A 
szülők ügyet sem vetnek a kirakatra, a kisgyermek megáll: egy Disney 
képesfüzetet lát meg, az egyetlen nem erotikus nyomtatványt. 

A rendőrség nem avatkozik be, nem akar nevetségessé válni cenzú-
rázásával, és szemet huny a szemérmetlen képek el őtt. 

November 19., vasárnap 

Délelőtt megnéztem a Thorvaldsen múzeumot. Bindesball építész 
az óegyiptomi templomok mintájára emelt házat a nagy dán szobrász-
művész ógörög szobrainak. 

Thorvaldsen nagy volt korában, a XIX. század fordulóján, amikor 
a szobrászok csak a terek dekorjában élhették ki képzel őerejüket: 
lovasszobrakat emelhettek a királyoknak. Thorvaldsen ernyedten meg-
kapaszkodott a klasszikusokban. Olyan tökéletesen utánozza Pheidi-
aszékat, hogy monumentalitása sem mentesíti a kés ői epigonságtól. 
Tanítványa, Ferenczy István Pásztorlánya gyerekkorom kedvelt szobra 
volt, képmása ott függött Raffael angyalkái mellett folyosónk falán. 

Atugrom a közeli Glyptothekába, ahol szerényebb festménytárt ta-
lálok, mint reméltem. Mégis boldog vagyok a sok francia láttán: 
Picasso krinolinos spanyol n ője, sok Gauguin, néhány finom kék 
Monet, a nyers Matisse és Braque rettenetes meztelen n ője. 
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A múzeum kupolája alatt füvészkert van. Sudár pálmáak emelked-
nek az üvegtetőig, az északi ember napfénysóvárgása eszelhette ki, 
hogy délszaki növények mellé állítsa Rodin, Maillol és Carpeaux szob-
rait. Nielsen dán szobrászt meg őrzöm emlékezetemben. 

Az utazás öncélúsága véget ért. Rohanok az Imperial szállóba, a 
Rusell-bíróság sajtóértekezletére. 

A ruhatárban elegáns bundák és ny űtt kabátok között kap helyet 
a felöltőm. 

A teremben écgnek a jupiterlámpák, a bíróság egy kis asztal körül 
hunyorog. A középen Sartre, csíkos, fekete öltönyben. Mindenki őt 
nézi, a kis, vézna szellemóriást. Mellette a kétméteres Dedijer lóden-
kabátban. Hanyagul homlokába lóg a haja, szétvetett lábakkal ül. A 
lámpák melegére kigombolkozik, és két hüvelykujját mellényébe 
akasztja. 

Egymás után ismerek az európai szellemi élet nagyságaira. Simone  
de Beauvoir merev arccal és korát meghazudtoló fiatalsággal mozog 
és öltözködik. Peter Weiss drámaíró mindvégig mozdulatlanul, néme-
tesen hideg arckifejezéssel szenvedi a fotoriporterek rohamát. Lau-
rent Schwartz, a párizsi egyetem elegáns gondolatmenet ű  matematika-
tanára, a Rusell-bíráság alelnöke tart beszámolöt. Lassan halad be-
szédével, mondatonként fordítják angolra és dánra. 

A stockholmi májusi ülésszak után ismét össze kellett ülni a bíró-
ságnak, mondja, mert az Egyesült Államok agressziója fokozódott 
Vietnam ellen. Stookholmban elítélték a támadó háborút és a pol-
gári lakosság bombázását. A koppenhágai ülésen a nemzetközi egyez-
ményekkel tiltott fegyverek használatát, a lakosság kényszerkitelepí-
tését, a hadifoglyok és a polgárok kínzását vizsgálják ki. Egy új 
keletű  jogi fogalmat, a vietnami népen elkövetett genocidiumot teszik 
vizsgálat tárgyává. Felszólították az Egyesült Államok kormányát, tu-
datja a matematika professzora, küldjön képvisel őt érdekei védel-
mére. A hívó szó ezúttal is süket fülekre talált. 

Áldozati bárányként ülnek a világ lelkiismeretét képvisel ő  önkéntes 
bírák a közel száz újságíró el őtt. 

Dedijer látszólagos letargiájából az újságírókérdésekre ébred fel. 
Találóan, kissé fölényesen válaszol, szerbesen hangsúlyozott szép an-
golságával. Nevetést vált ki, amikor a „jó amerikai szakásra" figy еl-
mezteti a sajtó embereit, hogy kérdésfeltevés el őtt mondják meg sa-
ját és lapjuk nevét. 

A legizgalmasabb ,kérdést az AFP tudósítója veti be: — Lesznek-e 
amerikai tanúk? Mindenki a négy szökött amerikai tengerészre gon-
dol, akik abban a pillanatban Japánban voltak. 

Egy emigráns görög újságíró és egy kicsit már beszívott ameri-
kai együtt érdekl ődik, tud-e a bíröság arról, hogy Nyugat-Németország 
mérges gázokat szállít a pireuszi kikötőn át Vietnamba. 

A nagy tolongásban a nők már levetették cip őjüket, és a székekre 
álltak, hogy lássanak. Másfélórás topogás után véget ér az értekezlet. 
A fényképészek most veszik csak t űz alá Sartre-t és a mellette álló 
Beauvo .irt. Egy idős dán újságíró alaposan felöntött a garatra, több-
ször is bemutatkozik. Dedijer cukorbajára panaszkodik, de fiatalosan 
megölelgeti a megkésve érkezett Giséle Halimi, párizsi ügyvédn őt. 
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Az italbüfé kiürült, egy pohár csengve tört darabokra. Az újságíró-
had cihelődik. 

Roskilde, november 20., hétf ő  

A bíróság nem kapott termet Koppenhágában. Roskildeben felaján-
latták a szakszervezeti otthont, ellenben a szállótulajdonosok nem 
fogadták be a bírákat és a tanúkat. A jobboldali szervezetek tünte-
tésétől féltek. A bíróság naponta autóbuszon utazik Koppenhágából 
a 30 kilométerre fekvő  ősi koronázóvárosba. 

Telefonon sikerült szobát biztosítanom Roskildeben, a Roar szál-
lodában. 

Ködös, zúzmarás dán tájon siklik a villamosvasút. A repülőgépből 
hajszálnyi pontosnak látszó mezsgyék a földről is kényes, pedáns 
rendszeretetiól tanúskodnak. Fugázott vörös és fehér téglaépületeket 
látok, és csak helyenként el őre gyártott elemekb ől épült házakat. 
Alig látni embert, Lézengőt sehol. 

A kormány engedélyezte, hogy dán területen ülésezzen a Rwsell-
bíróság, azonban nem akart beutazást adnia vietnami tanúknak. A 
négy és fél milliós országban 227 ezer aláírást gy űjtöttek Vietnam 
bombázása ellen. A sajtókampány utána kormány beadta a derekát, 
a vietnami tanúkat nem kell Svédországban kihallgatni. 

Tisztelem a dánok demokratikus érzelmét, mégis meglep, amikor 
a roskildei szakszervezet elnöke köszönt őbeszédében egyebek között 
kinyilatkozza: „Nem kívánok a bíráság jelent őségéről szólni, de meg 
kell mondanom, hogy szerintünk egyoldalú. Ezen azt értem, hogy 
csak az egyik fél tanúit hallgatja meg." 

Talán hiányos felkészültségem van a formális demokratikusság be-
fogadására, de az igazság és a gazság között nem tudok pártatlan 
lenni. Nincs a világon bíróság, amely „pártatlanul" ítélkezik gyilkos 
fölött, csak szenvtelenül alkalmazza a törvényt. 

Persze, jobb lett volna, ha a német nép ítélkezik Nürnbergben. Bár 
az amerikai nép bíráskodna a vad, barbár és jogtipró háború fel-
idéző in! 

Nürnberg óta nincs nemzetközi bíráskodás, pedig szükség volna 
állandó nemzetközi büntetőbíróságra, mert nem szűntek meg a hó-
dító és elnyomó háborúk. 

Az .igazságszolgáltatás nemcsak az államhatalomból meríti erejét, 
hanem a népből is. A hivatásos bírák mellett nálunk laikusok ülnek, 
a nép, a közvélemény képviseletében, a francia forradalom esküdtbí-
rái mintájára. (Az intézmény régibb is lehet, a normannoknál, talán 
éppen a dánoknál, keletkezhetett, a törzsi rendszer idejében.) 

A dán ellenálláé aligha hallgatták meg Hitler véd őügyvédeit, ami-
kor elfogott nácik felett ítélkeztek. 

A forradalmak népbíróságokat állítattak, mert forradalomban min-
den hatalom közvetlenül a népbó1 ered. A Russell-bíróságot a lelki-
ismeret hozta létre. A ;közvélemény jogán bizonyít és nem ítél, de 
elítél. Az erkölcs nevében szólal meg, amikor a kormányok politiká-
ból megfeledkeznek a erkölcsr ől. 

Bertrand Russel levélben üdvözölte a bíróságot. „Nem vagyunk bí-
rák — írta —, tanúk vagyunk. Tanúskodunk a rettenetes b űnökről, 
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és egyesíteni akarjuk az emberiséget Vietnam igazsága mellett" —
küldte gondolatát a 95 éves filozófus. 

A bölcs aggastyán 90 éves korában a londoni béketüntetés szer-
vezése miatt nyolc napot fogházban töltött. A temperamentumos lord, 
a felsőházi tag ma is dühbe gurul annak láttán, hogy a laburisták 
kiszolgálják az amerikai politikát. 

November 21., kedd 

A háború szörny űségeit tudományosan elemzik. Francia egyetemi 
tanárak sorakoznak a szószéken. A sörétbomba — az amerikaiak „ana-
násznak" becézik — új találmány. Egy bombázógép öt-hat .tartályt vet 
ki magából, a tartályokban 300 bomba, minden bombában háromszáz 
5,5 milliméter átmér őjű  golyócska. Nem repeszekre, hanem félmillió 
golyóra bomlik a hüvely. Katonai célpontot nem rombol, csak embert 
61. Pergő  forgással fúródnak a testbe a golyók, és szabálytalan p
lyát írnak le benne. Egy asszonyban megölték a magzatot, egy ko-
ponya oldalán hatolt be és a tetején jött ki az „ananász" golyója. 

A szuper-napalm kétezer fokos h őt fejleszt. A pálmaolajba kevert 
naftavegyület, az alumíniumsó nemcsak a húst égeti, hanem szén-
monoxidot fejleszt, és mérgez. Évente egymillió hektárt pusztítanak 
vele emberestől. A foszforbomba csontig éget. 

Stanley Faulkner amerikai és Yves Jouffa francia jogász a száz 
évvel ezelőtt hozott Szent Pétervár-i egyezményr ől, a Hágai egyez-
ményekről, a Briand-Kellog paktumról értekezik és a Vietnamban al-
kalmazott hadviselésr ől. 

Film-dokumentumot mutatnak be. Bombázás után egy Singer var-
rógép lába mered ki a romokból, a robbanás kivetette a halottak 
csontjait a temet őben. Az „ember-ellenes" golyócskáktól sebesült liba 
hason csúszva vonszolja magát, egy sebzett bivaly fokozatosan össze-
roskad. 

Roger Pic filmrendezővel beszélgetek. Most érkezett Dél-Vietnam-
ból. Mondja, hogy mindennek ellenére nem tapasztalt gyűlöletet a 
fehér ember ellen. Nem II. Vilmos császár sárga veszedelme ötlik fel 
bennem. Inkább arra gondolok, mit tesz és mit tett a fehér ember 
Ázsiában. 

A szívás és tehetséges sárga fajta, a 800 millió kínai, a 100 mil-
lió j apán, a 30 millió vietnami, ötven vagy száz év múlva... Japán 
hihetetlen gyorsan fejl ődik. A kínaiak nemcsak atombombát, hanem 
szintetikus inzulint is gyártanak. Ki tudja, lesz-e más mentségünk, 
nekünk fehéreknek, mint hogy a Russell-bíróságra hivatkozzunk: 1967-
ben védel2nére kelt Vietnamnak, amikor Westmoreland amerikai pa-
rancsnok utasítására minden mandulaszem űt lelőhettek. 

November 22., szerda 

Egy halom újságot vásárolok. Írnak-e és hogyan a Russel-bíróság-
rál? Munkája akkor lesz eredményes, ha a bíróság megállapításai el-
jutnak a köztudatba. 

A lapok Ralph Schoenman, a Russell-bíróság f őtitkárának odisz-
szeájáról értekeznek, b őven: elvették amerikai útlevelét, ám sikerült 
bejutnia Svédországba, a dának nem bocsátják be, ügyvédei tiltakoz- 
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nak, stb. Az angol lapok csak Schoenmanról írnak, a bíróságról egy 
szót sem. A főtitkár kalandos utazgatásával mintha magára akarná 
vonnia figyelmet. Sokféleképpen lehet ártania jó ügynek. 

A dán lapok a font és a korona leértékelésével vannak tele. Mez ő -
gazdasági kivitelük köldökzsinórral köti az országot Angliához, mégis 
nevetnem kell, amikor kiböngészem a Berlingske Tidendeben, hogy 
De Gaulle-t Goldfingernek nevezi. 

A délelőtti ülésen Edgar Lederer párizsi egyetemi tanár elemzi 
a Vietnamban felhasznált gyomirtó szerek pusztító hatását. A múlt 
évben félmillió hektár őserdőt lombtalanítottak vegyszerekkel, több 
mint 150 ezer hektár termést semmisítettek meg. Megölik a növényt, 
mesterséges őszbe kényszerítik a .természetet, hogy ne nyújtson ol-
talmat a partizánoknak. Célt érhetnek-e anélkül, hogy elpusztítanák 
az országot? 

Az Egyesült Allamokban hiánycikk a gyomirtó — mondja a ta 
nár —, Johnon elnök felszólította az Emergency Planning hivatalt, 
hogy gondoskodjék a hadsereg rendeléseinek teljesítéseir ől. A Pen-
tagon ötmillió gallont rendelt az idén, 32 millió dollárért, és bejelen-
tette további 57 millió dolláros igényét. A Wall Streeten néhány pont-
tal értékesebbek lesznek a Dow Chemical, a Diamond Alkali, az Uni-
royal Chemical, a Monsanto részvényei. 

Hiába tiltakozott ötezer amerikai tudós, közöttük tizenhét Nobel-
díjas a vegyi liáború ellen. Az éhínség leküzdése helyett a leggazda-
gabb ország elpusztítja a megtámadott ellenfél szegényes élelmi-
szerkészletét! 

A gyomirtó szerek is hadititokká váltak. A Pennsylvania University 
kutatóintézetének igazgatója, dr. Knut Krieger kijelentette: „Falfede- 
zésem nem általános érdek ű , nagyon szakosított területre vonatko-
zik. Nem hiszem, hogy munkámat publikálni kell, a nemzetbiztonság 
érdekében." Krieger doktor közvetlenül Vietnamból kap értesülést 
lombtalanító szerei hatásáról. 

Ez a vegyészeti ágazat a második világháború idején lendült fel, 
amikor az Egyesült Államok és Anglia a rizstermelés elpusztításával, 
a lakosság kiéheztetésévél akarták térdre kényszeríteni Japánt. Az 
atombomba gyorsabban elkészült, és feleslegessé tette a vegyészek 
további munkáját. 

A kutatást most Fort Detriakben folytatják. A központnak 900 ku-
tatója van és évi 170 millió dollár dotációja. Tízezer négyzetkilométe-
ren kísérletezik ki a találmányaktit. 

Illene már kutatóintézetet létesíteni a tudósak felel ősségének kiku-
tatására. 

Délután Nguyen Hong Phuong állta bíróság el őtt. Képtelen vagyok 
a dél-vietnami korát leolvasni az arcáról. Arcszíne és arcberendezése 
megtéveszt, gyereknek nézem az eltorzított arcú tanút. Elcsodálko-
zom: — 1930 bon születtem — mondja — Phuoc Son faluban, apám 
neve Nguyen Ghay, anyám Nguyen Thi The. Mindketten élnek, fele-
ségem meghalt, földműves vagyok. 

Félaktávos hanglejtésű  anyanyelvén részletesen elmondja egy fosz-
forbomba történetét. A tanú kezér ől lehúzz "tik a kesztyűt: előtűnnek 
egyetlen viaszgyertyává sorvadt ujjai. Segítséggel leveti az ingét. Or -
vosok vizsgálják égési sebeit. A bírák kérdéseket tesznek fel. Sara 
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Lidman, a törékeny sz őke svéd írónő , nem tudja elfojtani felháboro-
dását. Nem kérdez, mindnyájunk helyett menteget őzik: —önt meg-
szégyenítették, most ismét, hogy sebei bemutatására késztettük. Kér-
désekkel zaklatjuk. Nagyon szégyelljük magunkat... 

November 23., csütörtök 

Minél zsúfoltabb eseményekben a nap, annál gyorsabban rr níl2k. Ha 
az élményanyag mértani haladványban eszkalál, a nap múlhatatlanná 
válik. Ilyen volt a mai. 

A háború fokozásával a bírósága bizonyítás felfokozását állitotta 
szembe. Három amerikai katona lépett a pulpitus elé. Peter Mar-
tinson és Donald Duncan ,kínvallatók voltak. Az el őbbi az 541 számú 
katonai hírszerző  részleghez volt beosztva, Duncan törzs őrmester az 
5-ös special forces, a hírhedt zöldsipkások aktatója, a CIA végrehajtö 
szervében szolgált. David Thuck, a harmadik tanú, egyszer ű  baka 
volt a 33. gyalogezredben. Most éjjeli postás Clevelandban. 

Kitüntetéseiket is felsorolják. A legtöbb dekorációt Duncan sze-
rezte, vagy tíz kitüntetést. McNamarát is kalauzolta Vietnamban. 

Az imént a kínzottak .között ültek a kínzók, a vietnami küldöttek 
között. 

Thuck a hadifoglyok kínvallatásának csak szemtanúja volt, a má-
sik kettő  részt vett bennük, és parancsot adott kínzásra. 

Vallomásukban a vad ösztönök gát nélküli tombolásáról szóltak. 
Egy amerikai őrmester késsel lefejezett egy szabadságharcost, és a fe-
jet magával cipelte a lakosság ijesztésére; szálló helikopterb ől kive-
tettek egy foglyot; a tábori telefon áramfejleszt őjét vallatásra hasz-
nálták, férfiak és nők nemi szervét kapcsolták az áramkörbe; t őrrel 
vallattak gyermekeket: a gúzsba kötött foglyot autó elé fektették, és 
a motor járatásával figyelmeztették, hogy halálra gázolják, ha nem 
vall. A vietnami harcosok nemigen vallanak... 

Egy ismerősömre kellett gondolnom, a banktisztvisel őre, a karpaszo-
mányos őrmesterre, aki egyszer, egy lélekforgató pillanatban elmondta, 
amit magának sem tudott megmagyarázni: akeleti fronton lábánál 
fogva forgatott meg egy kétéves gyermeket, és kis fejét a falon locs-
csantotta szét. 

A szünetben kiszakítottam Sartre-t Simone de Beauvoir és Laurent 
Schwartz társaságából. A Fjordsvilla éttermében szemben ülök vele. 

Régóta ismerem, 1945 óta, amikor véletlenül kezembe jutatta Huis 
clos színműve. Egy szuszra elolvastam, ellenkeztem vele, azóta sem 
kerültem ki Sartre bűvköréből. Napok óta figyelem. Nézem, mint 
gyújt élvezettel cigarettára, és hogyan pihenteti ,kezén a tárgyalásban 
elfáradt fejét. Ilyenkor elszabadul kisujja, és külön életet kezd. Lé-
nyegtelen apróságok, mégis gyerekes lelkesedéssel figyelem. 

Nem zavar rettenetes kancsalsága. Ajkmozgása helyettesíti a szem-
játékot, könnyedén, ércesen, tanárosan ömlik a szava interjú közben. 
Bámulatos tudása van. A genocidium fogalmáról faggatom, mert tu-
dom, bölcseleti felmérése foglalkoztatja. Nem áll kötélnek. Majd 
;a tárgyaló napok után, mert, rnlondja, a bíróság tagjai között felfogás-
különbségek vannak. Egy korábbi témát lezárva közli: baloldali író 
ne fogadjon el Nobel-díjat. 
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November 24., péntek 

Folytatódik az amerikai katonák vallomástétele. 
Thuck: — Jackson ezredes gyilkolásra szólított fel bennünket. 
Martinson: — A faluban összetereltük az embereket. Négy napig 

gyalogoltattuk őket. A katonák velük cipeltették felszerelésüket. A 
dráthuza11a1 egymáshoz kötött embereket magunk el őtt tereltük, ha 
támadott a Vietkong. 

Duncan: —Megbarátkoztam egy saigoni tiszttel. Meghívott ottho-
nába, bemutatott a feleségének, a szüleinek. Amikor ittunk, meg-
vallotta, hogy ellensége a rendszernek. 

A lakosságot irtják, drótsövénnyel körülvett „stratégiai falvakba" 
telepitik. A terv szerint hatmillió embert akarnak 6000 gy űjtőtáborba 
hajtani, nehogy szállásadói legyenek a Vietkongnak. Amerikai mére-
tekben is megoldhatatlan feladat: a tengert akarják kiönteni, hogy 
megfogják a halakat. 

Peter Weiss gyakran intéz kérdést a tanúkhoz. Úgy veszem észre, 
újabb anyagot gyűjt íráshoz, mintha ,kusza szétfolyó szörny űségek" 
után nyomozna. Az itt és a most élményanyagából, a náci pokol „Vizs-
gálata" után, az amerikai Poklot akarja megírni? Közben mindketten 
dohányoznak: Weiss pipázik, Duncan cigarettázik. 

November 25., szombat 

Doktor Francis Kahn, a párizsi egyetem orvostanára a Vietnamban 
használt harci gázokról értekezik, a tudományos kutatás eszközeivel. 
A Rusell bíróság bizottságát vezette Dél-Vietnamba. 

Pompás előadó. A jelenségek szabatos meghatározása, egyértelm ű  
válaszai kiváltják az elnökl ő  Dedijer csodálatát. Megköszöni a kiváló 
munkát, az éternelle France eredményét látja benne. Dedijer köszöne-
tében csipkelődés van, dehogyis a fiatal tanár ellen, talán De Gaulle-t 
nyilazza vele, aki megtagadta a bíráságtól, hogy francia területen ülé-
sezzen, de nem akadályozhatta meg, hogy a legkiválóbb franciák a bí-
róság szolgálatába álljanak. 

Kahn professzor részletbe men ően ismerteti a bizottság munka-
módszerét, meghatározza a gáz fogalmát, bizonyítja a Vietnamban 
alkalmazott gázfajtákat és használatwk változatait. 

Fejezetről fejezetre, bizanyitástól bizonyításig fokozódik az izga-
lom. Tudományosan bebizonyul, hogy az amerikaiak harci gázokat 
használnak Vietnamban. 

Felégetni, elpusztítani, megölni -- ez a jelszavuk. 
Amerikai források szerint Leon Utter, a tengerészgyalogság alezre-

dese 1965. szeptember 5-én rendelte el el őször mérges gázok bevetését. 
Az eredmény: 35 halál és 19 sebesülés. Az áldozatok: 26 n ő  és 28 
gyermek. 

A Pentagon az alezredes önkényének a terhére irta a gáztámadást, 
azonban 1965 szeptemberében „változtatott" álláspontján: Westmore-
land teljhatalmat kapott harci gázok használatára. (A CM és a CS 
jelzésű  gázbombákat baseball-labdának becézik a katonák, a háború 
jassznyelvén Nagyhatalmú Hüvelykmatyinak nevezik a légpumpát, 
amely 300 kilométeres sebességgel szivattyúzza a mérges gázokat 
a föld alatti óvóhelyekbe.) 

1263 



Vietnami források szerint az amerikaiak már 1961-ben hat tarto-
mányban használtak mérges gázt. 1965-ben 26 tartományban másfél  

százezer embert ért gáztámadás.  

Párizsi laboratóriumokban elemezték a helyszínen begy űjtött gáz-
mintákat. Megállapították, hogy az amerikaiak „ártatlan", altató, hány-
tató gázai halált okozóak bizonyos telítettségnél. A föld alatti ivóhe-
lyekben minden esetben.  

Doktor Jean-Michel Krivine orvosprofesszorral beszélgettem, a bi-
zottság tagjával. Bejárta a Tay Ninh tartományt, 40-50 kilométerre  

volt Saigontól.  
Nem félt?  
A vietnamiak ismerik az amerikaiak szakását, el őre tudják,  

mikor támadnak. Csak biztonságos helyekre vezettek.  

A vietnami nép képzelet еt is felülmúló ellenállására kértem magya-
rázatot.  

Nagyszerűen szervezettek. A Felszabadító Front behatolt az élet  

minden pórusába. Vezetői, parasztok, halászok, a franciák ellen ví-
vott szabadságharcban nagy tekintélyt szereztek — magyarázza  

Dr. Krivine olyan szakszer űen, mintha sebész beavatkozásáról tar-
tana előadást. — Emellett — mondja — a vietnamiaknak ezeréves  

ellenállási múltjuk van.  
Foglyul ejtett amerikai pilótákkal is találkozott. — Azt hitték, né-

hány ezer bandita vezeti a Vietkongot, és elámultak, hogy az ellenség-
nek ősibb és gazdagabb műveltsége van, mint nekik.  

Mi ösztönözte, hogy részt vegyen a bizottság veszélyes munká-
jában?  

Az algériai háborúban sebesülteket kezeltem, az amerikai tárna-
dás hírére San Domingбba utaztam. Alig vártam, hogy Vietnamba  
hívjanak. Magyarázatul hozzáteszi: —Tizenöt éves korom óta kom-
munista vagyok.  

November 26., vasárnap  

Éjjel nem repülnek a helikopterek. É j j e1 hárompercenként világító 
rakétákat lőnek fel az amerikai támaszpontokról. Éjjel halásznak 
a vietnami parasztok. 

Halászatból és vadászatból tengetik életüket, mint az ősember, 
mert termőföldjüket elpusztítják. Vadrizzsel •táplálkoznak, az ellenáll 
a vízbe vetett mérgez ő  vegyszereknek. Bombázás után visszatérnek 
falujukba, ha megmaradt, vagy azóserd őben vájnak odút. 

Az amerikai technika ellen ősi eszközökkel védekeznek. Gáztámadás 
után egy érzékeny halfajtával ellen őrzik a vizeket. Ha mérgezettek 
a kutak, .a hal öt perc alatt elpusztul. Óvóhelyeik fölé fektetett négy  

rét farönkkel sikeresen védekeznek a légier ődök bombái ellen.  
Az Egyesült Államok bírják, a vietnamiak állják. Állják a napi 70  

millió dolláros hadigépezetet, amely eddig több bombát vetett rájuk,  

mint amennyi Németországra és Japánra hullott a második világ-
háborúban.  

Minderről Joris Ivens és Roger Pic filmszalagjai tanúskodtak. 
Pham Thi Yen, a törékeny gyógyszerészn ő  is állta. 
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Délután két vietnami tanút, a gyógyszerészn őt és egy kis szemüve-
ges tanítónőt hallgatott meg a bírósága kínzókamrákról és a Dél-
Vietnam-i börtönökr ől. 

A Gestapo és a japán rend őrség vallató módszereinek a tanulmá-
nyozása alapján dolgozták ki az amerikai eljárást az antigerillához. 
A saigoni rendszer tisztjei amerikai iskolákban vizsgáztak bel őle. 
Felhasználják a francia gyarmaturalom „helyi adottságokhoz" f űződő  
tapasztalatait is. 

A francia műveltségű  gyógyszerészn őt húsevő  hangyákkal is vallat-
ták. 

A harmincas években olvastam Andrée Viollis Indokína SOS C. 
riportkönyvében — akkor hallottam el őször Vietnamról hogy 
a francia csendőrök hangyabolyra ültetik a lázadókat. A sárga és 
vörös férgek a végbélen át behatolnak a testbe, és felfalják az áldo-
zatot. Űgy emlékszem, az írón ő  könyvében megírta a fiatal Giap, a 
későbbi Dien Bim n Phu-i győztes, a jelenlegi hadügyminiszter kínval-
latását. 

Gyomoridegesség fog el, alig tudom jegyezni a borzalmakat. Az 
egyik saigoni börtönben a föld alatti zárkákat vasketrecekkel kötötték 
össze. A foglyokat tigrisek falják fel. 

A szünetben Pham Thi Yenhez lépek. Dadogok fölindultságomban. 
Karomra teszi kis kezét, és ő  mond köszönetet az érdekl ődésért: 

— Erőt ad a további harchoz. 

November 27., hétf ő  

A Vietnamban bevetett új amerikai fegyvereket mutat be Guillermo 
Frank kubai főhadnagy és Jean-Pierre Vigier francia katonai szakért ő . 

A japán küldöttség filmeket vetít az elsötétül ő  teremben. Az autó-
ból, a menet közben forgatott film Észak-Vietnam-i városokon át ve-
zet. Egyetlen ép házat sem láttam. 

A háborút másik oldaláról mutatta be Jean Bertolino újságíró. 
Amerikai engedéllyel több hónapot töltött Dél-Vietnamban, Saigon-
ban is. Szó szerint idézem: — Most már csak prostituáltak sétálnak 
az utcán — mondta a pincér. A menyasszonyom tanítón ő , és három-
ezer piasztert keres, alig vehet rajta mást, mint kevés rizst és halat. 
Ha eladná magát egy G. I.-nak (amerikai katonának ), tízszer annyit 
keresni. 

Hetvenezer utcalány van Saigonban. A Sexy Clubokat, a Soho-báro-
kat vasrács védi bombamerényletek ellen. A bárszékeken amerikai ka-
tonák ülnek, és agyonfestett vietnami gyereklányokat ölelgetnek. Ber-
tolino katolikus lapok tudósítója, valláserkölcsi felháborodása érz ő -
dik a hangján, miközben ömlik belőle a gyors francia szó. 

A bárok zsúfoltak, vendégben nincs hiány, telik a félmillió ameri-
kai katonából és a 250-1000 dollár havi zsoldjukból. A night-club-ok 
előtt Dél-Vietnam-i tisztek és altisztek várakoznak hitelre vásárolt 
robogóikkal: — Gyere velem G. I., jó kis lokált tudok, csecse lányo-
kat. Száz piaszter. 

Az amerikai katonák feleséget bérelnek: a tisztfeleség 20 000 piasz-
ter, a legénységi 10 000, a négereké 6000 piaszter. Bertalino, Iátam, 
kivizsgálta a dolgokat. 
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A társadalom felépítménye dollárokon alapozódik, nem a termelé-
sen. Dél-Vietnam kivitele hatmillió, behozatala négyszázmillió dollár.  
Valaha a legnagyobb rizskivitele volt Ázsiában, évente másfél millió  
tonnát szzáblított, ra egymillió tonna behozatalra szorul. Az ameri-
kai segélyszállítmányokat a feketepiacon árusítják. Az amerikai kato-
nák is ott szerzik be bakancsukat, és ugyanott árusítják.  

Giséle Halimi párizsi ügyvédn ő , a Russel-bíróság megbízásából, az  
Egyesült Allaniokban járt. Tanúk toborzása és bizonyító okmányok  
beszerzése volta feladata. Háromórás beszámolója után eljutott vég-
következtetéséig: kétségbe vonta az amerikai demokráciát. A tanúkat  
megfélemlítették, a szenátus Vizsgáló Bizottságot létesített a vietnami  
háborút ellenz ő  polgárok tevékenységének ellen őrzésére. A bizottság  
főtitkára ugyanaz a Sourwine, aki azonos min őségben MacCarthynál  
teljesített szolgálatot.  

Lord Thomson angol újságkirály ma kegyetlenül visszavágott, és  
bennünket jugoszlávaktit talált el.  

Dedijer tegnap az elnöki székből tiltakozott, hogy a lord lapjai  
egyetlen szót-  sem írtak az amerikai katonák súlyosan terhelő  vallo-
másáról. Az újságkirály válaszát „a történész, jogász és hamarosan  
filmszínész" Dedijerhez intézte, a világlapok címbet űkkel közölték.  
Felhívta Dedijer figyelmét, hogy a Borba és a Politika sem írt az  
amerikai katonák tanúskodásáról.  

A nemis hord azt is tudja, hagy ~ Dedijer Orsan Wellesszel filmet  
készít az első  világháborúról, a szarajevói merényletr ől? Tanácsadó  
szerepe mellett Dedijer rend őrszerepet is vállalt a filmben.  

November 28., kedd  

Észak-Vietnam egészségügyminisztere, dr. Pham Ngoc Thach beszélt. 
„Az emberi oivilizáeió bíróságát" köszöntötte. Választékos franciaság-
gal közölte, hogy Dél-Vietnamban eddig 250 000 gyermeket megöltek 
és 750 000-ot sebesítettek, csonkítottak meg. A tizennégymillió lakosú  

Dél-Vietnamban. Elemezte a háborút: Maxwell Taylor amerikai tá-
bornok-nagykövet 1965 novemberében könnyelm űen kijelentette, „az 
ellenség teljes mégsemmisítésével, megadása és tárgyalósak nélkül is 
győzhetünk Dél-Vietnamban". Johnson 1967. szeptember 29-én ezt a 
gondolatmenetet folytatta: „Minden cselekedetünk az Egyesült Á11a-
mik biztonságát szolgálja ... Eltökélt vagyok a végs őkig falyta.tni 
a vietnami háborút ..." 

Az idézetek után az ősz hajú orvos-miniszter is kijelentette: „Né-
pünk eltökélte, hagy a győzelemig harcoljon, tekintet nélkül az áldo-
zatokra, mert nemcsak a magunk függetlenségéért, szabadságunkért 
és egyesülésünkért harcolunk, hanem a világ minden népének sza-
badságáért is." 

Lándzsaként szúr az égbe a roskildei koronázótemplom két tornya. 
Koronázás után még temetkezni jár idea legrégibb európai dinasztia. 
A sok királysír között Hamletét keresem. 

Helsingör egy ugrásnyira van, talán ott találkoztam volna Hamlet 
szellemével. Nem mentem Helsngörbe, Vietnam korában értelmetlen 
Hamlet önsiratását keresni. 
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November 29., szerda 

Stokely Carmichael, a harcos néger mozgalom, a black-power fiatal 
apostola érkezett meg. A bíráság Magjaként Peter Wei.ss me11é ült. 
Sartre tudatja, hogy késése miatt csak különvéleményét csatolhatja 
az ítélethez. A higgadt bíráskodás tekintélyét menti. Sartre a hangza-
tos dörgedelmektől? 

Dedijerrelebédeltem. Reagálásaiból következtetem, hogy régi sé-
relmei neon hegedtek be. Hangosan könnyed. Anekdatál. —Melyik 
állam háborúzott önmaga ellen? — kérdi. — Tíz híres nemzetközi 
jogász sem tudott felelni rá. Dwbrovnik, kérem, a lepantói ütközet-
ben. Mint török vazallus tíz hadihaját küldött a szultánnak, de mint 
keresztény állam, tíz hajója a török flotta ellen harcolt. 

A lepantói tengeri csatáról szégyenszemre csak annyit tudtam, hogy 
ott vesztette el Cervantes a kar ját. 

Ezt a történelmi furcsaságot idehaza is elmesélte Dedijer. — Min-
denki nevetett rajta — mondja — csak, egy igen magas rangú veze-
tőnk, csavaros eszű , fenyegette ujjával: — Mire célzol, Dedijer, Dub-
rovnik kétlakiságával? 

Személyisége lenyűgöz, mégis örömmel gondolok arra, hogy m ár 
nincsen agitpropunk. 

November 30., csütörtök 

A tárgyalás utolsó napján Léon Matarasso francia jogtudósa nem-
zetközi jog mérlegére teszi a bizonyítási eljárás eredményét. Le-
szögezi: „Churchill »név nélküli b űnténynek« mondta még, azóta neve 
lett. Az Egyesült Államok genocidiwmot követett el Vietnamban." 

Lelio Basso olasz országgyűlési képviselő  és a római egyetem szo-
cialбgia tanára mondott összefoglalót. Darabokból összeállítja, majd 
elemeire bontja az amerikai imperializmust, az Egyesült Államok 
világuralmi törekvését. 

Szociológiaórán érzem magam. A vietnami háborút nem gazdasági, 
hanem hatalmi érdekb ől vívja az Egyesült Államok. Száz év alatt se 
tudná kifacsarni a kis országból a dollármilliárdakat, amelyeket há-
borújára költ. Vietnamon példát akar statuálni Dél-Amerikának, 
Ázsiának, Afrikának. — Az Egyesült Államok nem akarja elfogadni 
a vereséget, ellenben elfogadja a genocidiumot — fejezi be Lelio Basso.  

A Russell-bíróság tagjai délután három órakor zárt ülésre érkez-
tek szállodámba. Egy kis teremben szórakoztatom Günther Anders 
feleségét, az amerikai származású zongoram űvésznőt. Az ülés végét, 
az eredményt várom, ő  a férjét. 

Tíz óra után házicip őbe bújtatom a lábam, és a negyedik feketét 
rendelem. Közben megtudtam, hogyan él egy bécsi író és filozófus. 
Nem nagy bőségben. 

Fél tizenegykor kijön a teremb ől Anders, és hamarosan utána jön 
Basso. Megmondják egymásnak éveiket: hatvannégy, illetve hatvanöt; 
megvallják, hogy nem bírják tovább. — Sartre bírja —csodálkozik 
Günther Anders —, és mindig az üstökénél ragadja meg a problémát. 

Taxi viszi el a két kimerült embert. 
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December 1., péntek 

Reggeli fél ötkor nyílt az ajtó. A hatvankét éves Sartre-on alig lát-
szik a csatározás fáradtsága. Dedijer lelkendezik: — Megszületett 
a huszadik század Kommunista Kiáltványa — mondja nagy hasonla-
tot találva. 

Az atomkorban a békés együttélés kísértete járja a világot. Haj-
szára szövetkeztek ellene a rakéta-bomba-légier ő-harcigáz-gyárosok. 

Délben Sartre kihirdeti az ítéletet: az Egyesült Államok genocidiu-
mot követ el Vietnamban. 

Roger Pic megígéri, hogy elküldi Párizsból a teljes szöveget. A né-
pek önrendelkezési jogának lenini megfogalmazása mellé helyezem 
majd a Sartre-tanulmányt. 

A kastrupi repülőtéren az istenemdeszőke lányokon vettem észre, 
hogy Dániától búcsúzom. 

Két hetet töltöttem Dániában, mégis Vietnamban voltam. 
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ÚTINАPIIŐ , гOLYТATАѕ0KвлN  

TOLNAI OTT(1  

IIÉGYRAGASZTG 
első  negyed  

Már megint naplóm, útinaplóm! 
Beosontam szobámba (most, hogy hidegebbek lettek, érzékeny jobb 

lábom miatt, kevesebbet használom — végképpen meg kellene olda-
nom fűtését), asztalom elé térdeltem, és a feneketlen fiókokban kezd. 
tem turkálni. Különben aranybanyák ezek a fiókok, hány világmeg-
váltónak-ígérkez ő  vázlat — vagy inkább temet ő?, halottak napján gyer-
tyát kellene gyújtanom a kihúzókon. Fogalmam sem volt, mit kere-
sek (barátom kabát ját? egy tintatartó-gy űjtemény darabjait?) , de 
ahogy véletlenül kezembe került ez a füzet, mindjárt pontosan tud-
tam: már megint utazni akarok! Kell ez nekem. 

Egérutaim egyben a legnagyobb büntetések is, amik valaha érhet-
nek. Űgy látszik, valamiért ismét meg kell szöknöm, ha többre nem 
is, legalább egy pillanatra ... Nekem is, mint bizonyára mindenkinek, 
csak az utazás els ő  negyede miatt van szükségem az egész cirkuszra: 
attól a pillanattól kezdve, amikor elhatározom, elutazom, addig a pil-
lanatig, amíg e1 nem indulok. Egy ideális útinaplónak csakis ezzel az 
első  negyeddel kellene foglalkoznia. 

Az utazás mammut PRAE-jét kellene megírni. Érdekes, mind állha-
tatosabban kísért e ikönyv. Valamelyik nap láttam el őször J.-nál. So-
sem hallottam róla. Az este I. megmagyarázta, mit is jelent a címe. 
Konstantinoviéоs valami lehet. Nincs kizárva, a magyar irodalom leg-
nagyobb alkotása, mondtam I.-nek. Nincs kizárva, mondta. Egy na-
pon majd, mint óriás jéghegy, emelkedik el ő , lékeli sorba a papír-
ha jókat .. . 

Szökést említettem az imént? Mosolyognom kell. Ugyanis nekem 
már valóban van némi tapasztalatom, ami a szökéseket illeti. Én 
gyakran szököm. Az, hogy a szökés mániámmá lett, már köztudomású. 
Első  szökésem után barátaim szép kis esszéket írtak erre az izgal-
mas témára. Kés őbb maguk is kipróbálták „műfajomat". Ám én 
rendszeresítettem szökéseimet — ebben különbözünk. (Egyszer pél-
dául majd roppant érdekes lesz az els ő  eset és az úgynevezett Ran-
kovié-korszak közötti összefüggéseket kibogozni. Ilyesmire még bará- 
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taim sem gondoltak. Ső t, ők legkevésbé.) Még a katonaságnál is azt 
írták egységem nagy könyvébe, ideális katona, csak ami a városba 
való szökéseit illeti, javíthatatlan — talán beteg. Üjabban meg ravasz 
módon, már amennyire ravasz ez a mód, elapróztam szökéseimet, s őt 
megpróbáltam kamatoztatni őket, már amennyire kamatoztatás ez, 
hagy utazásnak keresztelem őket, és naplót vezetik róluk. Így egy 
rakás komoly műfajitól is sikerül megmenekülnöm. Arról álmodozom, 
verset, prózát, esszét csak magamnak, feneketlen fiókjaimna зk írok. 
Istenkém, megvalósíthatom-e egyszer ezt az álmomat? Vagy, isten-
kén, eljön-e majd egyszer az az id ő , amikor könyvkiadónkban hozzá-
értőbb emberek fognak dolgozni? .. . 

Kivettem a füzetet, letettem a sz őnyegre, és úgy térdeltem sokáig 
a hideg parketten. Ha valaki lát, azt hiszi, sírok. Magam sem tudom, 
mit csináltam. Biztosan semmit. Vagy megmerevedhettem egy pilla-
natra a hidegtől? Mégis, az a rövidke időszak, az én tulajdonképpeni  
utazásom, az utazás misztériuma el őtti áldozás  .. . 

Még senkinek sem szóltam, de már mindent tudtam. Még ponto-
sabban, már egy hónapja tudtam, mi történt, mir ől is van szó. Egy  
hónapja volt, hogy megmozdult bennem valami, hogy valami belém  

nyilallt, egy hónapja, hogy meglátogattak bennünket barátomék. Ha-
lat hoztak. Elkészítettük a halat ebédre, és ebéd közben barátom  

furcsa táskájából néhány fénykép került kis asztalkánkra. Az egész  

házban csak egy pirinyó asztalunk van, s az emberek nem tudnak mit  

kezdeni nálunk — valóban mit is kezdenének? Furcsa táskáját fes-
tékmintás üvegcsék tokjából készítette. Fogalmam sincs, hol szerezte  

a tokot. Valamikor otthon nekünk is volt ilyen festékminta-gy űjtemé-
nyünk (igazából nem is tudom, mi lehet az) . Csak különös alkalmak-
kor vehettük el ő , nyithattuk kattintva ki. Az a tömérdek lila, zöld, 
sárga színárnyalat jelentette számomra a Világot — azt a színdús 
Világot, amit még a mai napig sem sikerült megpillantanom, amit 
voltaképpen utazásaim alkalmával is üldözök, mindhiába... A fény-
képek párizsi ismer ősünket ábrázolták az utcán, séta közben. Amikor 
jobban szemügyre vettem és mellette a lányt, valami belém nyilallt. 
A többiek biztosan azt hitték, szálkát nyeltem. No hát, ez volt az az 
első  pillanat: ma már nem tudom biztosan, meglehet, valóban szálkát 
nyeltem. Azután egy egész hónapig lappangott a dolog, ért, mint kis 
pattanás, és csak akkor, ott a szobában térdelve tudatosodott igazán 
bennem. De .a következ ő  pillanatban ismét tompa lettem. 

Meg akarod magad fázítani?, kiáltott át a másik szobából felesé-
gem. Jó1 tudja, ez az a varázsige, amivel mindig leszerelhet. Vissza-
dugtam a füzetet, és máris pucoltam vissza a melegre. El sem tudnám 
képzelni, mi lenne velem, ha megint megbetegednék. Még csak orvos-
hoz sem mehetnék, mert nem fizettem ki az injekciókat adó n ővér-
nek járó pénzt. Szakállamról biztosan felismerni. Hülye tekintetemre 
is biztosan j б1 emlékszik még, ahogy naponta letoltam el őtte nadrá-
gomat, és felfeküdtem a mocskos ágyra. Jákép ű , kívánatos néni —  
аhоgу  levetkőzöl, lefekszel előtte, minden alkalommal fenekedbe 
szúr ... Nincs ebben valami fordított kielégülés? Hogy sántikáltam, 
eveztem hozzá naponta a temet őn keresztül! ... és persze végül nem 
fizettem neki. 
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Feleségem még semmit sem vett észre rajtam, de én már mindent 
más szemmel nézek — másvilági tekintettel. (Hogy is mertem volna 
közölni vele, néhány napon belül Párizsba utazom. Azt kérdezte 
volna: ilyen lábbal akarsz ősszel híd alatt aludni?) Görcsösen szorí-
tottam a kiságy rácsait, amik hol majomketrec, gyóntatószék, hol 
börtön rácsai voltak. Legtöbbször persze én éreztem magamat a rács 
mögött. Csak e gyóntatószék el őtt vagyok őszinte. Hogy miben is áll 
az őszinteségem, most sajnos nem mondhatom el, mivel füzetem 
előtt kevésbé vagyok őszinte. 

Mibe kapaszkodhatom még ebben a kis üres szobában. Most, miután 
már teli torokkal bátran ;kiáltottam: 

„Halál! vén kapitány! horgonyt fel!"  

6, a hinta! Ott a falon Móri sperlemezre rajzolt hintája. (A kaktusz, 
a pisai ferdetorony-kaktusz elt űnt a teraszról.) Ez a hinta leng üres 
szobánkon át ... Groteszk babák kapaszkodnak fel rá, hullanak alá 
róla, mint a MEDÚZA hajótöröttei Géricault vásznán. Kötelei vala-
honnan a faszín égből csüngnek. Sikerül-e majd kis családommal ne-
kem is felkapaszkodnom e hintára? És ha felkapaszkodunk, hová len-
dít bennünket, hová? Néha Watteau hintája ez! Metafizikus hinta. 
Talán senki sem ült olyan keveset hintán, mint én. Egy-két lengést ő l 
már felfordulta gyomrom. 

Gyorsan felöltöztem, és megléptem hazulról. Automatikusan az autó-
buszállomás felé viszem utam, hogy a központba menjek. A Telep 
felől ismerősöm ,szintén az autóbusz felé tart, látom, már észrevett, 
amikor hirtelen kapcsolok, nincsen pénzem autóbuszra. Beugrok 
a sorsjegyes bódé mögé. Úgy öt perc múlva, látom, elkanyarodik az 
autó-busz. Visszafordultam, pedig mehettem volna a Vasút utcán is. 
Amióta felépítették ott azt a modern templomot, szeretek arra járni. 
A lapos tetej ű  templom fehér falán hihetetlenül finoman hat a kis 
fekete kereszt. Nem tudom, az öreg, b ő  szoknyás szlovák néniknek is 
ennyire tetszhet templomuk, mint nekem? A temet ő  felé megyek. Ha 
gyalog kell mennem, azért erre mégiscsak jobban szeretek. 

B. Sz. Gу .  sírjánál pihentem. Milyen jó, hogy majdnem minden 
sír előtt van egy kis pad. „Szegény országok: gazdag temet ők", 
mondja Szabó Dezső  Életeimben. Ez Juhász Ferenc József Attila sír-
j ónál című  versének is lehetne mottója. Tavaly halottak napján sát-
rakat állítottak fel az ґаІІёn. Mákos, diós cukrokat, törökmézet vásá-
roltam, és egész nap itt ropogtattam B. Sz. Gу .  sírjánál. Én, látják, 
valamennyire mégiscsak becsületes vagyok, Persze a magam módján, 
de azért mégsem feledkezem meg az emberekr ől, rnég a halottakról 
sem... 

És itt van nem messze az a két kis lánccal kerített csillagos sír is, 
amiről Móri szokott mindig mesélni, Móri, akivel hazafelé jövet a vá-
rasból gyakran a ,temet őn keresztül vesszük utunkat. Plakátokat ra-
gasztottak a halpiacon, a csend őrök észrevették őket, egyiküket meg-
fogták, felakasztatták, a másik megszökött, és hajnalban rögtön be-
utaltatta magát a kórházba, kivetette vakbelét, amikor meg kijött a 
kórházból, német katonának ment, kés "óbb SS lett ... Érdekes no-
vellatéma: két barát naponta a temet őn át jár haza, és naponta err ől 
a lánccal kerített két kis csillagos sírról beszélgetnek. 
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A temető  bejáratánál fehérneműs kosárban sárga virág. Két kis  
cigánylány árulta a nagy sárga virágokat. Rossz babakocsiban tolták  
ki árujukat, és most mind a ketten a babakocsiban ülnek, kuporog-
nak, csiklandozzák egymást, kacsingatnak ránk. Mindig különös él-
mény volt számomra ,kikanyarodnia temet "óból a Futaki útra. A zsú-
folt, „gazdag" (mostanában jártam az egyik szabadkai temet őben,  
mennyivel ,,gazdagabb" az) kis temet őből a széles, forgalmas útvo-
nalra. Néha, ha gyorsabban találom felengedni keszonomat, félek,  
megreped dobhártyám.  

Ezt a tíz évet, amit kisebb-nagyobb megszakításokkal, szökésekkel  
ebben a tudja is a feni milyen „egyéniség ű" városban töltöttem, való-
jában ezen az egy utcán éltem le.  

A gimnáziumig jóízűt sétáltam. A kaszárnyával szemben befejezték  
a benzinkút építését. Szörnyű  kis parkocska volt ott az OTPAD el őtt.  
Néhány fájával az őserdő  benyomását keltette. No de a benzinkút  
majd felvidítja ezt a vakbelet.  

A gymnasium! Nini, bádog glóbuszát kikalapálták, bepingálták. Kár.  
Míg a másik oldalon a kislányokat vártuk, a világ dolgait csak egy,  
a horpadt, félrebillent bádog glóbuszra vetett pillantással intéztük el.  
Még zentai gimnazista koromban éppen e glóbusz alatt kezdtük el  
emlegetni a „modern" irodalmat. Kés őbb Beakettr ől és Ionescóról  
beszéltem itt az önképzőkörön. Abban az időben kezdték Beogradban  
játszania Székeket és Godot-t. Sokáig itt laktam szemben a gimná-
ziummal, a csirkekeltet ő  udvarán jártam át. Abban az id őben sörös-
korsóval ittam a feketét, és úgy remegtem, mintha magas feszültség ű  
áram rázott volna állandóan. Melyik lányok is jártak abban az id őben  
hozzám? Ahá!  

Ahogy az Autovojvodina sarkára értem, valami szörny ű  dolog történt  
velem. Akkor pillantottam meg el őször, lebontották a szemben lev ő  
sarkot, és helyére mintha odahúzták volna az új állomást. Atyaúristen,  
mi történik itt, kezdtem el forogni magam körül. Lebontják a Futaki  
utcát?! Elpakolják kulisszáimat?! Az egyetlen kulisszákat, amiket  
valamennyire megszerettem?! Amik el őtt fiatalkorom tragikomédiáját  
játszottam, ahogy Fehér mondaná, félig ripacs, félig szent. Megállí-
tottam az első  arra jövő  embert, és könnyes szemekkel kérdeztem:  
elpakolják?! Megrökönyödve nézett rám, mit pakolnak el, kérdezte  
hebegve. Kulisszáimat. Elpakolják kulisszáimat?!, fogtam meg könyö-
rögve nehéz, szőrös kezét. Megijedt tбlerrвΡ, eltűnt. Ott ácsorogtam  
a cukrászda színes művirágokkal tömött tv-ekránja el őtt. Senki sem  
akart megérteni. Űgy délfelé félénken elindultam. Dé hiszen még leg-
nagyobb része megvan, még csak a sarkot, a fél piacot (ó, az a tö-
mérdek görögdinnye, amit ott elfogyasztottam) szedték, vitték el  
valahová. A platánokat, igaz, :kivágták. Ezek a platánok voltak fiatal-
korom görög oszlopai. És helyén van még a zsidó templom is! Jaj,  
mit csinálnék én ezen a világon, ha még ezt a zsidótemplomot is le-
bontanák. Akkor azután már a szó szoros értelmében úgy mozognék  
ezen a világon, mint egy sivatagban. Ű  j kulisszákat már sosem tudnék  
többé ennyire megszokni, megszeretni. Nincs még egy kulissza a vilá-
gon, ami előtt hajlandó lennék ismét tíz évet sétálni reggelt ől estig,  
estétől reggelig.  

Mit csináljak?!  
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Elkezdtem tapogatnia falakat. Az emberek biztosan azt hitték, vak  
vagyok, és bajszukba morogták, miért hagyon otthon fehér botomat.  
Mi lesz, ha elutazom?! Mi lesz, ha elutazom, és mire visszaérek, el-
pakolják kulisszáimat?! Oda lesz ripacsszínházam, golgotám. Megáll-
tam az egyik nagy cégtábla el őtt, ezek a kulisszák ti. kereskedések,  
kocsmák, kisiparosok cégtábláiból vannak összetoldozva. A házak egy-
általán nem is látszanak.  

A céltáblák stációim.  
Előkaptam noteszomat, és három-négy óra hosszáig lázasan má-

soltam acégtáblákat, minden szót a kulisszáimról, az én kulisszáim-
ról. Az emberek kijöttek üzleteikb ől, az udvarokból, kerülgettek egy  
darabig, majd idegesen, dühösen faggattak, miért csinálom ezt. Fo-
galmam sincs, mit hebegtem válaszként nekik. Csak írtam, mint a meg-
szállott, minden ásszefüggés nélkül írtam, írtam, megállás nélkül:  

PRODAVNICA KUDELJA ANGROTEKSTIL MOTVOZ GROSUPJE  
SPONKA TAPETAR ARMBRUSTER LADISLAV TEL: 30-50 AUTO-  
MEHANIČAR BÁLINT DJURA VRŠIM BALANSIRANJE TOČKA ULICA  
JNA 57 U DVORIŠTU LEVI STOLARSKA RADIONICA VL: RADMA- 
NOVIĆ  MILUTIN REKORD VULKANiZACIJA GUMA VL: BOŽIČ IČ  
MIRKO I PETAR TEHNIČKA KANCELARIJA KUZMAN R. BOGDÁN 
OVLAŠČENI GEOMETAR NOVI SAD DUGA-FARBARA VINAR KRA- 
LJEVO GEORGI NAUMOV FABRIKA ZA RAZLAĐNI EMAJLIRAN I 
I LIENI PROIZVODE BITOLA BUDUČNQST IND. NAMEŠTAJA ВО - 
SANSKI ŠAMAC JUPITER SKROVAN ANDRIJA BRAVAR AUTOGEN- 
SKO VARENJE PRESVLAČ IIVIO DUGMADI ŠNALE BODY PAVAO 
MEHANIČKA KANCELARIJA STROJEVA KOLOR LJUDEVIT KO- 
VAČ  MUZIČKI INSTRUMENTAR BERBER KUPUSAREVI Ć  ALEK- 
SANDAR OBUĆARSKA RADNJA POLET PRECIZ FINA VIEHANIKA 
VL: UD. STOJANOVIĆ  MARIJA KROJAČICA ANDRIĆ  JELISA- 
VETA U DVORIŠTU VRŠIM LEPLENJE NALIVPERA SVIH VRSTA 
„TERMA" GREJAČ  ZA AKVARIJUM IZRADJUJEM GREJAČ  ZA AK- 
VARIJUM STRUČNA POPRAVKA SVIH VRSTA PISA ĆIH I RAČUN- 
SKIH MAŠINA ŽENSKI KROJAČKI MODNI SALĐN MIJAVEC MA-
RIJA I R. ROZI PROKUPAC PROKUPLJE SALON ZA FARBANJE I 
Č IŠĆENJE OBUČE IDOL FARBAM KOŽNE KAPUTÉ SOCIJALIS- 
TIČKA REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVO- 
DINE SKUPŠTINA OPŠTINE NÖVI SAD SREZ NÖVI SAD OVDE SE 
PRIMAJU ZAHTEVI ZA PROMENU LI ČNE KARTE UZOR ZANAT- 
SKA TAPETARSKA RADNJA TOMA ANDRIJA STOLAR RADIONICA 
ZA OPRAVKU STROJEVA VL: SARO GÉZA VULKANIZER UD. NO- 
VAKOVIČ  DANICA POLJOPRIVREDNA APOTEKA ŠTITI LAGERO- 
VANI KROMPIR OD GUBITAKA U TEŽINI I HRANLJIVOJ VRED- 
NOSTI TUBEROFEN SPREČAVA KLIJANJE KROMPIRA ZA VREME 
USKLADIŠTENJA ŠTITI GA OD PROPADANJA VEKAŠ DJULA 
MUŠKI KROJAČ  BERBER VL: F. JERČIĆ  KNJIGOVEZAČKA RAD- 
NJA MAURIČ  JOVAN U DRUGOM DVORIŠTU AUTOELEKTRIČAP,, 
VRŠI OPRAVKE AUTOINSTALACIJE NIKLOVANJE DINAMA KOL- 
DŽIN VESELIN U DVORIŠTU LEVI TAPETAR U DVORIŠTU NA- 
ZAD VULKANIZER MARTICH AUTOELEKTRIČAR KAKUČKA STE- 
VAN STOLAR MAŠINBRAVAR GRACKO PAVLE AUTOMEHANIČAR 
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SREMČEVIĆ  RASTKO AUTO-LAKIRERSKA RADTONICA MOLER 
I FARBÁR NADJ DJURA SODAR SUBOTIČKT KATICA TAPETAR 
IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO PREDUZE ĆE SAVREMENA ADMTNIST- 
RACIJA VENAC INDUSTRIJA MESA MESNIH PRERADJEVINA I 
KONZERVI MESAR PRODAJE SE SVE VRSTE KVALITETNE SVINJ- 
SKE PRERADJEVINE MESARSKI SPECIJALITETI Pl POVOLJNIM 
CENAMA TOMIĆ  MIRJANA GRUEN GENEVE MIRJANA TOMIĆ  СА- 
SOVNIČAR MINDENFÉLE ŐRAJAVÍTÁS'Г  VALLALOK MIRJANA 
TOMIČ  PRODAVNICA BOJA „SLAVIJA" ALBUS VAŠ PRALNI STROJ 
MIXAL EDINO MIXAL RADIOKLINIKA VL.: SILADJT RADIOKLI- 
NIKA VRŠI STRUČNU OPRAVKU SVIH RADIOAPARATA I POJA- 
ČALA BIFE MÁLA VOJVODINA BADEL 

BADEL  
BADEL 

PRODAVNICA ČENEJ TRG. PRED. SLAVIJA JUGOŠPED PRED. ZA 
MEDJUNARODNU ŠPEDICIJU ROBAPROM „VOJVODTNA" KOMI- 
SION ULAZ ZEMLJORADNI ČKA ZADRUGA OTKUP PERJA ODMAH 
DOLAZIM ČASOVNIČAR VAL LJUDEVIT PROMENITE KAJIŠ NA 
SATU NAMEŠTAVAM KAUČUK NA RUČNE I DŽEPNE ČASOVNIKE 
AGROOPREMA EXPORT-IMPORT POBEDA INDUST. MAŠINA I ZUP- 
ČANIKA 

JEVREJSKA OPŠTINA 

Átrohantam a másik oldalra. 
EXPRESS RESTORAN „MALA ZVEZDA" BIFE AGROSNABDITEL 
URAMLJIVANJE SLIKA I UREZIVANJE STAKLA STAKLOREZAČ  
DVORIŠNA ZGRADA PRIZEMLJE LEVI STAKLAR DOMAĆE VINO- 
RAKIJA KID VUJKOVA STAKLARA U DVORIŠTU LEVI „POLET" 
ČASOVNIČAR PROMENITE KAJIŠ PRE NEGO ŠTO VAM NE IS- 
PADNE SA RUKE GAL DJORDJE MODEL NÖVI KOLUDER HINKO 
KOŽNA GALANTERIJA VENCI IZRADA VENACA I BUKETA SVE 
VRSTE OD SVEŽEG I VEŠTAČKOG CVEĆA BEREB JELENA ZLA- 
TAR FILIGRÁN TODOR STOJŠIN BERBER ELEKTRIČAR TAŠNAR 
U DVORIŠTU ZADNJI STAN LEVI AGROOPREMA „SUNCOKRET" 
ALKOHOLNA PIĆA KONZERVI ZATVORENO NTK VULKANIZER 
„IDEAL" VLASNIŠTVO: UD. PETROV NATALIJA INTEREVROPA 
KOPER BIFE ZLATIBOR NOVOSADSKA JODNA BANJA HOTEL 
PARK ZLATIBOR VOJVODINA-KOMERC KARLOVA ČKI RESTORAN 
DOMAĆA KUHINJA BIFE „ZVEZDA" CRYSTAL LIKERI BADEL 

BADEL  
BADEL  

KAZANDŽIJA ULJEVAC MIHAILO U DVORIŠTU ŠEŠIRDŽIJA KO- 
VAČ  STEVA „PETAR DRAPŠIN" TITÁN AUTOTEHNA MUDNI KRO- 
JAČ  KIŠ JAKÖV HLEB MIKOVIK MLADEN KONJSKI MESAR I KO- 
BASIČAR DUVAN DOBRA USLUGA STOTEKS KRATKA ROBA LA- 
ĆOK DANILO MEHANIČAR ZA BICIKLOVE I ŠIVAĆE MAŠINE 
ZVEZDA DÁNIEL ENDRE MEHANIČAR APOTEKA 1. MAJ APO- 
THEKA GYŐGYSZERTAR ZLATAR MOJZES ALFRÉD 

Ismét visszakerültem oda, ahonnan elindultam. A katedrálisig fu-
tottam. A sárga falhoz támaszkodtam, oda a tányérrózsát töröget ő  
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munkanélküliek közé. Már jól ismernek. Némelyik hatalmas fejszét 
szorongat lába között. Biztosan favágó, vagy arásért hozhatta magá-
val baltáját? Irigylem szerszámát. Kis dísztökökkel volt tele a szem-
ben levő  virágüzlet kirakata. Jó lenne nekem is szerezni egy ilyen 
dísztököt. Be kellene ,mennem a virágüzletbe, gondoltam, és megkér-
dezni, nincs-e véletlenül szükségük virágkihordóra. Ezzel a foglalko-
zással mindig is szimpatizáltam. Meg hát valahogy illene is hozzám. 
Mert hát nekem jól álla virág, mondta egyszer a temet őben a ko-
szorúhordó bácsi, mert, mondta, a virág nem áll j бl mindenki kezé-
ben, azt mondta, gyereknek, aggnak vagy ütöttnek kell egy kicsit len-
nie az embernek a virághoz, csak az tudja a virágot tartani, aki mást 
nem tud, már nem bír tartania .kezében ... Becsöngetni az ajtókon, 
és nagy csokor virágokat adni át ... Be kellene mennem az üzletbe, 
gondoltam, mondhatnám, kis versikéket is írok nekik ... Valaki rám 
köszönt. Fizess egy kávét, vágtam rá reflexb ől. Siet, mondta, s mar-
komba nyomott egy százast. Fogalmam sincs, ki lehetett az az alak. 
Beültem az egyik kávéházba. És ültem, ültem, ültem. Szerencsére 
a vendéglő  üres volt, csak egy sorsjegyárus rendezte áruját a ,túlsó 
fal menti sarokban. Leborultam az asztalra, talán aludhattam is .. . 

Valaki .alig észrevehet ően vállamra tette kezét. Nem volt er őm 
felnézni, hátrafordulni. Hagyj békén, akartam mondani, de hang nem 
jött ki számon. Hagyj békén, visszhangzott bennem, hagyj békén, 
hagyj békén, hallottam mind messzebbr ől, hagyj békén, kiabált rám 
valaki, hagy j-békén .. . 

Talán az az alak mászott utánam, aki a százast nyomta a mar- 
komba? Azt hihette, ,koldulok. Egye meg szaros százasát. De nem. 

A pincér? Meg kellene rendelni valami lőrét. Nem, nem a pincér. 
Klasszikus formájában a halál? Mon vieux capitaine? Non. 
Feleségem jött utánam, hogy hazacipeljen? Nem. 
Kislányom? Még tán az ő  érintésére emlékeztet leginkább. Jó, hogy 

utánam topogott, más már úgysem emelhetne ki ebb ől az űrből... 
De nem a kislányom, nem. 

Valamelyik leányismerősöm? Nem. Valamelyik barátom jött, hogy 
na azért csak szépen gyere, majd ismét együtt csinálunk valami 
nagyot. Nem. 

Rendőr? Nem. 
Kikirikiárus? Neon. 
њa-gy-j, erősödött ismét fel bennem, h.a-gy-j ... Teljesen átizzadtam. 

Valaki az én vállamra tette a kezét? Manapság ez egyszer űen elkép-
zelhetetlen. Mégis erőt kell valahogy gyűjtenem. Hirtelen mindenre 
elszántan felkaptam fejemet: 

A huzat csapta vállamra a, függönyt. 

második negyed  

Feleségem még egyszer felemeli a kicsit az autóbusz ablakához. 
Orra szétaapul az üvegen, kifehéredik, minta törl őgumi. Piroskockás 
nadrágja van rajta, amyám küldte a kelmét, feleségem megvarrta. 
Anyám minden kinőtt holmit összeszed, s elküldi, varrjunk valami 
édeset a kicsinek. Feleségem bosszankodik, engem viszont egyáltalán 
nem zavar, ha rongyos, mondtam neki. Alergiás vagyok a szépen fel- 
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öltöztetett kisgyerekekkel szemben, biztosan azért, mert amerre én  

mozgok, egyáltalán nem látni rongyos gyerk őcöket, kivéve a kéreget ő  
cigányokat. A féllábú kis cigánygyerek jutott eszembe, már évek óta 
figyelem, ,kaszával vágták le lábát: a legkönyörtelenebb emberpalánta, 
akit eddig láttam. Én is az üveghez nyomara az orromat, az enyém 
Persze már nehezebben fehéredik ki. Mintha két akváriumot tettek 
valna egymás mellé, az egyikben kis aranyhal csillog, ficánkol, bwkfen-
cezik, a másikban óriás szakáll-lábú, ragyás, szomorú polip ragad az 
üvegre, talán már nem is él, véres szemgödreiben hideg almák. Köz-
ben, mint Lamori,sse gyönyörű  filmjén, a fekete macska méltóságtel-
jesen elindul az akváriumak felé, és minden lépésnél n őnek szőrzэte 
szikrái: „gyászhintaja elé f olthatná Orkusz őket".  

É.s meg is mozdul az autóbusz, úgy érzem Móri egyik hintájába 
(„gyászhintó” — gyászhinta) kapaszkodtam, és sírva kapaszkodnának 
ők is ott kint, de a hinta elhúz velem... 

Valami nagy roppanás, beszakad az ég, beszakad koponyám: máris 
egyedül vagyok. Csak ezt akartad, mondom magamnak, csak ezt, de 
máris elég ebből, csak nyelvem hegyével akartam érinteni az egye-
düllét jéghegyét ismét, és ez máris megtörtént, de máris ráfagyott  

nyelvem, és ami ezután jön, az már csak mazochizmus lehet. Vissza 
kell fordulni, és tovább bolondozni otthon. 

A múltkor rádöbbentem, már ahogy én rá szoktam döbbenni, ko-
molytalan vagyok, teljesen komolytalan vagyok, teljesen komolytalan 
lettem. Én, aki mindenkinél komolyabban kezdtem, marhául komo-
lyan. Hogyan is történhetett e fordulat, hogyan fordult ki hintám? 
Senkit sem vihettem mifelénk komolyan, id ővel már magamat sem, 
később, mivel állandóan .komolytalankodtam, kezdtek ők is komoly-
talanul venni. Ez olyan kisebb tragédiaféleség lenne, csak szexencsére  

ezenkívül még számtalan hasonló kis kifordulása van az ember hintá-
jának, és remélhet őleg ezek neutralizálják is egymást. Talán ezért 
akartam elszökni, hagy egyszer űen, egy pillanatra legalább, komoly 
lehessek ismét: mennyire komolytalan vállalkozás ez! De miért vá-
lasztottam éppen Párizst? Durrell: „Emlékszel, P. valamikor azt me-
sélte, a művészek, mint a beteg macskák, ösztönösen tudják, melyik 
gyógyfűre van szükséglik: és hogy önfelfedezésük édeslkeser ű  füve 
csak egy helyen nő, Franciaországban?". 

Már régóta szólhat az autóbusz rádiója, de hangja, a muzsika még 
csak most ért el hozzám. Német heged ősök fűrészelnek -- becsüle-
tesen. Kellemes folyamatra leszek figyelmes: belül lassan tágwlok .. . 
Kellemes, zsibbadt űr nő  bennem, langyos fűrészporral töltenek a he-
gedűk. Kigombolkozom, próbálom magam is siettetnie tágulást, bels ő  
akusztikám elefantiázisát. Bal kezemet térdemen tartom egész id ő  
alatt. Valami miatt, érzem, rá kell néznem. Sunyin rápillantok: szürke 
szoknyán kis fehér kéz, gyűrűjében az éjjeli szurok-tenger világitó-
tornyának pislogó zöld fényére emlékeztet ő  kéz. Ez a kéz melegítette 
kezemet, mert véletlenül túl ;közel kerültek egymáshoz. Azt már kép-
telen vagyok ellenőrizni, a kéz, vagy a muzsika kezdte-e puhán szétto-
logatni belső  kulisszáimat. Nem mozdithatom kezemet, béna. Ha rápil-
lantok, mint egy Duchamp-figura mozog, nyúl a kis zöld lámpa felé, 
pedig mondom, béna. 

Kint már sötét van. 
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Jobb kezem ördögien mozog, babrál, zongorázik, morzsát fricskáz,  
légy után kap, légy?, honnan légy ősszel, a mozgó autóbuszban?,  a 
párát törli az üvegr ől, minduntalan belső  zsebeimhez kapkod, ellen-
őrzi, megvan-e a jegyem, pénzem. Istentelenül érzem magamat, ami-
kor tíz-húszezernél több van nálam, pedig ez tényleg nem nagy  
összeg, vakaródzom, minta rühes, legszívesebben kiszórnám az abla-
kon. Most lenyúl cipőmhöz, kioldja fűzőjét, letolja a cipőt, félig le-
húzza a zoknit, majd idegesen belső  zsebemhez nyúl, és a harminc-
öt darab kettébe hajtott ezrest a talpam alá teszi, gyorsan ráhúzza  
a zoknit, felhrzza, masnira köti a cip őt. Bal kezem előbb elfehére-
dett, most pir sodik. Rák, hátrafelé mozog. A múltkor szent Hubertus  
járt nálam (egy .nagy nyulat hozott), s el őadást tartott nekem a rák-
ról. Ki akar menni Németországba, fajkutyákat akar tenyészteni és  
az olasz cacciatareknak árulni, azt mondja, hülyén fizetik a kutyákat.  
Ha legközelebb rákot boncol, elhív. Kisujjam rezegni kezd. ő  van  
legközelebb, ő  szenved legmarhábbul, benne már az állati ösztön  
tombol.  

Már Belgrád felé járunk. Minduntalan fékezünk. Nem is olyan  
egyszerű  Beogradba jutni, élve. Hihetetlen bizonytalanság uralkodik  
útjainkon. Félek.  

Vidáman sántikálok le az autóbuszról, amikor végre élve megérke-
zem. De дΡni van velem, miért sántikálok úgy, mintha egyik lábamra  
gályalábat szereltek volna? A szerelvényem már benn á11, bicegve sza-
badak mellette, megvan: Paris — Gare de Lyon! Az els ő  üres fülkébe  
zárkózom. Felteszem a táskámat, a kis alumínium asztalkára teszem  
Gide esszékötetét. De semmi kedvem könyvhöz nyúlni, néha elvisel-
hetetlenek számomra a pederaszták.  

De hát hova lett a csöpp aranyhalacska, a csöpp zölden pislogó  
világítótorony?! Elnyelte őket a kátrány végtelen hullámzása  .. . 

Az utasok még csak most érkeznek.  
Istenkém, csak senki ne jöjjön a fülkébe, nagyot alszom, Párizsig  

fel sem ébredek, hiszen mennyire rámférne már párnapos alvás.  
Ha lenne egy kis .sütnivalóm, Párizsban sem csinálnék mást, szereznék  
egy valamire való ágyat, megvackolnék, és aludnék, aludnék. Komo-
lyan, nagyon fáradt vagyok. Már évek óta szeretnék egy becsületeset  
aludni, békebelit, minta halottak. Még a bányászati sem fáradhat-
nak úgy ki, mint az abszolút rendszertelenül él ő  ember, a minden kon-
díció nélküli ember. Ha most meghalnék, félek, a ravatalon összehúz-
nám magam, megvackolnék, és vidáman felhorkolnák. Csak amikor  
lentről zörgetni kezdenek az ablakon, .akkor veszem észre, gügye  
elmélkedésemet az alvásról már álmodtam, mint egy nem végiggon-
dolt Borges-hős. Leengedem az ablakot, magas, bajszos, fekete kala-
pos férfi tízliteres fehér m űanyagba kötött ballont nyújt felém, fog-
jam, mondja, s alighogy megfogom, már nyúl is a következő  csomag-
jáért, ami egy alaktalan, kétméteres átmér őjű  batyu. Így megy ez  
vagy félórát. Fogjam, ismételi mindig. A polcokon már nincs hely,  
az ülésekre rabom a ronggyal lekötött bef őttes üvegeket, fületlen  
szatyrokat, táskákat, majd a padlóra a rongyos subafoszlányt, arra  
a biciklikormányt, foltozott mosdótálat. Kit űnő, mondja, amikor az  
utolsót, a citerát is a kezembe nyomja, rögtön jövünk, csak elbú-
csúzunk, senkit se engedj a fülkébe. Nem, motyogom álmosan, nem,  
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senkit sem engedik a fülkébe. Próbálom szemügyre venni őket. Há-
rom gyerek, egy öreg púpos bácsi és egy fiatalasszony sír lent. A 
legkisebb a vagon oldalára akasztott táblát böngészi: garede ... Mo-
solyogva, felém kacsintva fordul hozzám a kalapos, és patetikusan 
olvassa a kicsinek: garedelion-garedelion-garedelion ... Elnevettem 
magam — felébredtem. Szimpatikus egy társaság, állapítottam meg 
lelkesedve, szimpatikus egy társaság, nem mondom. Nagy hangosan 
jönnek a fülkébe, a kalapos meg a hosszú szoknyás fiatalasszony. 
Mintha legalábbis száz éve ismernénk egymást. Párizs?, kérdezi a férj . 
Párizs, mondom. Párizs?, kérdezi vékony hangon, illedelmesen, szé-
pen mosolyogva .az asszony. Párizs, mondom. Az emberen rossz, zsí-
ros, fekete öltöny, kalap, de új külföldi, divatos pasztellcsíkos ing, az 
asszonyon három.négy rongyos blúz, két-három vékony hosszú szok-
nya, oldalt rossz cipzárakkal, látszik szép barna csíp ője. Cigányok. 
Gyere, rendet teszünk, szólt rám az ember. Gyerünk, mondtam jó-
kedvvel. Fütyörészve rakjuk fel a csomagokat. Amikor készek va-
gyunk a pakolással, nagyot csettint a nyelvével, és ismét rámszól, 
adjam oda neki a ballont. Odaadom, kihúzza a csutkadugót, felemeli, 
és hosszan kortyol, majd visszaadja, rámkacsint, húzzam meg én is, 
mlaka je, mlaka je, ismételgeti. Valóban jobb, gyengébb, langyosabb 
szilvapálinkát még nem ittam. Minél inkább távolodunk Beogradtól, 
az asszony annál jobban sír. Láttad, milyen szépek voltak, hajolt egé-
szen az arcomba, milyen nagyok? Derék srácok, mondom. Azután, 
szinte összebeszélve, félórányit alszanak, és ismét szemügyre veh^-
tem őket. A férfi levetette a zakóját, de úgy látszik, széles karimájú 
kalapjától sosem hajlandó megválni. Ritkán látni ilyen jó er őben lévő  
embert, állkapcsai az oroszlánéval vetekednek, mindig így képzeltem 
el azokat az embereket, akik vasat harapnak. Álmában is hunyorogva 
mosolyog. Az asszony indián nőkre emlékeztet. Copfjainak sehogyan 
sem tudom megtalálnia végét, díszes sallangok lógnak róluk, végeik 
egészen elvékonyodnak, kanászostorra emlékeztetnek, és, gondolom, 
ha hirtelen megtalálja rántani fejét, nagyot durranna, mintha manila 
lenne végükbe kötve. Minél többat néztem, ,annál szebbnek tűnt. Nagy, 
áttetsző , világoskék szeme, vékony, hosszú ajka, nagy, egészséges fo-
gai. Lábán nedves, virágos szobapapucs: ez az asszony szobapapucs-
ban fog Párizs szent földjére lépni. A férfi még ki sem nyitja a sze-
n1,ét, máris a ballant kéri. Kortyol, majd visszaadja, igyak én is, 
mlaka je, miaka je, ismétli tenyerébe törölve bajszát. Az asszony is 
felébred. Ú,gy látszik, erre a rövid szusszantásra volt nekik is szüksé-
gük, hogy kipihenjék a búcsúzás fáradalmait, és hogy most már sze-
meiket Párizsra vessék. Meséjükb ől egy, csupa barakkból, végtelen 
piacokból álló város bontakozik ki el ő ttem. Valamelyik piacon dol-
goznak mint rakodómunkások. Ismét a gyerekekr ől kezdenek mesélni, 
s előkerülnek a fényképek. Minden félórában oda kell nyújtanom 
neki a nehéz üveget, végül már nem is kell mondania. Mlaka je, 
mlaka je, mondom már én is. De barátkozásunk igazából mégiscsak 
a vámvizsgálat után kezd ődik. Egy fiatal, magas, kövérkés szlovén 
tehénke istentelenül megkínoz bennünket. Régóta mondom én már, 
hogy a nőci nem jóval de jóval könyörtelenebb tud lenni, na mfeg 
hát szorgalmasabb is. Ú,gy látszik, szörnyen gyanúsaknak t űnhetünk 
neki. Bezárkózik velünk, és a szó szoros értelmében megmotoz ben- 
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nünket. Nem mondom, nincs kizárva, a kívülállónak gyanúsnak látsz-
hatunk. Még a szakállam alá is benyúl. Érdekes, már nemegyszer én 
is gondoltam erre, hogy valamit be lehetne a szakállam alá, a szakál-
1,amba ragasztani. Kürtként emeli szájához a rozsdás biciklikormányt, 
benéz a szaknyák, kalap alá. Persze, azért az én emberemet sem kell 
félteni, remekül viselkedik. Először is rámkiált a férfi, adjam oda 
neki a ballont, hogy megkínálhassa a zöldruhás finánclányt, ahogy 
ő  mondja. A lány szabadkozik, de ahogyan mi sem menekülhettünk 
tőle, úgy ő  sem menekülhet tőlünk. Mlaka je, mlaka je, mondogat-
juk neki, és beléöntünk néhány kortynyit. Sajnos, a pálinka nem se-
gít, megkérdezi, van-e nálunk pénz. Semmi, mondják a cigányak. 
Csak a megengedett valuta, mondom én. Kérem a papírt, mondja. 
Papírt, miféle papírt? Azt, amit a banktól kapott. Azt én nem hoz-
tam magammal, mondom zavartan, nem szeretem, ha a zsebem 
tele van holmiféle cetlikkel. Kérem a pénzt, mondja. Odaadom. Tisz-
teleg, és kimegy a pénzzel. Hiába szaladok utána és magyarázkodom, 
hogy ez az összes pénzem, már a .következ ő  fülkében ülőket gyúrja. 

Mondom, barátkozásunk csak ezután kezd ődik. A nő  siránkozva 
simogatja a szakállamat, hogy nem baj, majd csak lesz valahogy, 
amikor először mentek Párizsba, ők is minden nélkül érkeztek, ma 
meg már saját barakkrészük van. A férfi mindjobban itat. Egyszerre 
ismételjük, mint a papagájok, mlaka je, mlaka je. Elálmosodunk, 
szétterítjük a subát, eloltjuk a villanyt, a sötétben még egyszer utol-
jára nagyot húzunk a pálinkából, mlaka je, mlaka je, mondjuk, s a 
férfi már fel is horkan. 

Sokáig cigarettáztam. Elvették a frankomat, motyogom magam elé. 
Egy kicsit berúgtam. Azon kapom magam, a cigaretta parazsával, 
mint egy reflektorral, az asszonyt keresem. A feje lábamhoz ér. Átvilá-
gítom szemeit, belesek szép nagy farkasfogai közé, a rést keresem 
a szaknyákon ... Arra még emlékszem, hogy a cigarettát kioltottam. 

Reggel vékony, hosszú, rezgő  nyílvesszőként üti át szemgolyómat 
az első  napsugár. A tenger végtelen kékje er ősítette ennyire fel (is-
tenkém, istenkém, a tenger) . Az egyik fán néhány nehéz narancs! 
A kezemre pillantok: mint egy nagy, nehéz arany narancsot, tartom 
kezemben az .asszony mellét ... Forró, hirtelen nem tudok különbsé-
get tenni a kinti narancsok, a tenger, az asszony és melle között. 
Isten, vagy tudja a feni, kicsoda, látja lelkemet, én semmit sem vé-
tettem, senkit sem bántottam. Nincs kizárva, ő  tette tenyerembe mel-
lét, nincs kizárva, sem ő , sem én meg se mozdultunk, magától tör-
tént minden, nincs kizárva, magától gurult nyitott tenyerembe melle 
narancsa. Mosta napsugarak kezdik nyilazni mellét. Mosolyog, copfjai 
nyaka köré csavarodtak, egy húzással meg lehetne fojtani: mindig 
így képzeltem el az Hangyalakat. Mondom, ő  volt a tenger, melle a na-
rancs, én meg a szakállas nap. Mindannyian végeztük a magunk dol-
gát. Átnedvesedett a nadrágom. Vagy le kellene tekernem nyakáról 
a copfot, és a férfi nyakára tekerni, és meghúzni, és szépen lassan le-
vetkőztetni az ,asszonyt, és kitenni a tengerre, melle gyümölcsét meg 
vissza a fákra? És nekem is le kellene vetk őződnöm és nekem is ki-
lépni a tengerre. A horkoló fekete óriást meg hadd vigye a vonat, 
a garedelionra, garedelionra, a penészes, szutykos barakkjába, pokoli 
piacaira. 
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A férfi egészségesen horkol, kicsit nagyon is egészségesen. A nap 
nem ébresztheti fel, mert egészen .szemébe húzta zsíros kalapját. Vil-
lámgyorsan tervet készítek, mégiscsak levetk őztetem a suba alatt, 
hiszen ebben nincsen semmi, a n őnek meztelennek kell lenni, a vég-
telen víz mellett a nőnek, a nehéz narancsok alatt, meztelennek kell 
lenni, meztelennek kell lenni, meztelennek, t őlem függetlenül, való-
ban ,tőlem teljesen függetlenül, hiszen nekem semmi közöm ehhez az 
asszonykához, semmi közöm, én nem akarom bántani, én senkit sem 
akarok bántani, csak a tenger, csak a tenger ... Mind erősebben mar-
koltam a narancsot, pórusai, csumája levedzni kezdett, mind er őseb-
ben markoltam. Az egész vonatot a tengerbe kellene fordítani, és a 
fenéken kiabálni garedelion, garedelion, hogy a fene enné meg azt 
a garedeliont. 

Még mindig szörnyen részeg vagyok. Pillanatra elengedem a naran-
csot, hogy megnézzem, megvan-e még a cip őben ,a pénzem, még meg-
van. A vonat megáll, fülkénk megrázkódik, és a koszos subáról melle 
gyümölcse csillogva, megfürödve a hajnal végtelen azúrjában, vissza-
gurul tarkabarka blúza alá. Felkapom a ballont, és hasba vágom vele 
a disznóként horkoló pasast, igyál, mondom. Sokáig kortyol, majd 
én is. Mlaka je, mlaka je, mondjuk tenyerünket dörzsölve, mind a 
hárman az ablakhoz furakodva, a gyönyörű  kékségben, a gyümölcsök-
ben gyönyörködve. Boschi paradicsom volta fülkénk, a tenger. A po-
kol nagy fest ője tudta csak igazán megfesteni a paradicsomot, a tót-
ágast álló ember lába között nagy málnával, a málnából kkandikáh 
madárral. Csak a :ként okádó Bosch tudta megfesteni ezt a rózsaszín 
húsarchitektúrát. 

Ásítozva ültünk vissza Ia helyünkre. Egy család vagyunk. Egykett őre 
istállót csináltunk fülkénkb ől, éppen csak hogy tüzet nem gyújtot-
tunk a padlón. A betlehemi istállónak lehetett ilyen hangulata, csak 
most értem meg igazán Jézus születését, a sz űz Mária-ügyet. Egyálta-
lán nem csodálkoztam volna, ha mire a garedelionra érünk, gyermeke 
születik, melle gyümölcse langyos tejjel telít ődik, pumpázódik. Ebben 
a meleg istállóban még az állat is magától megtermékenyül. 

És ez lett volna az egyedüli hiteles megérkezés arra a bizonyos 
garedelionra: lehúztam volna az ablakot, s a vonatot váró tömeg 
felé, a világ fővárosa, e rákos fert ő  felé, mutattam volna lábainál 
fogvást a kis málnaszinű  meztelen csecsem őt .. . 

Mlaka je, mlaka je, mondogattuk. Mind könnyebb az üveg, mind 
könnyebb szánkhoz emelni. Leveszi citeráját, és énekelni kezdenek. 
Nem tudtam, hogy vidám dal is létezik a világon. El őször hallottam, 
de mintha örök életemben ezt énekeltem volna, teli torokkal dalolok 
velük. 

Ahányszor csak a férfi kimegy a WC-re, a folyosóra, az asszony 
melle gyümölcse magától, esküszöm, esküszöm, magától mindig tenye-
rembe gurul. Nehéz, érzem, hogyan áramlik benne a tej. Kérem, szop-
tasson meg, szoptasson meg engem, a málnaszínű, csöpp szakállas 
csecsemőt, akit majd a garedelionon lábánál fogva a tömeg felé fog-
nak mutatni, szoptasson meg, könyörgöm. Fél, hogy nincs teje, mondja, 
fél. És volt, megjött a teje. Mlaka je, mlaka je, mondogatom a várat-
lanul benyitó embernek. Szerencsére az asszony melle gyümölcse 
ismét magától tarkabarka blúza alá gurul. 
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Lent a tenger eltűnik, hintám megfordul tengelye körül, a víz, az 
ég helyét foglalja el. A narancsok fenn ragyognak, csorognak, kifa-
kadt csillagok. 

Ismét elalszom. Az ember ágyúként szellenget. Olaszokkal telik meg 
a fülke. Tetszhetünk nekik, ennivalóval kínálnak bennünket. Milanó-
ban pénzt adnak asszonyunknak, és narancsot veszünk. Ik is velünk 
énekelnek. 

Mlaka je, mlaka je .. . 
A svájci kalauzoknak csodálatos kis jegylyukasztójuk van. Ponto-

san olyan, mint az apácák ostyaprése. Én még sosem láttam ostya-
prést, meglehet nincs is ilyesmi, de ingem az apró csillogó fémszer-
számok az apácák ostyaprésére emlékeztetnek. 

Mind mocskosabb vagyok. 
Dijon (Henry Millernél olvastam Dijonról) után félni kezdek, mi 

lesz, ha nem vár senki, mit kezdek az én kis pénzecskémmel. Való-
ban, cigányaimon kívül senki sem utazhatott ilyen ,kevés pénzzel Pá-
rizsba. Jó szimattal észreveszik, nyugtalankodom. Majd náluk fogok 
lakni, velük fogok dolgozni, bátorítanak. 

Párizsig többé már nem gurult kezembe a narancs. 

harmadik negyed 
„Párizs olyan, akár a kurva". 

Henry Miller 

Bocsássanak meg nekem ezért a mottóért, bocsássanak meg két-
szeresen is, mert hát annak ellenére, hogy már meg is énekelték 
mottóimat, most ismét csak elképzelhetetlen mottó nélkül írnom 
erről a városról, nem is varosról, tudja az ördög, mir ől, és ha már 
mottót választ az ember, mondom, különösen ami Párizst illeti, az 
egyik giccsesebbnek tetszik, minta másik, ugyanúgy vagyok velük, 
mint a képeslapokkal, és hát akkor e giccsek közül mégiscsak Milleré 
a legrövidebb, Milleré hangzik legkevésbé annak. Nem tagadom, gye-
rekes kajánság suhant át arcomon, . ahogy felbiggyesztettem e mon-
datot. Sajnos, többszörösen én sem bújhatok ki b őrömből, illetve ha 
mértéktelenül csinálja az ember, egyenként szedi vissza magára le-
hányt gúnyáját: nagyon is jól tudom, kinek írom nyavalyás napló-
mat. (No de err ő l majd a végén.) De különben is adósa vagyok Miller-
nek, nemcsak Párizs, naplóm is egyedül az ő  égisze alatt képzelhet ő  el 
(az ő  égisze pedig, jól tudjuk, micsoda, ha már egy kicsit rozsdás is, 
mint az Eiffel-torony). 

Garedelion! 
Veszem táskámat, beállak az ajtó felé tartók sorába. A cigányok 

még a fülkében szedel őzködnek. Mosakodtam, összepakoltam csoma-
gomat, egy félórára valahogy megfeledkeztünk egymásról. Biztosan 
csak azért volt szükségünk egymásra, hogy leküzdjük ezt a távol-
ságot, ami, ki hitte volna, máris mögöttünk van. Ha elindulok vala-
hová, sosem tudom elhinni, hogy valaha oda is érek, ezért már út-
közben próbálom elérni, magamhoz rántani azt a valamit, amit egy -
szirten célnak szoktak nevezni. Nincs kizárva, én már az úton meg-
kaptam ezekt ől az emberektől azt, amiért útra keltem, tehát már egész 
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Nyugodtan vissza is fordulhatnák. A lépcs őről lelépve, leugorva, visz-
szanézek, de még mindig nem jönnek. Barátom jellegzetes kis figu-
ráját keresem. 

Még sötét van, szemel az eső , fázom. 
Már messze elhaladok kupénktól, amikor megpillantom. Felléleg-

zem — hazaértem. Most már ismét b őven jut időm útitársaimra, 
már lent rakosgatják batyuikat. Integetek, észrevesznek, ők is inte-
getnek. Ugyan mit láthatnak bennem, ugyan miért volt szükségük 
rám, vagy egyáltalán .szükségük volt-e rám ezenkívül, hogy a nehéz 
ballont emelgessem szájukhoz, azonkívül, hogy az asszony álmában 
kővé keményedett mellét nyomkodjam egy kicsit, mert talán beteg, 
lázas, s éjszaka nyomkodni kell. És akinek ezt kellett volna végezni, 
akinek ez lett volna a feladata, gaz, minta disznó, aludt ... Fogalmam 
sincs, de nekem nagy szükségem volt rájuk. 

Az ellenkező  irányba indulnak, batyujukkal hátukon, felfelé, fel, 
mint Chagall figurái. Igen, a Louvre el őcsarnokában ismét találkoz 
tar velük Chagall égő  kis falufai felett, batyuikkal hátukon ... Lá-
tod, ott repülnek, látod, ugrálok örömömben, ott repülnek, ott a sárga 
Krucifiksz mögött ... Mi van veled, mit kiabálsz, gyere, majd a már-
vány lehűt. Nem, nem érdekelnek ezek .a pederaszta görögök. Kár, 
hogy Chagall-lel kezdtük e süket múzeumi látogatásunkat. Mindig has-
menés kerülgettt, ,amikor a Louvre-rál olvastam vagy meséltek, és 
íme, mit megél az ember, most én is itt ólálkodom. 

Titokban jól tudtam, mit ől félek: a Giocondától. Mindent megtet-
tem, hogy kikerüljem. Duchamp bajszos Giocondája lebeg el őttem, 
és ha Duchamp nem ragasztott volna rá bajuszt, akkor én tenném 
meg, hősködtem. Am egyszer csak azon kapom magam, ott állok 
előtte, valahogy elébe keveredtem az átkozott turisták egyik csoport-
] óval. 

Milyen gyengének bizonyultam. Mindenkire ilyen intenzíven hat-
hat? De hiszen ez a sárgászöld pontosan a halott színe! Talán 
halottról mintázhatta az öreg? És ez ;a. famózus mosoly is halott arcán 
felejtett mosoly. És mégis él őbb az élőknél. A halott koncentrált-
sága ... Leonardo, te öreg nekrofil! Hogyan lehet az, hogy hasonló 
szembetűnő  minőség egyetlen másik vásznon sem sejlik? Lehetséges 
az, hogy ez az egy kép ennyire különbözzék az összes eddig pingált-
tól? Egész nap nem tudtam mozdulni mell őle. Így, ennyire csak ra-
vatal előtt gyökerezik földbe az ember lába. Miféle halottról beszélsz, 
hogyhogy halott? Magam sem tudom, arról, hagy többet beszélhessek 
ráta, többször le kellene ellen őriznem ezt az első  benyomást. 

Benn az államéson kikeressük azt a „páncélszekrényt", amiben a 
múltkor azt a halottat találták, és bezárjuk táslkámat. Éppen a mun-
káról jövök, mondja, éj jeliőrösködöm, éppen most nyit ez Fa. kis 
bisztró, gyerünk be. Valami er őset, mondom, és tenyerem közé fogom 
fejét. Nagy fehér arc, elmocsarasodott szemek. Mi van velem, nekem 
már minden emberi arc halott? Az úton még hosszabbra n őtt kör-
meimet mind mélyebbre vájom a halott anyagba. Mi történt velem, 
nincs már erőm életet lehelni az arcokba? Könnye hirtelen ömlik, 
leforrázza a kezem fejét. 

Talán egy embert sem szeretek, utálok ennyire, talán csak maga-
mat. Talán egy embert ől sem félek ennyire, talán csak magamtól. 
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Talán egy ember el őtt sem szégyellem ennyire magamat, talán csak 
magam előtt. 

Eddig még egyszer sem sikerült annyi er őt, bátorságot gyűjtenem, 
hagy fiatalkoromra merjek gondolni, és nagyon jól tudom, jó sokáig 
nem is fog sikerülni. Ebben legfeljebb csak az menthet, hogy talán 
még mindig tart fiatalkorom. De annál többet firtatom két-három 
barátom fiatalkorát. Biztosan ez riaszt e1 attól, hogy magamat is 
sorra vegyem és mint egyet közülük szemléljem. De hiszen én már 
középiskolás koromban könyörtelenül leszámoltam mindennel, túl-
tettem magam minden jón és rosszon. Igen, mindig ezzel áltatom ma-
gam, közben semmin sem tettem túl magam. Mindössze egykét bará-
tomat ösztökéltem arra, hogy egy-eg э  dimenziójukat, mint délben 
árnyékát a fa, hosszúra nyújtsák, mindössze egy-két barátomat he-
lyeztem ki a chiricói terekre, Persze anélkül, hogy ők ennek az átvál-
tozásnak teljes tudatában lennének. És aztán, minta megszállott, kö-
vetem őket, hiszen részeim, dimenzióimat hordják. Itt van, ezt az 
embert sem hagyom élni. Most is miért kellett utána iszkolnom, mit 
akarok vele? Talán csak nem azért jöttem hozzá, mert mindenek-
előtt hozzá jöttem, hogy azután otthona melegen néhány gennyes 
mondatot írjak róla, néhány gennyes mondattal próbál j s,m csontváz-
magamra tapasztani kitenyésztett dimenziómat? Örök életemben így 
viszonyultam hozzá, mint valami kísérleti patkányhoz. Semmit sem 
csináltam magam végig, mindig ilyen patkányakna volt szükségem, 
akik azután egy-egy hulladékkal messze futottak, én meg utánuk, hogy 
kkiszedjem szájukból a megcsócsált falatot. Hagyd őket, hadd fussanak! 
Nézd fehér hasuk alját, nézd fürge lábaikat! Megvagy, mondom ma-
gamnak arcát szorítva, megvagy, hiszen mindig én akartam azt csi-
nálni, amit te csinálsz. Csak most látom, az a falat, amivel patkány-
módra futott tőlem: mérges. A méreg már teljesen felszívódott benne, 
egy napon el fog dőlni az utcán. 

Fél szemmel arca mellett a hajnali bisztröt, a hajnali utcát nézem, 
úgy látszik, egyb ől nem merek farkasszemet nézni a várossal, el őbb 
másra kellett koncentrálnom, hogy azután váratlanul azt mondhas-
sam, én már egy jó ideje itt ülök Párizsban. Az emberek az újságot 
olvassák, első  forró kávéjukat isszák, éppen úgy, mint a filmeken. 
Kint szimpatikus, eredetien öltözköd ő  fiatalak sietnek el az üveg 
előtt. Párizsban, ha valami érdekeset, szépet, különöset látsz, a kö-
vetkező  pillanatban még száz, még ezer olyan érdekeset, szépet, külö-
nöset fogsz látni, és csak miután ezt megszokod, csak miután csordu-
lásig telítődsz, teheted meg els ő  természetes lépésedet. Érdekes, so-
káig nem mertem egyb ől szétnézni magam körül, mintha egy kicsit 
szégyelltem volna magamat. Pénzünk lényeges hányadát hagyjuk a kis 
tányérkán asztalunkon, amikor sétálni indulunk. 

Mintha most léptem volna el őször szilárd talajra. Föld, föld, kel-
lene nekem is kiabálnom. Hintám végre nyugszik. 

Az első  éjszakát és azután minden másodikat a Saint-Michelen töl-
töm. Sokáig azt hiszem, a szebbnél szebb kislányok áramlása vonz, 
de néhány nap múlva azon kapom magamat, egész id ő  alatt egy sám-
lin üldögélő  agg bácsi előtt ácsorgom. Többször elmehettem el őtte, 
mert volt éjszaka, amikor le se ültem, csak mentem körbe-körbe, 
mielőtt észrevettem volna. Kisebb tömörülésre, örvénylésre lettem fi- 
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gyelmes a nagy folyamban. Közéjük furakodtam, pontosan nem tud-
tam kivenni, mit csinál az öreg. Láttam micijét, melletti néhány frank-
kal meg valami újságkivágásokat az aszfalton, amiken az öreget is-
mertem fel ugyanott, ugyanúgy, ahogy most is ült. Literes üveg volt 
az ölében. Ja, mondtam, vitorlást húz a palackba, és már menni is 
akartam tovább, de már kés ő  volt, hosszú ujjaival, mint tűit, selyem-
szálait, ingem is megfogott, nyakon csípett, és már be is húzott az 
üveg vékony torkán. fgy csalogathatják a résékben is palackba a szel-
lemet. Egész éjjel a vitorlás építése körül szorgoskodtam. Ó, a só-
súrolta fa, vászon, a szívként csapkodó piros kis zászló. Lassan meg-
telt a nagy micisapka, csak most láttam, milyen nagy, az utca meg 
kiürült. Ketten maradtunk. Egyszer sem nézett fel, egyszer sem né-
zett rám. Fogalma sem lehetett, mi történik körülötte, .kiürült-e a bul-
vár, fogalma sem volt, hogy ott ácsorgom. A világgal csak micijére 
vetett pillantásai által érintkezett. Selyemszálán egy csöpp, szabad 
szemmel alig látható, csillogó gyöngyszemet húzott be a palackba, 
majd egy régi, már feketés parafadugóval bedugta az üveget, egyet-
len selyemszálat hagyva kint. Vigyázva piszkos kis tarisznyájába tette, 
tarisznyájába öntöde a pénzt, és a sámlival elindult haza. Én még 
sétásak egyet, gondoltam, és anélkül, hogy tudatában lettem volna, 
követni kezdtem az öreget. Istentelenül sokáig mehettünk. Már régen 
magunk mögött hagytuk a várost, amikor kátránypapírossal borított 
barakkfélesége el őtt megállt, letette sámliját, és benyomta az ajtót. 
Vissza akartam fordulni, amikor látom a kis ablakon keresztül, vilá-
gosságot gyújt. Az ablak alá teszem a sámlit, és belesek. Szutykos 
lyuk, egy priccs és semmi más. Honnan szerezhette a sómarta tiszta 
fadarabkákat, vásznat, hogy sikerült meg őriznie őket ilyen tisztán 
ezen a szemétdombon? Az ajtó felé jön, alig jut id őm a sarok mögé 
bújni. Veszi sámliját, visszatotyog, leteszi a szoba közepére, nagy ne-
hezen feláll rá, néhányszor majdnem elvágódik, tarisznyáját maga elé 
húzza, vigyázva kiveszi az üveget, és bedugja. a kormos gerenda alá: 
a fehér vitorlák ott még tisztábban csapkodnak, feszülnek. Lelép, 
mutató- és hüvelykujjával megfojtja a gyertyát. Megfordulok: hajnal! 
A kékség tengerként csapkod felém. Balra még néhány, az öregéhez 
hasonló barakkféle. Odamegyek az els őhöz, és bekopogok az ablakon. 
Benn nagy csörgés, futkározás, kiabálás támad, vagy tízen, feln őttek, 
gyerekek, nők, férfiak egyszerre dugják ki fejüket az ajtón, ablakon. 
Mohón veszem szemügyre a n őket. Egyik sem Ő . Nem lakik itt vélet-
lenül az a cigányasszony, akivel együtt utaztam Beagradból, kérdezem 
zavartan magyarul. Nem értik, mit akar ez jelenteni, dühösen károm-
kodnak, jóízűt nevetnek, reggeli torna helyett. Megfordulok, és a fehé-
ren, a görög városakna emlékeztet ően fehéren csillogó város felé 
futok. 

fgy festhet Párizs, amikor lányhoz hasonlítják. 
Beszéltem a műhelyesekkel, mondja barátom, míg a gyönyör ű  

(adys?) őszi napsütésben egymásba .karolva sétálunk, sétálunk, egy 
kis teraszra lecsücsülünk, csüccs, minden rendben van, mondja, a 
Műhelyben alhatsz. Itt ezen a teraszon ismerkedtem meg német kis-
lányommal, éppen ma kaptam t őle levelet, megjött, hála istennek, 
a menstruációja, különben még elvittem volna feleségül szegényt, 
mert hát amilyen erős, könyörtelen vagyok az ilyen dolgokban, olyan 
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gyenge is, mesél, mesél egész nap, úgy látszik, neki is nagy szüksége  
van, hagy ismét alászálljon .az elmúlt két év, amióta nem láttwk egy-
mást, labirintusába, de Persze most már Thészeuszként, hogy kiszaba-
dítsa magát a Mnnotaurusz karmai közül, attól függetlenül, hogy  

ismét csak egy újabb labirintus, Minataurusz következik, attól füg-
getlenül, hagy mindezt csak nekem meséli, nekem, heterogén grafo-
mániásnak (A heterogenitás ma képz őművészeti irányzat — hol vam  
ú j Kassákunk, aki ezeket az ú j irányzataktit regisztrálni és els ősor-
ban magám átengedni tudná; mennyire pontos ez, ami egy nemzet  

higiéniáját illeti; Kassák halála többek között arra is rádöbbentett  

bemnünket: fél évszázaddal ismét Lemaradtunk méghozzá egy  

irányzat, ami nagyon is szimpatikus nekem, nemcsak mint program,  

mint realizáció is. Kalaić , hogy csak nálunk, illetve az olaszoknál  
maradjak, Napóleon-, Proust-, Stroheim-, Joyce-változatai  nemcsak  

az újság újságával hatnak. A heterogén művészet naplójából: „A he-
terogén szellem értelmében az eszményi technika az, amely a forma,  

valamennyi követelményét kifejezni képes, az eszményi forma pedig  
az, amely felölelд  a tartalom minden jelentését, mint ah оgyan az  
eszményi tartalom is az, amely egyidej űleg mentes a forma és a tech-
nika kötöttségeit ől, de közben nem köti meg a forma szabadságát  
és a technika kalandját ...") A franciák el őször visszadobták Olaszba,  
de ismét sikerült meglépnie a táborbál. Most már kit űnő  papirosai  
vannak. Kezdetben autókarosszériákat hegesztett, Létráról súlyos he--
gesztőpisztolly+al, de valaki ugratásból azt találta mondani neki, a  
hegesztéstől impotenssé lesz, és azóta éjjeliőrösköd-ik. Egy idő -
sebb néni segíti, csak az nem tetszik barátomnak, hogy a néni a ba-
rátnőjével együtt bújik mindig mellé +az ágyba, és úgy kipasszírozzák,  

kiklopfolják, hogy azután egy hétig kocsiban kell tologatni. Párizs-
ban vagyok itthon, ez a szülővárosom, mondja nevetve, mindig ide  

fogok visszatérni, de Párizs nem üzlet, Afrikába akarok menni mun-
kavezetőnek, talán csak napok kérdése, mikor indulok. El őbb azért  
még elugrok német kislányomhoz, milyeneket táncoltunk itt a pincék-
ben, meg feleségemhez Stockholmba, viszek neki egy szatyor pezsg őt,  
megprütykölöm, és adio Zsuzsanna! Els ő  fizetésemen repül őjegyet kül-
dök neked, hogy a szénné égett kontinensen hűs bungalómban egy  
jóízűt beszélgessünk, meséljünk, +közösen megprütykölünk valami fe-
kete kancát, és aztán már nemsokára meg is halhatunk. Mikor láttad  

apósomat? Ha egyszer lesz pénzem, megküldöm neki azt az ötven-
ezret, amivel tartozom. Hülye, mondom az asztal alá csúszva a neve-
téstől, te még Afrikában is apósoddal fogsz bajlódni, nem akarod  
talán, hogy azt higgyem, ők üldöznek a világ végére? Három éve vol-
tam +náluk Z.-vel, éppen náluk volt M. is, a mi M: link, és err ől  
jutott eszembe, akivel egyszer, ha jól emlékszem, éppen esküv ődön,  
egész éjszaka ültünk ott, szó nélkül, bénán egymással szemben, ab-
ban a szobában R., a zöld bőrű  Lány, akinek sosem kezdtem el udva-
rolni, talán mert szépsége mindig teljesen paralizált, de aki ágon  

lévő  gyümölcsként fog létezni számomra örökre, R., akir ől J., a ta-
nárja, olyan szép képet festett, sajnos meztelenül, R., akit, nincs ki-
zárva, te is megprütyköltél, és nincs kizárva, hogy Z.-t is megprüty-
költed, és nincs kizárva, hogy M.-t, a mi M.-linket is megprütyköltéd  .. . 
Lábunk előtt az ezrével áramló szebbnél szebb, ízlésesebbnél izlése- 
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sebb, fiatalabbnál fiatalabb kislányokban gyönyörködünk, tekintetünk  

mézként csorog rajtuk, gyönyörködünk bennük, mint ahogy a nagy-
szülők gyönyörködnek unokáikban, mi huszon-egynéhány évesek, 
mintha a hegesztőpisztolytól, nehéz fekete Mont Blanc tölt őtollamtól 
valóban teljesen impotenssé lettünk volna. Nagyon szeretek közöt-
tük sétálni, szeretném hangosan kiáltani nekik, rendben van, nagyon 
gyönyörűek vagytok, csak így tovább, nem mondom, néha kinyúlok, 
és megfogom valamelyik kezét, de sajnos ha kiválasztasz egyet, el-
veszti varázsát, csak együtt szépek, megfogom valamelyik kezét, lesza-
ladunk az első  hangos pincébe, és ájulásig táncolunk, és aztán —  
semmi, komolyan mondom, semmi. Én, aki valamikor az öreganyámat 
is fellöktem volna! Nem tudom, mi történt velem, meséli szomorúan,  
nemileg valahogy nem kívánom ezt a korosztályt, talán csak nem 
öregedtünk meg?!, nemileg teljesen indifferens vagyok irántuk, tisz-
tán csak vizuális, csak esztétikai élvezetet nyújtanak, nem mondom,  
meglehetdsen magas szinten, de csak esztétikai élvezetet, mert hát  
azért, ha másért nem is, de kíváncsiságból felfordítottam én közü-
lük néhányat, német kislányom is közülük való: dk a modern m űvé-
szet legszebb alkotásai, de ha békebelien akarok mulatni, akkor valami  
kövér pincérlányt, szakácsndt, jegylyukasztót keresek, akinek izzad-
ságszaga már méterekrdl, nehéz fekete bokszkeszty űként csap orron.  
Ez a korosztály éppen annyira hidegen hagy, mint a pigalle-i társa-
ság. Az alattuk, közötrtük és nem mondom, a felettük lév ő  társaság  
izgat. Nono, néhány év múlva nem így fogsz beszélni, mondom, most  
válunk, váltunk férfivá, és ez a rövidke korszak a legszörny űbb, mi-
kor férfi a férfi, akkor legkevésbé férfi, a férfi valóban, mi-
eldtt még nem és miután már nem férfi, csak akkor igazán férfi: ez  
az állati az egészben.  

Gyönyörűen :süt a nap, egy pillanatra megzavarodunk, talán tavasz  
van, talán tavasz, azért beszélgetünk így, s talán le kell lépnünk tera-
szunkról, megfogni valamelyik dzecske kezét, és futni, futni. Int a pin-
cérnek, rendel: Un café, un demi, un rhum. Még Párizsban voltam,  
legalább százszor hallottam rendelni így tökéletes francia kiejtéssel,  
de egyszer sem történt meg, hogy a pincér meg ne kérdezze: Un  
demi?, un?, és hogy barátom még tisztábban artikulálva ne ismé-
telje: Un rhum. Már álmomban is ezt ismételgetem. A legszimpatiku-
sabb nép ez, kezdi ismét barátom, de mégis, látod, mennyire cigány:  
un demi, un??? Érzem, ebbe fogok beleőrülni. Valóban, nagyon, meg  
értem, hiszen a rendelés a leglényegesebb momentum életében, és ha  
ennél a kapcsolásnál zavarok vannak, valóban tragikussá válhat a do-
log, mégis csodálom türelmét, ahogy naponta megállás nélkül, papa-
gájként isвnétli: un rhum, csodálom, hogyan tudja mindig olyan szé-
pen kérni, amikor a következ ő  pillanatban közel hajol hozzá a pin-
cér, és !kérdi: Un demi, un? Mennyire cigányok ... A magyarokat pocs-
kondírozta sokáig így, majd az olaszokat, most meg a franciákat  .. . 
A Malraux kifejtette nacionalizmus, persze Malraux különbséget tesz  
a nacionalizmus és a náció primátusa között, magyarázom neki, de  
nem megy, még ez sem megy. Ami a nacionalizmust illeti, mondom,  
végül itt aztán valóban mindörökké ámen, teljesen impotensek va-
gyunk. Hála istennek, mondja. Hála istennek, mondom, habár nem  
vagyok meggydzddve, pontosan így gondolom-e. Különben a kirakatok  
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tömve vannak az Antimemoárral. A Luxembourg-kert felé vesszük 
utunkat. Ez szörnyű  Párizsban: ez itt az Eiffel-torony! ez itta Mouln 
Rouge! ez itta Pigalle! ez itt a Louvre. Emlékszel, amikor szegény 
Jóska előadást tartott Párizsról? A falra vetítette a Notre-Dame-ot, 
és kezdte: ez itt a Notre-Dame! És a közönség felnevetett. No de 
hát hogy a fenében lehetne másképpen beszélni err ől a pöcegödörről, 
mint hogy: ez itt az Opera! ez itt a Montmartre! 

Az egyik gesztenyefa alatt megállt. A múltkora rend őrségen J: vel 
találkoztam, nagyon megörültem, habár elviselhetetlenül piszkos és 
rongyos volt, valami röcsög alak kullogott utána, elzavartam a típust, 
kis híjám össze nem akaszkodtunk. J. mezítláb volt, képzeld, J. Pá-
rizsban és mezítláb. Mindjárt tudtam, már ő  is otthagyta a philo-
sophiát, és az életet választatta — szegény, az els ő  cipőüzletben vet-
tem neki egy szandált, majd erre sétáltunk, és itt, ennek a fának s, 
tövében találtam egy üveggolyót, egy szivárványszín ű  üveggolyót, fel-
vettem, zsebkendőmbe töröltem, majd ráleheltem, hajában fényesítet-
tem, és megkértem, adja oda neked. Odaadta? Nem, nem láttam már 
régen. Nem tudom, mi lett a mi kis J.-énkkel. Te tetted tönkre, 
mondta, te, mert amikor meg kellett volna búboznod, amikor eljött 
az ideje, hogy megbúbozd, nem búboztad meg, hanem egy rakás 
könyvet adtál neki. Nagyon régen láttam már. Néhány éve, ezt már 
biztosan meséltem neked is, öngyilkos akart lenni, és könyörgött, 
sírva könyörgött, az emberek körülvettek bennünket, asszisztáljak 
neki öngyilkosságánál. Akkor is meg kellett volna búboznod, szólt 
közbe. Meg, de akkor nem tudtam volna többé szabadulni t őle. Az-
után tavaly találkoztam vele, már akkor is szörnyen lerongyolódott, 
pedig még húszéves sem volt, és .kitűnően ment neki a philosophia, 
ismét sírva könyörgött, de most pénzért könyörgött, mert abortál-
nia kellett volna. Pénzt sajnos nem adhattam neki, de nagyon örül 
tem, végre, végre valaki megbúbozta szegénykét .. . 

Az egyik szökőkút mellett pingálgató kis japán vásznát vizsgálgat-
juk. Nevetgélünk, a kis japán is nevetgél velünk. Tudod, mondja 
barátom, tudod, én nagyon gyorsan pucolni fogok innen, de el őbb 
még egyszer becsületesen, úgy teljes lendületb ől, fenéken fogok rúgni 
egy ilyen piktort, de úgy, hogy állványostól együtt berepüljön a szö-
kőkútba, és aztán onnan nevetgéljen rám ... Mind hangosabban ne-
vettünk, a kis japán is. De én seggbe rúgom ezt a kis majmot, ha 
azonnal nem hagyja abba a vihogást. Már nem bírtam állni a neve-
téstől. Ne, mondtam neki, ne, de már kés ő  volt, teljes erejéb ől fené-
ken billentette szegény kis japánt. Hogy aztán mi történt, sajnos 
nem láthattam, mert futásnak eredtem, elt űntem az első  metrólejá-
róban. 

Legszívesebben hajnalban, reggel járok haza aludni, vagy még ak-
kor sem. Egész nap az éjszakától, az alvástól rettegek. Nemegyszer 
átsétálom az éjszakát, hogy csak ne kelljen hazamennem. 

Pedig milyen boldog voltam, amikor barátom tudatta velem, fedél 
van a fejem felett, ágyam van, ingyen ágyam! És nem is akármilyen 
ágy! Abban az ágyban alhatom, amiben néhány nappal el őttem a nagy 
magyar költő , Pilinszky pihenti teste fáradalmát, amiben a nagy 
magyar költő , Pilinszky álmodott — Párizsban! 

Uram, megérdemeltem én ezt? 
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Első  pillanatban az az ötletem támádt, az ágy mellett fogom töl-
teni éjszakáimat, az ágy mellett, a kövön. És mégis alig vártam az 
éjszakát, hogy magam maradhassak, bezárkózzam, az ablakra fel-
rakjam a reteszt, és az ágyba bújhassak. Akármi is történjen velem, 
gondoltam, senki sem fogja látni. Félve, rezg ő  ,kézzel hajtottam fel 
a kékkockás terít őt, a lepedőket, amik között úgy lapult Ő , mint az 
Úr az ostyában, félve, mindenre elkészülve, szánva és bánva b űnei-
mit, amiket a költészet terén, és nemcsak a :költészet terén vét оttim, 
hajtottam fejemet arra a kis párnára, amire néhány nappal azel őtt 

hajtotta okos fejét. 
Lélegzet-visszafojtva vártam, vártam a Csodát. 
A párna nedves, a lepedő  is, állapítom meg az els ő  pillanatban: az 
verejtéke! Mély gödörbe gurulak, ahogy megmozdulok: e gödröt 

az O súlya mélyítette el ily feneketlenné, mint maga a lélek! Az 
első  bolha!, ugrom fel örömömben. A bolha, roppantom hüvely.k-
uj jaim holdudvaros körmei között, az Ő  vérét szívta! Kimondhatat-
lanul fáradt voltam, az utazás, az egész napos séta, az egész napos 
beszélgetés, de az a tudat, hagy Párizsban vagyok, a világ szívén nyug-
szik fejem, méghozzá ugyanabban a gödörbem, ami még Pil nszky 
fejétől meleg, nem engedte szememre szemhéjam álomred őnyét, Hei-
deggerrel mondtam: virrasztania befejezésig! 

Igy múlt el az egész éjszaka. Engagement imobile-ben. Áhítatom 
nem hagyott alább, csak fokozódott, még akkor is, amikor már gya-
nítani kezdtem, az ágynem ű  a faltól vizes, amikor mind tömegesebben 
ostromoltak a bolhák, és minden félórában fel kellett kelnem, vizes 
törülközővel letörölni testemet, hogy hűljön az égő  csípések nyüzs-
gése: a vizes törülközőt a villany elé emeltem, mint kend őjét Veronika. 

Egy sírban fekszem a Költ ővel! Így ment ez néhány éjszaka, aztán 
lassan elmaradoztam, de még akkor sem, igaz, kés őbb sem, mertem 
bevallani magamnak az igazságot. Mit affektálsz, dorgáltam magam, 

kibírta, Ő  tűrte a szenvedést, Ő  álmodni tudatta ,tövisem, mindig 
is ilyen gyenge voltál. És kibírtam én is. És t űrtem én is a szenvedést, 
és álmodtam én Fis a tövisen, és nem voltam gyenge. Csak sóhajtoz-
tam, Uram, megérdemeltem én ezt? 

Balról a falon Kassák gyászjelentése: 

KASSÁK LAJOS 
MEGHALT 

80 ÉVES KORÁIG HARCOLT AZ IGAZSÁGÉRT, ERKÖLCSI TISZTA- 
SÁGÁT, JELLEME HAJLfTHATATLANSÁGÁT MEGŐRIZVE. KÍSÉRJE 
VÉGIG MINDANNYIUNK ÉLETÉT ÁTHATÓ H ŰSÉGES TEKINTETE. 

FELESÉGE  

Az első  napokban Füst Milán-emlákv оrset írok a Műhelynеk. 

A költők. —  
Mint szabómban a hét pók  
És a hét mosatlan pohár  

Hm  
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Igen  
Te leborítottad poharad 
lJs hajszálvékony gyertyád végén 
Kioltottad magadat 

— fejezem be a verset a szerkeszt őség finom, nagy gépén. A helyisé-
gek tele vannak mosatlan poharakkal — a folyóirat ötödik évfordu-
lóját ünnepelte. Barátom szomjas, egyenként emelgeti la poharakat, 
szagolgatja a savanyú, penészes bort, káromkodik, hogyan lehet bort 
hagyni pohárban. Összeszedjük az üres üvegeket, hálóba rakjuk, és 
beváltjuk őket a sarki boltban. 

Az udvarban Pátkaiszobrok. Persze itt nem mint szobrok funkcio-
nálnak, ааві  erejiik azért nincs, hogy még ezt a kis udvart is képe-
sek lennének átváltoztatni. Műtermében most, mivel valahol külföl-
dön tartózkodik éppen, a ház gyerekkocsijait tartják. Sokáig álldogá-
lok a babakocsik, poros szobrok között. M űanyag szobrai Bol fikára 
emlékeztetnek. 

Reggelente az els ő  vendég vagyok az egyik közeli kávéházban, bár-
ban. Egyedüli vendég vagyok sokáig. Fázom, vacogom. Az éjszaka, 
Pilinszky szellemével, borzasztóan kimerített. Az els ő  korty forró fo-
lyadék elálmosít, homokzsákkal üt fejbe. A jó hosszú, vastag cigaretta 
megemel. 

A gazda a félkör alakú pult vörösréz korlát j át szidolozza. A rézen 
meg lehet állapítani tegnapi forgalmát, s őt ha közelebb hajolok, a lá-
togaták struktúráját is: legalábbis nem és szín szerint. Az öreget fi-
gyelem, mindent belead. Legalább már egy órája suvikszolja. Mind 
gyakrabban néz hátra, mintha t őlem várná a jelt, hogy befejezhesse, 
de mivel nem intek, nincs er őm inteni, folytatja, fényesíti a végtelen-
ségig. Próbálom mindjobban kötni magam ehhez a m űvelethez, hátha 
magamat is sikerül kifényesítenem. 

Tíz felé besüt a nap. Abba kell hagynia, ha tovább fényesítené, 
mindannyian megvakulnánk. Végre nagy nehezen elismer ően bólin-
tok. Boldogan gyönyörködünk munkájában, munkánkban. A pult 
mögé megy, hosszú szárú talpas pohárba vérszín italt tölt, felhörpinti, 
a pultra könyököl, és hosszan bámul az üres utcára. A kétrészes ajtó 
közepén, harminccentiméteres átmér őjű  túkörlapocskákkal borított 
oszlopon: ezer pelerines, fiatal néger utcasepr ő  lépked felém, mintha 
kaszával suhintgatna. Kutyát vezetnek el el őttünk. Amióta itt ülök, 
ez a harmadik farkaskutya, amely beszagol hozzánk. Az öreg ismét 
tölt magának. Az utcán hosszú kenyerekkel, mint lándzsás harcosak 
az emberek. E kenyereknél (Dali!) csak a kislányok csizmái szebbek. 
Egyesével, kettesével érkeznek az emberek. A francia ember különö-
sen issza borát, mintha egészen máshová folyna a bor. „Franca-
ország sokkal egészségesebb, amióta egészségesebb borága." (Matoš ) 
Farkaskutyás alak jön be. A kutya is, ő  is felkönyököl a rézkorlátra. 
Az öreg kockacukrot ad a kutyának. Ki gondolta volna, hogy a vöröse 
rézen állatok nyomát is látni. Miféle nyomok kerülnek még ide? 

Egy néger kislány szalad el az ablak el őtt. Többé nem utazom kis-
lányom nélkül, nélküle már mindenütt unalmas nekem egy kicsit. 
Veszek neki egy néger babát. 

Elaludtam, álmomban nagy hadsereggel évekig hiába ostromoltam 
a Várast .. . 
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A Modern Múzeumból kijőve, a piacon pihentetem szemeimet. Ha-
lak, füge, kopasztott liba (több Soutine-képet kellene látni) , patlidzsán 
— megtorpanok, egy kötényes asszony nagy késével ananászt vág ketté, 
és felém mutatja a csorgó, csillogó gyümölcsöt: megvan! Biztosan 
tudom: a látott képek legnagyobb része halott: halottak a Picasso-
képek, halottak a Dufy-, Braque-, Léger-képek, legjobban halotta dada 
fülke. A jó kép mindig így él, csorog, mint ez a félbevágott ananász: 
Gioconda! Vissza kell futnom Giocondához. Le kell ellen őriznem, 
fedi-e a félbevágott ananász. 

Egy fajta festészet mégis teljes er ővel tudott hatni rám. Ez meg-
lepett, váratlanul történt: az úgynevezett akciófestészet. Els ősorban 
Mathieu nagy, ötvennégyben festett vászna. De Riopelle, Domoto, 
Ottesen, Soulages is. Kénes ízt hagytak a számban, minta sötét ég-
bolton ránduló villám. 

Ez itt gaz Eiffehtorony!, mondom mosolyogva magamnak, ahogy le-
ülök az egyik teraszra, pontosan szemben a toronnyal. 

Fázom, fáradt, piszkos, éhes vagyok. Sírás kerülget. Szédülök. A 
tornyon, mint mindig, mind többen lógnak, kapaszkodnak a turisták. 
Hová kapaszkodnak? Köd van, nem látni hegyét. Miért nem megyek 
közelebb hozzá? Amióta itt vagyok, kétszer elmentem már mellette, 
de mindig csak tisztes távolban. Nem merem megközelíteni ezt az 
óriási légyragasztót, úgy érzem, ha közelebb merészkednék, ráragad-
nék, és itt verg ődnék rajta örökre. Hiszen ezek az emberek sem 
bírnak elválni tóle, innen messzebbről úgy tűnik, mindig ugyanaz 
a fürt lóg, növekszik, az egész város, az egész föld ráragad, s lassan 
himbálózik rajta. 

A hinta, ismét a hinta! 
Az égből óriási légyragasztákan csüng ő  hinta. De ennek a hintá-

nak csak az egyik kötele van már meg, a másik ki tudja hol, mikor 
leszakadt. Szédülök. 

Ugyan leng-e még a mi kis hintánk otthon az üres szobában? 
Megered az eső . Megörülök az esőnek, ha esik, nincs értelme sírni. 

Lassan majd meggémberednek a legyek, megfagynak, megütd őket 
a dér, és hullani kezdenek, milyen jó lenne itt maradni, megvárni 
a telet, és innen az üveg mögül, a f űtőtest mellQl, előttem füzetemmel, 
lopott flomaszteraimntial lesni, hogyan potyognak, hogyan potyog ah 
a semmibe az egész város, milyen jó lenne. 

Szörnyen rosszul érzem magamat Párizsban, di semmi kedvem 
visszautazni. Egyetlen gondom, hogy melegre ülhessek, kávéra, leg-
feljebb szendvicsre legyen pénzem .. . 
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PERFORÁLTAK  
Szatirikus rádiójáték  

GOBBY FEH Е R GYULA  

I. kép  

Személyek: IGAZGAT', I. TISZTVISELŐ, II. TISZTVISELŐ ,  
TAKARITONO, ELSŐ  PERFORÁLT  

(Gép zümmögése hallatszik, de nem kellemetlen a hang. El-
lenkez őleg, mintha kotlós kotyogna egyet-egyet, az effektus  

lehetőleg kedves és otthonias.)  

IGAZGATÓ De hát miért nem állították le a gépet? Minta mészár-
szёКben, úgy érzem magam. Valahol cafataktian lóg a hús, véres 
fogaskerekek kenik egymáshoz szüntelen szokatlan olajukat... 

TISZTVISELŐ  Nem biztos az, igazgató elvtárs. Eltűnhetett ő  
másfelé is. 

IGAZGATÓ Nem én mondtam, hogy elnyelte az elektronagy! 
TISZTVISELŐ  Mi sem állítjuk százszázalékosan. De itt ki nem 

ment. 
IGAZGAT' Az esőcsatornán talán? Milyen messze van az ablaktól 

a villarnhárító sodronya? 
TISZTVISELŐ  Azon képtelenség. A hatodik emeleten vagyunk. 

IGAZGAT' Hát hová tűnhetett? A levegő  nem nyelte el. 
TISZTVISELŐ  Ezért hívattuk mi is rögtön az igazgató elvtár-

sat. Egy .dologra lyukadunk ki folyton: elnyelte az elektronagy.  

TIŠZTVISELŐ  Beleeshetett egy papírhenger helyett, mikor az  

etetőbe akarta dugni.  
IGAZGATÓ De miért nem kiáltott, vagy a gép miért nem jelez?  

Mi van 'a műszertáblán? A sziréna rendben?  

TISZTVISELŐ  Meg se mukkan. A műszerek szerint folyamato-
san dolgozik. A betáplált adatokat sorban fölveszi.  

TISZTVISELŐ  Ezért nem mertük bántani. Ha azonnal megállít-
juk, máris ki tudja milyen veszteségeink vannak. fgy meg dolgozik,  

határidőre megleszünk.  
TISZTVISELŐ  Nem kockáztathatjuk mindannyiunk keresetét  

meg a vállalat hírnevét. Létét is, ha őszintén beszélünk.  
IGAZGATÓ És a felelősség, ha kiderül, hogy bekerült a gépbe? Ak-

kor majd ki tartja a hátát? Micsoda botrány lehet! A Biztasitó Tár-
saság új elektronagya elnyelt egy embert. Darabokra tépte, szörny ű  
sebeket ejtett rajta. És mi még reklámul használtuk az ú j elektron- 
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agyat, hencegtünk vele! Most megállítsuk? A késedelem még nagyobb  
lesz, ha darabakra kell szedni. Mert már mindenüvé eljuthatott va- 
lami húscafat  .. . 

TISZTVISELŐ  Jaj, erről álmodtam az előbb, mikor elszunnyad-
tam a virrasztásban. Mintha bent lettem volna a gépbeli, és láthatat-
lan ,erő  húzott, tuszkolt az egyre sz űkülő  nyílás felé. Hiába feszítettem  

meg magam, a fogaskerekekb ől álló folyosó vitt, alulról, felülr ől, ol-
dalról kapaszkodtak belém a fogak. És a legszörny űbb ... A kollé-
gánk feje egészségesen, nevetve hívogatott a cs ő  végén. Borzalmas  
volt!  

IGAZGATÓ Hagyjuk ezt! Engem azért hívattak, ugye, hogy én áll-
jak ki maguk helyett? 

TISZTVISELŐ  Mi mégsem dönthettünk egyedül. 
IGAZGATб  S bukjak én, ha le nem állítjuk a gépet, és darabon-

ként jön elő  a kartárs belőle, igaz? S ha netán mégis á11jt paran-
csolnék hiába — megint csak én legyek az áldozat. 

II. TISZTVISELŐ  Nem úgy gondoltuk. De beláthatja, kedves igaz-
gatónk, hogy mi csupán .. . 

IGAZGATÓ Mindent belátok. Csak a gépbe nem látok bele. 
TISZTVISELŐ  Mint mi sem.  

IGAZGATÓ Döntsünk közösen. Itt a piros gomb, egy nyomás, és 
megszűnik a kínos érzés, hogy el őttünk aprítja szecskává a buta gép,  
az okos elektronagy egy alig ismert munkatársunkat, aki nem fontos  

pasas, de ember.  
TISZTVISELŐ  De igazgató elvtárs, a vállalat? 

TISZTVISELŐ  Hátha nincs is benne? 
IGAZGATÓ Kiment az épületb ől? 

TISZTVISELŐ  Erre nem ment ki, másfelé nem távozhatott. 
IGAZGATÓ Talán nem vették észre. 
II. TISZTVISELŐ  Hiú gondolat, mi százszor átgondoltuk az elmúlt 

délutánt. 
IGAZGATÖ Akkor benne van? 
I. TISZTVISELŐ  Ki mondaná azt biztosan? 
IGAZGATÓ Elszállt talán? Látták, hogy effélét gyakorol? Vagy ejt ő -

ernyőt hozott titokban, uzsonna helyett? 
(Csend.)  

Nem felelnek? Akkor benne van. 
TISZTVISELŐ  Ne nyomja meg, oda a fizetés! 
TISZTVISELŐ  Oda az állás, a vállalat! 

IGAZGATÓ S ha nem nyomom, hárman csücsülünk. Csak külön-
külön zárkában, hogy utólag ébredjem fel a humanizmus mindegyi-
künkben! 

(Kis szünet, ajtónyitós.)  

TAKARÍTÓNŐ  Jó reggelt :kívánok! De ,korán idegy űltek a ziimmögős  
terembe. Ha megengedik, hozzáfogok a söprögetéshez. Olyan nagy  

a rendetlenség, mintha itt aludtak volna.  

I. TISZTVISELŐ  Az könnyen meglehet. De ma nincs szükség,  
hagy  .. . 

IGAZGATб  Miért fi? Csak végezze a munkáját. Maga meg ellen-
őrizze még egyszer az eredménykiosztót. Tiszták a lapok? 
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II. TISZTVISELŐ  Patyolatfehérek. 
IGAZGAT() Akkor gyerünk, megiszunk egy kávét. Ránk fér. 
II. TISZTVISELŐ  Itt maradjuk ügyeletesnek? 
IGAZGATб  Nem kell, döntöttünk. Mariska, ha véletlenül kigyullad 

a piros lámpa, szóljon le értünk. Ha a sziréna szólal meg, azt úgyis 
maghall j uk. 

TAKARfTÖNб  Jó, csak menjenek! Jobb szeretem, ha nem akadá-
lyoz senki, míg törlöm a port. 

(Léptek, ajtócsapódás.)  
A .férfinép közül kevés t űri nyugodtan, ha körülötte takarítanak. Le-
het, hogy konzervatív nézet ez, rabszolgaság kori, ahogy az öcsém 
mondja, de hányszor láttam, hogy igaz. 

(Dúdol. Hirtelen dobbanás, fölsikolt.)  
Jaj, ki az? 

ELSŐ  PERFORÁLT Ne féljen, Mariska lelkem, én vagyok. 
TAKARfTÓNб  Maga az? Már megijedtem. Tán a gépet javítatta, 

hogy ott bukott ki az eredménykiosztón? Nem félt bebújni oda? En 
bizony i jedő,s vagyok. De miféle ú j divat szerint öltözködött, ' hiszen 
csupa lyuk. Ezt hogy csinálta, mondja? Valódi párizsi — de nem! 
Londoni ez a hóbort, ugye? 

ELSŐ  PERFORÁLT Ez biz itteni. S nini is hóbort. 
TAKARfTÓNŐ  Hát ugyan micsoda? Jaj! Hisz ez a lyuk ... hisz ez 

a lyuk .. . 
ELSŐ  PERFORÁLT Itt van a helyén. 
TAKAR/ТбNб  Maga sebesült, a gép keresztülfúrta a testét, hívom 

a mentőket, hogyhogy nem vérzik, hol a telefon... 
ELSŐ  PERFORÁLT Nyugodjék meg, nem seb ez, é.s nem is passzió. 

Haszon van belőle. 
TAKARfTÓNб  Kíváncsivá ,tesz. Mire szolgálhatna ez a sok furcsa 

lywk vagy gödör, vagy mi ez? 
ELSŐ  PERFORÁLT Arról majd később. 
TAKARÍT6N6 Miért később? 
ELSб  PERFORÁLT Most nincs idő  a trécselésre. Akar hasonlót? 
TAKARfTбNб  Neon én, egy istenért! Hogy néznék ki! Es minek? 
ELSŐ  PERFORÁLT Ej, sokat kell mesélnem. Ez perforálás. Ezeket 

a lyukakat a gép nyamta belém. 
TAKARÍTÓNŐ  Na és? 
ELSО  PERFORÁLT Magát is perforáljuk! 
TAKARÍT0Nб  Havá gondol, hisz ém még lány vagyok! 
ELSŐ  PERFORÁLT Mi köze ennek ahhoz? Jöjjön, a gép egyből 

perforálja és kész ! 
TAKARfTÓNŐ  Segítség! Beleesett az elektronagyba és megbolon-

dult! 
ELSŐ  PERFORÁLT Ne ordítson, mert vissaatérnek a többiek. Majd 

később megmagyarázom, hogy miről is van szó. Nem fáj, ha mondom, 
a gép egyből lyukaszt. 

TAKARÍTбNО  De mit szól a vőlegényem? 
ELSŐ  PERFORÁLT Miket kever bele! Felejtse el most! 
TAKARfT0NŐ  De ő  nini fogja elfelejteni. Engem biztosan ő  akar... 
ELSŐ  PERFORÁLT Ej, hagyja már azt a fickót. Ez fontosabb ügy. 
TAKАRfTÓNŐ  Egy géppel én? Soha! 
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ELSŐ  PERFORÁLT Megmagyarázom, ha kell.  
TAKARfT0Nб  Inkább hallgatom.  
ELSŐ  PERFORÁLT Hatalmas titokra jötftem rá a gép belsejében.  

TAKARfTONŐ  Ugyan mi az?  
ELSŐ  PERFORÁLT Az első  percben, azt hiszem, elájultam a féle- 

lemtől ... 

TAKARIТбNб  Mondtam ugye?  
ELSŐ  PERFORÁLT ... de mire föleszméltem, rá is jöttem, hagy  

nincs máért rettegni. Annál inkább örülhetek. Mert akkora gép már  

perforált.  
TAKARfTбNŐ  Magát? Mit jelent az?  
ELSŐ  PERFORÁLT Ezeket a lyukakat nyamtra belém, amiket úgy  

megсsodáLt az elбbb.  
TAKARfTбNŐ  És én is hagyjam ezt? Lyukacsossá válni, mint a sajt?  

Ha neon divat, akkor minek?  
ELSŐ  PERFORÁLT De várja végig! Haszna lesz belöle. Mert a ti-

tok csuk most következik. E lyukak is tudást jelentik. A gép mind-
azt, mit tudott, átadta nekem. Egészen új, ,kitörölhetetlen nyomat ha-
gyott bennem a perforálás.  

TAKARf T0Nб  Azt meghiszem.  
ELSŐ  PERFORÁLT De várja végig! E lyukak olyan tudást adnak  

nekem, amelyet nem felejthetek el soha. És ha belemegy, maga is  

megkapja a maga tudásrészét, amellyel fontossá válhat, s bizonyosan  

azzá is válik nálunk.  
TAKARfT0NŐ  De nevetségessé is! Hisz átfúj majd a szél rajtam,  

tán szólnék is, mint egy orgona! Kinevetnének.  

ELSŐ  PERFORÁLT Nem lesz, ki nevessen. Nem lesz egyedül. Mi  

csak a kezdet vagyunk. A perforálás mindenkire ki fog terjedni. Sak-
kal nagyobb jelentőségű , hogysem társadalmunkat megfosszuk t őle!  
Én már átnéztem ezt az elektronagyat. Percenként legalább egy em-
bert pépes perforálni. És másutt is vannak hasonló teljesítmény ű  
gépek. Képzelje el, milyen óriási jelentöségű  lesz, ha mindenki aláveti  
magát  .. . 

TAKARfT6NŐ  De miért van ennek jelentősége azonkívül, hagy ne-
vetségesek leszünk, és átfolyik rajtunk az es ő?  

ELSŐ  PERFORÁLT Még mindig nem érci? A régi ócska fogalmak  

uralkodnak a,z agyán. Nem érti, hogy akkor egyrészt egyforma jelen-
tőséget kap mindeniki, mert az óriási tudás egy-egy részletét képviseli  

majd, méghozzá nem mulandó mádon. Tudása állandó lesz, és meg-
bízható. Másrészt sakkal ,könnyebb lesz kezelni az embereket. Mind-
egyikbe, mint most belém, belelyukasztjuk a személyazonosságot, tu-
dást, jelentőséget. Megtehetjük, hogy konstruálunk még egy tökélete-
sebb gépet, amelynek minden apró részletre kiterjed a figyelme, és  

akkor ... Érted már, hagy mi lesz?  
TAKARfT6NŐ  Mi?  
ELSŐ  PERFORÁLT Nem jössz rá? Akkor megkapjuk a tökéletes  

társadalmat, ahol mindenkinek ki jelölt helye lesz, ahol nem lesznek  

torzsalkodások, vita, veszekedés, lustaság, hanyagság, nemtör ődöm- 
ség ... 

TAKARfT6Nб  És a szerelem, az se kell már?  
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ELSŐ  PERFORÁLT Ugyan ne zavarj kicsiségekkel! Az lesz a leg-
kevesebb, amit el tudunk intézni egy-két lyuk betoldásával. 

TAKARÍTÓNŐ  Hogy érti ezt? 
ELSŐ  PERFORÁLT Gyerünk, indulás! Ne kérdez ősködj annyit! 

Mart már elárulhatnád a tervet, nincs visszalépés. Hozzánik kell tar-
toznod! 

(Dulakodás.) 
TAKARÍTÓNŐ  Nem! Ne oda! 

(Ajtócsapódás. Csönd, majd újra ajtó nyílik.) 
I. TISZTVISELŐ  Mariska, maga kiá,ltatt oly hangosan? Már hallu-

cinálok. A kolléga úgysem él odabe, milyen marhaságaktit gondolok. 
(A másik szobából.) 

ELSŐ  PERFORÁLT Nincs itt. Gyere be. 
I. TISZTVISELŐ  Ki az? Nem lehet! Az nem lehet! 

(Ajtó csikordul.) 

ELSŐ  PERFORÁLT Mit motyogsz magadban, kedves kolléga? Gyere, 
nézd meg már, mi újság nálam is. Mindig magadra gondolsz csupán? 

I. TISZTVISELŐ  Jövök, jövök! De te honnan kerültél ide? Mi már 
azt hittük .. . 

(Távolodik a hang.) 
Képzeld, már majdnem azt hittük, hogy ... Ne, ne! Segítség! 

(Csönd. Az ajtó becsukódik, majd huppanás.) 
ELSŐ  PERFORÁLT No lám! Már meg is vagy. 
VOLT TAKARÍTÓNб  Kezdem jobban érezni magam. Üdvözöllek, 

Első  Perforált. 
ELSŐ  PERFORÁLT Én is téged, Második. Ez a fels ő, apró perforá-

ció a jelem. 
VOLT TAKARÍTŐNŐ  És itt az enyém. Épp belefér az ujj. 
ELSŐ  PERFORÁLT Kész a terv. Nernsakára jönnek vissza a töb-

biek, egyenként csaljuk be őket az etet őbe, és ott már elbánunk 
velük. Egy már benn van, hamarasan mi leszünk tulsúlyban a v11a 
latnl. 

VOLT TAKARÍTÓNŐ  S akkor ki az utcára .. . 
ELSŐ  PERFORÁLT Ellenkezőleg. Az utcáról kell behívni őket, gyor-

san, hagy ne várjon hiába az agy. Pár nap alatt miénk a város, s me-
gyünk tovább. Rend lesz itt mindenütt, elégedetlenség többé sehol 
sem látható, s olyam ,kényelem, amilyenr ől csak álmodni mertek lyu-
kasztatlan honfitársaink. 

VOLT TAKARÍTÓNŐ  Mintha jönnének. 
ELSŐ  PERFORÁLT Ügyes légy. Én emitt váram a következ őt. Ne 

lepődj meg, ha a Harmadik kiesik, találd föl magad, aztán 6 is segLt, 
most kapja a feladatokat az agyban. Ezeket küldd be. 

VOLT TAKARÍTÓNŐ  Bennem megbízhatsz, mi mindnyájan ponto-
san úgy cselekszünk, ahogy tenni kell. Diktálja újjáformált természe-
tünk, a jelrendszer, amit magunkon viselünk. 

(Ajtócsapódás.) 
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II. kép 

Személyek: ELSŐ  PERFORÁLT, VOLT TAKARfTоNŐ , 
TÁBORNOK, EZREDES és MIKROFONHANG 

ELSŐ  PERFORÁLT Mi hír? 
VOLT TAKARÍT6N6 A rádión felhangzott a perforáltak indulója. 

Mától kezdve minden félórában sugározzák. A szövegét valamennyi 
újság közölni fogja. Azt hiszem különben, hagy a hét végére eltávo-
lítjuk, illetve perforáljuk a szerkeszt őségekből a perforálatlanakat. 

ELSŐ  PERFORÁLTA fontosabb poszton levőknek előnyt kell biz-
tosítanunk. A jelentkezők számáról szeretnék hallani. 

VOLT TAKARÍT6NŐ  A befutott adatok szerint a jelentkezés egyre 
fokozódik. Az eddig még várakozó rétegek is megmozdultak. A lel-
kes ifjúság tüntetéseket szervez. Itt vannak a fényképek a, lapokban. 
A feliratok: Az idősebbeknek mindegy, bennünket perforáljanak. Vagy 
egy másik: Keressük a helyünket, segíts perforáció bennünket. 

ELSŐ  PERFORÁLT Mi hír az ellenállókrát? 
VOLT TAKARfT0NŐ  Kevésről tudunk. Akinek gyávasága erősebb 

megvetésünknél, leginkább megszökik városunkból. El kell monda-
nom, néhány helyen butuságakat firkáltak a falra a haszontalanak. 

ELSŐ  PERFORÁLT Miket? 
VOLT TAKARÍT0NŐ  Szégyen beszélni róla. 
ELSŐ  PERFORÁLT Csak sorold! 
VOLT TAKARÍTбNŐ  Ilyesmiket: Ne hagyjátok magatokat kilyug-

gatni! Kinek üres a teste, üres a lelke is! Féreg rágta beléjúk magát! 
Vigyázzatok, sajtok, mert egér fészkel belétek! — Csupa hihetetlenül 
ostoba megjegyzés. Semmi ,komolyabb. Ellenben intézkedni kellene 
a bennünket közvetlenül érintő  nevek használatáról. Még társaink kö-
zül is egyesek egyszerűen lyukasnak, lyuggatottnak, lyukasztottnak 
vagy nyomtatottnak, esetleg üresnek szólítják egymást. Ki tudná el-
sorolni az összes vábtozatat. 

ELSŐ  PERFORÁLT Bevezetjük azt a szabályt, hagy tilos lekicsinyl ő  
értelemben használni az akna, alagút, csatorna, cs ő , furat, gödör, 
lyuk, mélység, nyom, rés, űr, üreg, tárna, vályú és verem szavakat, 
valamint ezek közül bárnnelyik szócsalád bármelyik tagját, t ő , rago-
zott vagy összetett alakjában. 

VOLT TAKARfTІNŐ  Irtani. 
ELSŐ  PERFORÁLT Ezentúl dicséretet jelent az ezeket tartalmazó 

mondat vagy mondás, még az eddig kizárólag pejoratív értelm ű  is. 
Például itta lyukaskezű . Mivel kezeink, a perforáció lyukait kutatva, 
hasznos munkát végeznek, ez csakis dicséret lehet. 

VOLT TAKARfTбNŐ  Ezt meg kell tartanunk. Különben az embe-
rekben elég nagy a lelkesedés. Lassan mi гndenki belátja az új igazát. 

ELSŐ  PERFORÁLT Ennyire biztosak nem lehetünk. Mindig akad-
hatnak olyanok, mint a volt igazgatónk, szegény, én sajnálom, hogy 
annyira értetlen. Erre fel kell készülnünk. 

VOLT TAKARÍTбNÓ A rendőrség szintén teljes egészében perfo 
rált már. S az a néhány otthonrekedt, ki tétovázik, nemsokára jelent-
kezik önkéntesen. Másképp társaik kényszerítik őket. 

ELSŐ  PERFORÁLT Kevés dolguk lesz. A polgárok többsége be-
látta, mily végtelen előny a perforáció. Bűnözés nem lesz, rend őre- 
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inket is át kell majd képeznünk. Mit jeleztek mérnökeink az újra-
nyamásról? Milyen mértékben lehetséges a perforáció? 

VOLT TAKARITÖNб  Még mindig folynak a kísérletek. semmi pon-
tosat neon közölhettek. 

MIKROFONHANG (nő) Katonai küldöttség érkezett. 
ELSŐ  PERFORÁLT Azonnal engedjék be őket. 
VOLT TAKARIT0NŐ  Maradjak itt? 
ELSŐ  PERFORÁLT Természetesen. Vigyázz a magnetofonokra! 

(Ajtó. Lépések.)  
ELSŐ  PERFORÁLT Legyenek üdvözölve. Örülök, hagy eleget tettek 

meghívósamnak, nagyon örülök. 
TÁBORNOK Már majdnem úgy volt, hogy, parancs szerint, meg-

akadályozzuk a nagy munkát itt. Szerencsére a kísérletek, melyekre 
perforált katonáink adtak alkalmat, önmagukért beszéltek. 

ELSŐ  PERFORÁLT Ezek szerint? 
TÁBORNOK Tehát az ügy, amelyben j árunk, többé nem önök el-

len irányul. Sőt, én és a küldöttség azon leszünk, hogy itta munka 
zavartalanul folyjon, s ha megbeszélésünk eredményes lesz, együtt 
dolgozunk. 

ELSŐ  PERFORÁLT Látom, vannak elképzeléseik. 
TÁBORNOK De mennyire! Perforált katonáink engedelmesebbek, 

pontosan tudják, mit kell tenniük, s azt el is végzik. Gyáva nincs 
köztük, s végtelen el őny, hogy célfelületük nagy hányada goly бbiz-
tos, hisz a csőszerű  perforáción keresztülröpül a vészthoz б  golyó. 
Ha még válluktól följebb is sikerülne vázassá perforá ni őket, szinte 
lelőhetetlenekké válnának, mert ott éri őket legtöbb találat. 

ELSŐ  PERFORÁLT De hát nekem az a .. . 
TÁBORNOK Engedje csak! Rögtön kész vagyok. Kissé elragad 

az elgondolás, mert az is megvalósítható, hagy ne mi harcaljunk az 
ellenség ellen, hanem a sa ját foglyul ejtett katonái. Beléjük nyom-
juk, mit kell elpusztítani, és 6k maguk semmisítik meg legfontosabb 
pontjaikat. Ez aztán a terv, igaz? Felülmúl minden távhipnózist, gon-
dolatátvitellel való irányítást, bacilusháborút. 

ELSŐ  PERFORÁLT De miért ne lehetne béke a földön? Az jóval 
könyebben elérhető  a perforációval. 

TÁBORNOK Kihasználatlanul hagyni ennyi előnyt? 
EZREDES Csak laikus ajánlhat :ilyet. Mi egyszerűen legyőzhetetle-

nekké válunk egy perforált hadsereggel. A gyalogosaink is tudnak 
majd repüldt vezetni, szakszer űem robbantani, hidat építeni, hajót 
irányítani, mindegyik ért mindenhez ... 

ELSŐ  PERFORÁLT Ne húzzuk tovább a szót. Ilyesmi nem lesz. 
Miért vernémik össze, amii van, mikor csak most jutottunk el addig, 
hogy végre nyugodtan élvezzük. Racionálisan fölasztatt társadalmat 
kapunk, az érdekek nem ütköznek lépten-nyomon, még a kísérlete-
ket sem megvadult zsenik folytatják, hanem terv szerint dolgoznak 
rajtuk, a perforáció a legvadabb indulatot is megfékezi. Miért kel-
lene nekünk ezt pusztításra felhasználnunk? 

TÁBORNOK De megtehetjük-e nyugodt lélekkel, hogy félredobva 
minden óvatosságot, a magunk társadalmát er őtlenné nyomorítjuk, 
míg annyi ellenség veti ránk szemét? Hol a biztosíték arra nézve, 
hogy ellenségeink nem használják-e fel pont a perforációt ellenünk? 
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ELSŐ  PERFORÁLT Terveink szerint a perforáció elé nem állhat  
országhatár, de főleg nem uszítás, háborús akarat.  

EZREDES Az önáltatásnál nincs rosszabb! Ellenségeink biztosan  
hadicélokra használják fel eredményeinket, mi pedig ölbe tett kéz-
zel várjuk a csapást.  

ELSŐ  PERFORÁLT Szó sincs ilyesmiről. A perforáció útja feltar-
tóztathatatlan, a kényelmet biztosító, munkát és zavartalan életet  
adó lyukak, a tudás és megszokás őrzői, a jólét pecsétjei terjedni  
fognak. Ez ellen nem tud harcolni egyetlen ép elméj ű  ember se .. .  

EZREDES Ki mondja, hogy épelméjűről van szó? Nekünk föl kell  
készülnünk arra az esetre is . . . 

TÁBORNOK Higgye el, hagy valamennyiünk közül legjobban sze-
rétném, ha valóban béke lenne. Ha valaki tudja, mit jelent rom-
bolni, sajnos én tudom. De megengedhetem-e magamnak, hogy eset-
leg az én lelkemen száradjon tízezrek halála, hazám veszti? Ezt meg-
előzni feladatom.  

ELSО  PERFORÁLT S ha nem megyünk bele a perforáció hadicé-
lokra való felhasználásába?  

TÁBORNOK Akkor kénytelenek leszűrik, a maguk érdekében is,  
akaratunkat er ővel érvényesíteni.  

ELSŐ  PERFORÁLT Egyedül nem dönthetek, azt megérthetik, de  
estére meglesz a határozat.  

TÁBORNOK Itt csak egyféle döntés születhet.  
ELSŐ  PERFORÁLT Majd estére közöljük önökkel az eredményt.  

Sajnálom, hagy még egyszer kell fáradniuk.  
TÁBORNOKA polgárok és a hadsereg érdekei közösek. Mi csupán  

jobb ismerői vagyunk a háború lehetőségének és veszélyének. Erre  
gondaljinak.  

ELSŐ  PERFORÁLT Viszontlátásra!  
(Lépések. Ajtó. A telefon hívójele.)  

A küldöttséget soron kívül a gépbe vinni. Fontosak. Diktálom a kö-
vetelményeket: a béke hirdet őiként kell fellépniük a hadseregben,  
meg kell :szervezniük a tisztek zavartalan perforálását. Precíz betáp-
lálást végezni. A sofőrről kinn ne feledkezzetek meg!  

MIKROFONHANG Ha tiltakoznak?  
ELSŐ  PERFORÁLT Szükségünk van rájuk, szavuknak semmi súlya  

ne legyen!  
(Kattanás.)  

VOLT TAKARfTІNб  Áttérhetünk a folyó ügyekre. Egyik legna-
gyobb problémánk a gyerekekkel lesz, máris sok fiatalkorú tüntetett,  
egyforma lenne apjával, anyjával. Ezt követelik.  

ELSŐ  PERFORÁLT Meg kell értetni velük, hogy perforációjuk csak  
eltorzulna, ha növésük befejezése el őtt kapnák meg. Talán majd egy-
szer, ha módszerünk oly tökéletes lesz, hogy nem ismerünk akadályt  
az újranyomásnál, akkor mára gyermekkorban dicsekedhet mindenki  
perforációjával. Addig azonban érjék be a tudattal és lelkesedéssel,  
hogy őket is várja az elektronagy. Azt kell beléjük nevelni, hogy  
felnőttségük bizonyítékaként, a nagykorúság jutalmaként járulhatnak  
majd a gép elé.  

VOLT TAKARfTóNŐ  A pedagógusoknak erre külön perforációt,  
utasítást kell kapniuk.  
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ELSŐ  PERFORÁLT Jegyezd fel.  

VOLT TAKARfT6Nб  Még ma intézkedünk, merte fiatalok lesznek  
a legvadabb ellenállók, ha egyik végletb ől a másukba esnek.  

YII. kép  

Személyek: IGAZGATÓ, A., B., C., D., E., F. ELLENALLб  
(a két utбbbi nő), HANGOK (nők, férfiak)  

(Zaj. Kiáltások: Nem kívánok rostává változni! Tartsák meg ma-
guknak a gödreiket! )  

ELLENALLO Gsöndesebben egy kicsit!  
ELLENÁLLÓ Talán félsz átlyuggatott rend őreinkltől? Még a szél  

is átfúj rajtuk.  
A. ELLENALLI Ha nincs csönd, :nem ismerjük meg egymás véle-

ményét, anélkül pedeg nincs összefogás. S ha az nincs, harcunknak  

befellegzett.  
E. ELLENALLI Csődbe jutunk a csövesek előtt.  
A. ELLENALLI És nehézség nélkül cs őbe húznak bennünket is.  
(Zaj: Nem akarok üreges testet! Akinek a teste, a szíve is üres!)  

Csendesebben! Javasolom, hogy gyűlésünk első  szónokaként a leg-
régibb ellenálló, a Biztosító Társaság igazgatója lép jen fel, akinek  

a vállalatából indult ki az őrület.  
(Zaj: Ha egazgató volt, miért neon intézkedett? 6 is oka a bajalak,  

ha nem vigyázott! )  
IGAZGAT0 Kedves ellenállók!  
(A zaj elül.)  

Mikor elszöktem az épületből, hol először láttam a szörnyű  látarnás ,  
nem hittem volna, hogy az őrület egész városunkra, majd még to-
vább terjed. Örültem puszta édetexnnek, gondoltam, јntёzkednі  már  
más ügye. Most azonban nem tűrhetem tovább tétlenül, ami történek.  
Mert nem az a baj, hogy ezek lywggatják az embert...  

(Zaj: Az neked nem baj? Te nem félsz a gépt ől?)  
Az csak a felszín. De mi a lényeg? A lényeg sokkalta iszonytatóbb: az  
ember géppé változik. I оvá lesz eanberségünk, hová a kedv, s, vállal-
kozó, az ellenkező , a duhajkodó, a fölfedez ő? Hová az indulat, hová  
az öröm? Mindezt a perforáció eszi meg. Az ember a maga ellent-
mondásasságában szép, anélkül nem az, aki. Anélkül gép, s lehet  

kényelmes élete, elégedett lehet, de nem fejl ődik, tehát nem is em-
ber. S hányan próbálták megvalósítania .géptársadalmat, ha másfaj гta  
módszerekkel is! Sohasem sikerült. Az emberek .közti viszonyt a sze-
mélyazonossági perforációra lecsökkenteni nem lehet. Példákat so-
rolhatnék erre...  

D. ELLENÁLLб  Inkább javasolj valamit. Mit tegyünk? Ne bennün-
ket győzögess meg, úgyis más kíván lyukat beszélni a hasunkba.  
Hová legyünk? Keressen ki-ki magának egérlyukat? Lyukba bújjunk,  
vagy verekedjünk? Ez érdekel!  

IGAZGATб  A követlen taktikát meghatározni nem az én dolgom.  
1299  



D. ELLENÁLLŐ  Itt is megszöknél felelősségedtől, minta Biztosí-
tóban, mikor először tudtad, hogy üreges test ű  emberek szaporodnak  
a hátad mögött!  

IGAZGATÓ Mit tehettem volna hirtelenében? De lássuk csak . . . A 
falakra feliratok kellenek!  

D. ELLENALLÓ Hatástalan. A falak már tele.  
IGAZGATÓ Az utcára tüntet ő  menet  .. . 
D. ELLENÁLLÖ Övéké az er ő , mi kisebbségben vagyunk!  
IGAZGATÓ Titkos rádióállomás  .. . 

ELLENÁLLÓ Az még nem volt, de rajtuk nem hagy nyomot  
a beszéd. Lemondhatunk arról, hogy mesével gyakorlunk rájuk nyo-
mást. 6k maguk követelik lépten,nyomon, a még megmaradtak, a mi  
nyomtatásunkat.  

ELLENALLŐ  De hamis nyomon járnak. Ajánlom, szökjünk kül-
földre, az az út megmaradt nekünk.  

ELLENÁLLD Akkor ;aztán bottal üthetik nyomunkat.  
IGAZGATб  Elszökni? A világ végére nem lehet. Már külföldiek is  

kerültek a nyomtató alá, hallom, ott is terjedni fog.  
ELLENALLI Ezt ők hirdetik, még nem biztos.  

IGAZGATÓ Már nyomást érzek a gyamrornban, ha csak hallom,  
mert én azt se hittem, hogy nálunk terjedni fog. Itt kell ellenállnunk!  
Ne hagyjuk, hegy érvényesüljenek! A külföldiek oldalát fúrja a kí-
váncsiság, de mi, ha kell, áldozzuk föl magunkat, hogy megállítsuk  
a veszedelmet!  

E. ELLENÁLLÓ Én inkábba fúrólyukba is elbújnék, semhogy föl-
áldozzam magam.  

D. ELLENÁLLŐ  Nem hagyom, hagy ezek a furdancsok valójában is  
megfúrjanak!  

F. ELLENÁLLÓ Mára hivatalból is kifúrtak, mert fúratlan vagyok.  
A. ELLENÁLLÓ Ne menj el! Ezzel megfúrod gyűlésünket is.  
IGAZGATÓ Valamit megpróbálhatunk.  
(Zaj: Micsodát? Mit tegyünk? )  

Robbantsuk fel gépeiket!  
(Zaj: Gödörbe a gödrösökkel! A poklok mélységes mélyébe testük  

mélyeivel! )  
D. ELLENÁLLŐ  Én nem gyilkolok! Inkább vállalom a bujkálást!  
IGAZGATб  Nincs arás választás el őttünk! Tömörüljünk egy szerve-

zetbe, rés ne támadjon közöttünk  .. . 
D. ELLENÁLLŐ  Majd más üt rést rajtad.  
IGAZGATÓ Ha, resen állunk, nem teheti.  
F. ELLENÁLLб  Nekem más javaslatom van.  
(Zaj: Mondjad, ha neon lyukacsos! Tán nem esik gödörbe!) Mivel  

ezek annál jobban tisztelik gaz embert, minél inkább üreges, ajánlom,  
hogy teremtsük meg és vezessük elő  az Abszolút Perforáltat, a Nagy  
Üreset.  

(Zaj: Hogy képzeled? )  
Páran álcázzuk magunkat, mintha mi lennénk a legjobban szitává lyug-
gatottak, sok fontos tudással felruházottak, s tolmácsoljuk a Nagy  
Üres nézeteit,akit persze, nem is látni, annyira perforált.  

(Zaj.)  
IGAZGATб  „Nem érzed-é eszméid közt az űrt?"  
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F. ELLENÁLLÓ Ez a terv szerintem megvalósítható! 
IGAZGATÓ Sokkalta nagyabb náluk az ellen őrzés, mint hogy ilyen 

bolondos terv érvényesüljön. Hiszen elég, ha a személyazonossági per-
faráclódart előkereбiik. 

F. ELLENÁLLÓ De ha én parancsolok az Abszolút Perforált nevé-
ben?  

IGAZGATÓ „Gondoilatod messze tévedt, kék űrén +a, semmiségnek" 
— mondaná a költő . Üresjáratba álltál, hallod-e? Nem reális az elgon-
dolásod. 

F. ELLENÁLLÓ Mi reális körülöttünk? Ki gondolt volna arra, hogy 
mindez megtörténhetik? 

IGAZGATÓ Akkor ily lywkat rúgtál ezen a meccsen. És csak azt 
mondom, szervezzünk egy egyenesen támadó ellenállást. Kitart velem? 

(Zaj)  

IV. kép 

Személyek: ELSŐ  PERFORÁLT, VOLT TAKARÍTÓNŐ , 
IGAZGATÓ, I. TITKÁRNŐ , II. TITKÁRNŐ , MIKROFONHANG 

VOLT TAKARÍTÓNŐ  Megjöttek ,a beszámolók. 
ELSŐ  PERFORÁLT Kezdhetjük a tanácskozást. 
I. TITKÁRNŐ  Az 523/AB ellenőrzés eredménye. Közvélemény-kuta-

tóink szerint a perforáció vitathatatlan hatása ellenére még mindig 
vannak egyénieskedő  kilengések. Egyes n ők például összehasonlít] .k 
saját és másak perforációit, és azon vitatkoznak, hogy kinek milyen 
minőségű  és méretű  áll jól. Ez a csökevény .. . 

ELSŐ  PERFORÁLT Az anyagot át kell adni kísérleti osztályunk 
pszichalбgтai részlegének, azzal a megjegyzéssel, hagy vizsgálják meg, 
milyen egyenruha lenne a legmegfelel őbb polgárságunk lelki életére. 
Ne csökkentse azonban a lyukak használatának lehet őségét. 

TITKÁRNŐ  Képzeljétek, voltak nőszemélyek, akik pici függönyö-
ket varrtak a lyukak elé, különböz ő  színű  :kelmékből. És vagy ráncos, 
félrehúzható függönyt, vagy vastagabb szövetb ől, egyszerű  szabású .. . 

ELSŐ  PERFORÁLT Kérem a további jelentéseket. 
TITKÁRNŐ  A 745; DF ellenőrzés eredménye. Az adatok nem tel-

jesek. Még mindig nem végleges az eredmény. Eddig 542 perforáltat 
szállítottak be a kórházba, vagy vontak rendszeres ellen őrzés alá. A 
volt társadalmi könyvelőség elektronagya ismeretlen okokból elrom-
lott, szabotázs leheattíségeigen csekély. A perforáció-zavar nagyméret ű , 
a betegek 57 százaléka egyel őre munkaképtelen, s míg a reperforáció-
val végzett kísérletek el őbbre nem jutnak, szabadon sem engedhetők, 
mert romboló tevékenységet falytatnáxLak. 

ELSŐ  PERFORÁLT Meg kell sürgetni a kísérleti osztály mérnökeit. 
S szigorúbbra, fogni az agyból kikerül ők azonnali minőségellenőrzését. 
Ha ez megtörtént volna, akkora volt társadalmi könyvel őségben sem 
kövebkezik be hibás nyomás, nem perforálunk hülyére annyi lehetsé-
ges munkatársat. 

II. TITKÁRNŐ  A reperfarációval .kapcsolatban befutott egy jelen-
tés az ellenállók újfajta tevékenységér ől. 

ELSŐ  PERFORÁLT Miről van szó? 
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II. TITKÁRNŐ  Megkísérlik erőszakkal betömni elfogott társaink  

perforációit. Beragasztjáak, sót befoltozzak őket.  
ELSŐ  PERFORÁLT Erőszakra erőszakkal felelünk. Fokozni kell a  

rendőrség működését. Pár napon belül lebonyolítjuk az önként jelent-
kezők perforálását, addigra be kell futnia az els б  szállítmány össze-
fogdosott ellenállónak is.  

II. TITKÁRNŐ  Visszatért társaink, akiket deperforálni próbáltak,  

egész életre tönkretett emberek. Nyugalmuk odavan, kényelmük kibo-
rult, teljes munkára nem használhatók. Még akkor sem, ha csak  

kevésbé fontos adatot vagy utasítást tartalmazó lyuk sérült meg.  

ELSŐ  PERFORÁLT Mindezt megoldaná, ha mérnökeink megtalál-
nák az újranyomás módját. Különben jegyezd csak! A karbantartási  

részleg is siethetne már a lyuk-porszívó tökéletesített modelljének  

előállításával. Akinek perforációjába szemét rakódik le, rögtön meg-
szűnik munkáját kellő  pontossággal végezni. És eszméi közt is akad-
hatnak zavarosak. tTtemezzék el őbbre a porszívó és a hozzávaló kefék  

gyártását.  
II. TITKÁRNŐ  Szólak nekik.  
(Kattanás.)  
MIKROFONHANG Elfogták az ellenállók egyik vezérét, a Biztosító  

volt igazgatóját.  
ELSŐ  PERFORÁLT Vezessék ide! Ez volt főellenségünk, látni aka-

rom.  
(Kattanás.)  

Elmehettek. Te persze maradhatsz, ha látni kívánod te is. Van még  

tíz percünk a következő  szakgyűlésig.  
(Ajtónyitás. • Léptek. Csönd.)  

Nem szólsz, direktorom?  
IGAZGATб  Megjátszod a győztest? Gyalázkodal?  
ELSŐ  PERFORÁLT Én? Eszemben sincs. Aki perforált, nem érez  

úgy, mint ti, állítólagos „ép emberek". Nincsenek látomásaim, csak ter-
veim, nincsenek indulathullámaim, csak tudom, mi szükséges mind-
nyájunk javára.  

IGAZGATÓ Te csőváz;  még játszod a jótev őt? Neked is kettő  az  
orrod lyuka, minta szegényemben malacának! Azt hiszed, ha aknák  

fúrják át testedet, már ember se vagy? Igaz! Torz vagy, még gépnek  

se jó! Egy költő  mondta: „Ti nem tudjátok azt, mily mondhatatlan  
nyomor Aknáit rejti egy ily árva szörny, egy — ember!"  

ELSО  PERFORÁLT Gondolod, te tudsz csak idézni? „A világ egy  

nagy üres tér, Minden árnyék és álam" — egy másik költ ő  szerint.  
De .efféle jajgatásra többé sor nem kerül, mi bizton.ságat adunk az  

embereknek.  
IGAZGATб  ttres ház előtt játszol, üres falaknak beszélsz. „Köztünk  

a roppant, jeges űr lakik."  
ELSŐ  PERFORÁLT Hagyd költőidet. Az űrről jót is mondtak 6k.  

Íme: „A bölcsöd s koporsód közti űr, Századaknál szolgál mesgyeül."  
IGAZGATб  Mégse dicséret, ha ürességedre hivatkozol. „Nem mint  

az álmos gyermekség korán Üres kebellel andalgó leány ... Nem úgy  

jön Ő ."  
ELSŐ  PERFORÁLT Elég. Tiltaikozásod mit sem ér. Indulsz ,a. nyo-

módúc felé.  
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IGAZGATб  Te csatornázott! Engem meg nem kaparinttok. Inkább  
öngyilkos leszek.  

ELSŐ  PERFORÁLT Térj észre, ép ésszel rendelkezel.  
IGAZGATÓ Üresen kongasz. Te vagy bolond. Még a fejed is 1yu-

kasztott. Bolond lywkbál bolond szél fúj.  
ELSŐ  PERFORÁLT Nem látod magad körül az elégedett embere-

ket? fgy nem oly nagy gond az életlik.  
IGAZGATÓ Emberek? Adat- és feladattárokat csináltál! Gond nincs,  

mert nincs gondolat. Ezért nem adom emberségemet.  
ELSŐ  PERFORÁLT A perforáció tudást ad. Az emberek közt ki-

osztva munkájuk. Mint fogaskerekek kapcsolódik egybe a társadalom,  
tudás és munka arányosan oszlik. Nincs harc és üldözés sehol.  

IGAZGATб  Az ember csak egyedül az, nem lehet fogaskerék.  
ELSŐ  PERFORÁLT És mégis az. Mire jutottál még egyedül?  
IGAZGATÖ De nem! Csak őrültek nyomhatnak bele fogazatot. Én  

nem kívánom azt a tompaságot, ami szerinted a nyugalom. Válasz-
tom inkább a sajgó fájásokat, a feledékeny észt, a zúgó ösztönöket,  
az illetlen viselkedést, néha berúgva, máskor bánatosan, de annyiszor  
tele örömmel... Soha szebb örömet.  

ELSŐ  PERFORÁLT Nincs több időm. Vigyétek!  
IGAZGATÓ Rajtam neon végzel mélyfúrást, fúrómester! Ha cs ővégre  

is kaptál, gödreid helyett inkább a sírgödör.  
VOLT TAKARfTÓNŐ  Vigyázzatok! Fogjátok, társaim!  
(Dulakodás. tvegcsörőmpölés.) 
ELSŐ  PERFORÁLT Igazi lyukaskezűek vagytok!  
(Kis csend.) 
Rendben van. Mehettek. Kezdjünk munkához újra.  

V. kép  

Személyek: A., B., C., D., E., F., G. ELLENÁLLÓ  
ELLENÁLLD Külföldre szökr ц  nem lehet, de nem is érdemes. 

(Zaj.)  
Csend legyen! Az igazgatónak igaza volt. Ott is a gödrösöké a jöv ő . 

ELLENÁLLÓ Meghalt az igazgató. Inkább választotta a halált, 
mint hagy vájatot fúrjanak bele. 

ELLENÁLLÓ Szólni akarok! 
(A zaj elül.)  

Alig vagyunk már. A robbantás, az er őszak sem sikerült. Hallom ,  meg-
tanulták újraperforálni ,a betömötteket. Itt visszaút nincs, mi páran 
nem forgathatjuk vissza a kereket. 

(Mozgás.)  
ELLENÁLLÓ Ez titkos perforált. 
ELLENÁLLÓ Vágj lyukat belé fölülr ől is. 
ELLENÁLLÓ Egy csöpp türelem. Íme, ruhám alatt nincs rejtve 

lyuk. Az ész beszél belőlem. Ajánlom, hallgassatok mag, azután kö 
zösen határozzunk. 

A. ELLENÁLLD Beszélj ! 
EJ ,і .FNÁLLб  Ez aknamunkát végez, propagálja a csövet. Átver 

bennünket, vigyázzatok! 
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C. ELLENÁLLÓ Szó sincs ilyesmiről. De hagyhatjuk-e lelkiismeret-
furdalás nélkül, hagy az emberek nélkülünk kínlódjanak, mikor se-
gíthetünk?  

E. ELLENÁLLD Csak hadd furdaljon a lelkiismeret! Jobb, mint  
hogy gép vágjon furatot beléd.  

ELLENÁLLD Rádöbbentein, hagy lehetetlen dolgot határoztunk  
e1. Egyedül maradunk, sakkor mi van? Mert lehet, s őt én biztos va-
gyok benne, hogy a perforáltak világa elhibázott világ, de ha mindezi  
ismerősöm, volt munkatársaim, barátaim, rokonok — az emberiség  
tartozik oda, én félre nem vonom magam. Ami velük fog történni,  
és számukra más út már nem nyílik, történjem velem is.  

ELLENÁLLD Ez szócsövük a csöveseknek, higgyétek el! Bennün-
ket próbál, kémcső !  

ELLENÁLLŐ  Fojtsd légcsövén a szót!  
D. ELLENÁLLÓ Itt csőtörés lesz mihamar.  
A. ELLENÁLLD De hagyjuk az embert, mondja végig!  
D. ELLENÁLLI Áruló!  
A. ELLENÁLLб  Én amellett vagyok, hallgassuk meg.  
E. ELLENÁLLÓ Ha tökéletesítik a perforációt, csak tökéletesebb  

gépeket akarnak.  
C. ELLENÁLLD Tudásuk állandóbb s megbízhatóbb, mint a miénk. . 

E. ELLENÁLLÓ Mit ér az, ha nincsenek szenvedélyei к? Aki kénye-
lemben él, nyugodtan, fájdalma nincs, de öröme se. S ki mondja,  

hogy tudásuk megbízhatóbb? Az emberek perforáltan is öregszenek.  

D. ELLENÁLLÓ Űgy van! Emez vermet ás nekünk.  
C. ELLENÁLLÓ Csodatevésre senki sem vállalkozott. A távlatterv  

szerint a megújítható perforáció módszerével gyerekkortól aggkorig  

biztosítva van minden egyes ember. Már az is könnyebbség, hagy a  

gyereket nem nyúzzák sokáig až iskolában, egyszerre kap egy évre tu-
dást.  

F. ELLENALLI A legfőbb érv azonban nem ez. Ha rágondolok,  
perforált mindenki, nézz körül!  

D. ELLENÁLLD Én nem! Biztosan.  
A. ELLENÁLLÓ Nézd meg magad!  
D. ELLENÁLLD Мég gondolatban, álmiamban se történt meg velein.  

E. ELLENÁLLÓ Nem látni rajta semmit.  

F. ELLENÁLLб  Szinte furcsa. Hiányzik róla valami.  
G. ELLENÁLLŐ  Ezt érzem én is.  
A. ELLENÁLLÖ Pedig bizony perforálva vagy. Te is láthatatlan  

lyukakban őrzöd a tudásod. Mint mindnyájan, kik hallják a szavam.  
Az emlegetett lelkiismeret, aggódása sorstársakért, izgulása többi-
ért, vagy csupán, ha szára nyílik az ajkad, a, fogalmaid, hangozhatott  

szerepeink mind — a láthatatlan perforáció. Belénk lyuggatott üregek  

irányítanak — s észre sem veszed.  
D. ELLENÁLLD Ezen vitázni sem érdemes. Bennem emberi ínérték-

ben van meg ez, de gazak ,géppé növelik. Az ember egyik tulajdonsága  
a ntiásik rovására hízik. Gépet csinálni él ő  emberből? Mi lesz a szenve-
délyeivel? Hiszed ágiak ntiindeivképpen elébe állanak.  

F. ELLENALLI S ha csak egy belédfúrt Iyuuk következményei?  
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C. ELLENÁLLÓ S ha nem is. Ha igazad is van. Régi az újat meg  

nem verheti. Vissza akkor sem csinálhatod a megtörténteket. Nincs  

olyan találmány, amely kiverné az emberb ől e nyomokat.  
E. ELLENALLÓ Hát akkor menjünk. Gyorsan vigyetek!  

(Zajongás.)  
G. ELLENALLI Szavazzunk err ől?  
(Kiáltások: Minek? Induljunk! Hol egy lyukasztott, hogy vezessen  

minket? )  
E. ELLENALLб  Mutassátok már, melyik gép teszi láthatóvá rajtam  

a világ jeleit! Csak siessünk, mert hasonlóvá akarok válni mindenki-
hez, hagy érezzem is, ne csak sejtsem, képzeljem, elgondoljam a vilá-
got. Hátha együtt sikerül, perfaráltaak, kiokoskodni: hova s merre  

vezet életünk.  
A. ELLENALLO Induljunk hát. Ne tétovázzunk! Mert perforált  

vagy így is, wgy is — ezerszeresen meghatározott. S ha rajtad van,  

viseld kívül is a nyamоt. Legalább látni, hová tartozol.  
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AMOKFiITOK  
Részlet  

D :EAK FERENC  

A derék öreg Ford tovább futott velünk, mintha mi sem történt  
volna. Eszembe jutott Hordó, a kocsivezet ő  kora reggeli kijelentése:  
a gépnek nincs lelkiismerete.  

Mosolyognom kellett ezen. Ebben a pillanatban ez a magától érte  
tődő  igazság leginkább Szekula számára lehetett végzetes. A gépnek  
nincs és soha nem is lesz lelkiismerete, és most ez gyönyör ű : ez az  
akarat nélküli erő , mely létében és nemlétében egyformán tökéletes,  
és csupán két, esetleg három m űszaki kategória közelítheti meg lé-
nyegét.  

Az ember? 6, az ember nem masina, a lelkiismeret hiámya azonban  
nála sem több egy jellembeli ékezethiánynál.  

Lám, felvertek félálmomból, és miért? Úgy látszik, részt kell ven-
nem a konc marcangolásában. Még akkor is, ha nincs rá étvágyam.  
És valóban, ez a szeren.csétlen Szekula vétett-e ellenünk valamit?  
Nem .azért enyhül a haragom iránta, mert belefáradtam az ellensé-
geskedésbe, dehogyis. Hisz ezt egész életen keresztül, több vonalon és  
különb fokon feladatunk gyakorolni. Szekula b űnét egy másik szem-
szögből erénynek láthatná az ember. Utálatos, határozottan utálatos  
ember, igyekszik másak helyett is gondolkodni, igyekszik kisajátítani  
azt a jogot is, hogy helyettünk ő  szenvedjen. Egész jelenségében, egész  
lényegében van valami ,teátrális. Állandó sért ődöttségéből hiányzik az  
eredeti ideg. Lassan felsorakoztattam magam előtt a mai nap esemé-
nyeit. Hordó erélyes kiwtasítás гa! Nem, ez egyáltalán nem volt ÉLET-
HŰ , főleg azért, mert a kocsivezet ő  szó nélkül engedelmeskedett, igen,  
nagyon jól emlékszem még arra is, hogy a sofőr arcán mindennek  
ellenére maradt egy árnyalatnyi ,kedély. A cinkos, a szerepét játszó  
cinkos ,kedélye. És a második nagy összetűzés Dániel kérdése körül!  
Hordó nem volt hajlandó visszafordulni, és ez a goromba parancs-
megszegés sem h2ányalta a valószínűtlenség mellékzöngéjét.  

Igen, így van: ezt az ellenséges hangulatot maga Szekula terem-
tette valami hátsó, valami ismeretlen szándékkal.  

Már tisztában voltam vele, hogy ez a játék, amit ez a nyegle iroda-
patkány játszik veliink, egész más okból becstelen, mint ahogy ele-
inte a hőségben megzavarodott ösztönnel érezni véltem. Egyel őre  
semlegesnek kellett maradni, egyel őre időt kellett nyerni. A rögtönz ő  
agy magától vetett fel egy megoldást, de ahhoz legalább annyira er ős- 
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nek kell lenni, mintacélját nagyon jól ismer ő  ellenfélnek. Mert az  
a tény, hogy Szekula látszólagos b űne egy másik szemszögb ől erény  
lehet, csak akkor elfоgadható, ha az ember e1 is képes jutni, saját  
erkölcsi és egzisztenciális súlypontjából kilépve, addig a bizonyos  
szemszögág. Egyel őre az ilyenfajta kísérletre nem volt kedvem. S őt  
haragudtam magamra, mert felfedezésemmel kiugrottam útitársaim  
vakon hadakozó csoportjából. Mennyivel egyszerűbb lett volna negye-
dikként rohanni az elénk lobogtatott vörös palástnak. Úgy legalább  
a gyaalakvás közös eredő  jével bizonyos szolidaritásra is kényszerített  
volna bennünket. Így viszont teljesen egyedül maradtam ezzel a sem-
mitől alig elrugaszkodott egyéni feltevéssel.  

Talán Szekula mellé kellene állnom, maradéktalanul, egyszerre, raj-
taütésszerűen.  

Igen, ez lehetséges. De Szekula csupán estig lesz velünk, s ez alatt  
az idő  alatt ki tudja meddig jutok tervemmel. A három ember itt  
marad az én nyakamon húsz napig. Egy egész .emberölt ő ! Dániel sze-
rint ez egy egész emberöltő .  

A megoldás ott volt előttem. Ott volt az őszülő  koponya, mely  
körül futott, egyre futotta fokozatosan elszegényül ő  táj.  

Gá1dy térképet vett el ő , és ujjával futott egy fekete vonalon.  
Hol vagyunk? — kérdezte szinte önmagától. A szomorú hang  

egyre ismétlődött bennem. A vagonba zárt rab hangja volt ez, aki  
az éjszaka és nappal között bolyongott, és elhaló kérdésében benne  
volta vád is: hova visztek, hova?  

Gáldy volta legrokonszenvesebb útitárs, de nagy sötétkék, szinte  
ibolyaszínű  szeme bánatos, titkos tengerrel vette körül ezt az embert,  
akihez kész lehetetlenség volt eljutni.  

Az akácos peremén még egy-két kilométer ... aztán lekanyaro-
dunk a hamakpusztába — mondta Hordó.  

Így már sokkal kellemesebb ha llgatni... — dorombolta Ticze,  
de nem fejezte be mondatát, és csak sejtettük, mire gondol. Az út 
végére, ahol végre hivatalosan is kísérleti nyúllá válunk és megszaba-
dulunk a gorombaságában is mindvégig hivatalos viszonyulástól, mely 
az utazást foglalta magába. 

Pedig önnek az imént mesélnivalója volt ... — fordult hátra szé-
les mosollyal Szekula az elülső  ülésről. — Ugyebár jól hagyottam? 
Valami negyven évvel ezelőtti történetet akart elmondani .. . 

Ticze elfehéredett, aztán tenyerébe temette arcát. Valamit mondott, 
de a szó eltorzult a markában. Végre lehullt arcáról a keze, maga 
után hagyva a fehér nyomokat, s őt körme nyomán a bal halántékán 
kiserdült a vér. 

Mekkora fizikai erő  fordította vissza benne az indulatot — csodál-
koztam Ticzén. 

Igen, uram, nem csalódott, kit űnő  éles hallása van, uram — 
mondta fogai közt a még mindig felénk mosolygó Szekulának. —
Kis híján rrv;d elé futottam, de remélem, elvisz bennunket ez az ócska 
tragacs ARRA A HELYRE, ahol elmondhatom a történetet, melyre 
oly kíváncsi. Különben is önnek szól ez a mese, az ön dédelgetett 
suhancéveinek emléke ről szól. Igen, a sunhancévekr ől, melyeknek 
enyhén rózsaszín fénye fonákját, szürkéjét mutatja fel a prizma een-
kező  oldalán.  
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Az egész utaza` s legnagyobb meglepetése most következett. Hordó  
minden szó nélkül hirtelen lefékezett. Kikapcsolta a gépet, és hátra-
fordult:  

Mit?! —kérdezte pulykavörösen.  
Nincs baj, megyünk tovább — intett neki Szekula, de látszólag  

nagyon meglepődött. Most láttam először valóban riadtnak, és ez az  
arckifejezése örökre agyamba vés ődött. Most láttam csak, hogy na-
gyon igazam volt, 'amikor kételkedtem Szekula el őző  kirohanásaiban.  
A harag és a félelem keveréke volt az, ami most arcára keményedett.  
Hangja is természetellenesen zengett, az én igazammal szemben azon-
ban ott állt egy másik talány is: vajon Ticze eddigi szelíd célozgatása  
mögött milyen komoly ik lappang, és hagy komoly ok-e az? Ha igen,  
akkor mi egy valódi konfliktusban statisztáltunk eddig, Szekula ki-
hívása pedig csupán ,az ő  tervét szolgálta, de a fenyegetés, ami válasz-
ként érte, és amilyen konkrétan érte, homlokegyenest ellenkezett az  
ő  számításaival. Ha eddig ügyesen haragított bennünket magára, most  
egy vérbeli ellenfél fegyverét fordítatta maga ellen. És lám, Hordó,  
a kocsivezető  is kimutatta foga fehérjét.  

Már megint robogott velünk a kocsi, de a mostani némaság sokkal  
veszélyesebb volt, mint az el őbbi. Gáldy és Dániel arcát figyeltem, és  
ugyanazt a bizanyta anságat olvastam le róluk, ami rajtam is er őt  
vett. Nem ismertük további szerepünket. No meg egy kicsit szégyell-
tük magunkat az eddigi vaklárma miatt, amivel a két ellenfél között  
lábatlankodtunk. Nekem az volta meggyőződésem, hogy Ticze már  
az út kezdetén feszegette a dolgot, persze, mi késleltettük az egészet.  
Főleg én, amikor megtagadtam tőle támogatásomat a történet elbeszé-
lését illetőleg. Talán ha ott csendben elmondja azt, ,ami most Szeku-
lát megrémítette, figyelmeztet is egyben bennünket, el őkészít a továb-
biakra.  

Leverten bámultunk ki az akáccal szegélyezett tájra, és gondolata-
inkban mindnyájan meneküini próbáltunk ebb ől az ódon, kátrány-
szagú kocsiból, melyben egy .pokolgép dolgozott határtalan bizrtonság-
gal. Az emberi agy, melyre szintén vonatkozik a gépekre általában  
használt igazság: az általa létrejött er ő  létében és nemlétében egy-
f ormán tökéletes.  

Ahogy lefordultunk ,a. műútról, agyszerre villámlott át tudatomon:  
vége a kedélyek elvont j átékának, a hangulatokból ered ő  öncélú kar-
doskodásnak: itt most céltudatos harc következik. Szüntelenül hittem,  
hogy nekem is jogom van részt venni benne. Micsoda gyermekes buz-
gбg  

Csupán azt nem tudtam még megérteni: Szekula miért vette fel ily  
határozott túler ővel szemben.  

Csodák csodájára, nem egyenetlen kocsiwtan, hanem egy keskeny  
kövesúton futottunk tovább. Az utat gaz verte fel, volt olyan szakasza,  
hogy különösen puhán gurult velünk a Ford, s amikor kinéztünk,  
láttuk, hogy fél kilométer hosszan is partf ű  nőtte be. Erre .tehát na-
gyon ritkán téved jármű . A homoknak híre-hamva sem volt. Ahogy  
néztem a nagy megmunkálatlan földterületet, itt-ott felcsillant valami  
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kopár, fehér tisztás, nem volt nehéz megállapítani, hogy szikes talaj-
ról van szó.  

Sehol egy lélek, sehol egy madár.  
Hordó nem hajtott túl gyorsan, s ez még növelte a benti feszült-

séget.  
Ahogy haladtunk kelet felé, az utat egyre s űrűbben nőtte be a gaz.  

Nagy, elszáradt, a forró napon kiégett kórók döngették a Ford hom-
lokát. Látiszólag mdmdeatikit nagyom érdekelt ez az útszakasz, mert  
útitársaim is egyre nyújtogattak nyakukat, hagy „segítsenek látni"  
a kocsivezetőnek.  

A nagy kárókat megint haragoszöld porcfű  váltatta fel, melynвk  
nagy .részét aranka kötötte le. Végre megint kövön futottunk, s a tá-
volban feltűnt az akácerdő .  

Senki se szólt, de mindenki sejtette: ott van a homokpuszta pereme.  
Az akácerdőre úgy néztünk, mint valami hadseregre, mint egy átko-

zott határvonalra, amelyen túl bejutunk a senki földjére. Az akác-
erdő  a mi hadseregünk volt, a mi előre tolt helyőrségünk, mely to-
vábbra is ott marad, ahol van, a rajta túl kezd ődő  SEMMIT nekünk  
kell bevenni, elf oglalmi !  

Ticze, akinek kitűnő  érzéke volta természet által felállított szimbó-
lumok megfejtéséhez, most mogorván hallgatott.  

Szinte elzsibbadtam a némaságtól, attól a. mozdulatlanságtól, mely  
a robogó autóban uralkodott. Csak a kíváncsiság keringett ereimben:  
vajon a többiek felfigyeltek-e Hordó gesztusára, és hogyan magya-
rázták, megértették-e a cinkos visszahőkölését, vagy minden figyelmü-
ket Szekulára összpontosították?  

Hordóval való esetem a redakció el őtt valahogy biztosított arról,  
hogy ha most szólak, ha beszédbe elegyedek vele, nem zárkózik el,  
esetleg nem is lesz olyan óvatos, mint a többi kkel szemben, és sike-
rül külön úton megtudnom Szekula becstelen játékának Bakát. Bár  
a beszélgetés most csak keresztezné Ticze tervét, nagyon nehéz volt  
dönteni ... Elvégre is Ticze privát ügyet igyekszik célba vinni, ez  
a Szekula-féle játék viszont, .ahogy én mérlegeltem, mindnyájunkat  
érintett.  

Odaériink délre? — tettem vállára a kezem. Csak egyetlen pillan-
tást vetett rámz., és hümmögött valamit.  

Ez megzavart.  
Annikor Szekula öntelt mosolyára rontattam a ,kérdéssel, mellyel  

Dániel is csőbe futott, Hordó tudhatta, hogy csak a célt szolgáljuk,  
azért nem neheztelt most rám. Szerencsére nem sokáig hagyott töp-
rengeni, megszálalt :  

Kész marhaság ilyenkor rostélyost enni... Ki tudja, milyen  
húst hoztak elém ... Ne haragudjon, de általában így szokott lenni,  
ha megüli valami a gyomrom. Akkor az istenre is fújak. Hogy délre?  
— kapott ,észbe. — H,a végig ilyem utunk lesz, akkor délre megérke-
zünk, de ha... — és hirtelen elhallgatott.  

Úgy tett, mintha valami gyanús dolgot fedezett volna fel az úttesten.  
Aztán lassan visszasimult regi állapotába, de a mondatot nem fe-
jezte be.  

Végre beértünk az akácerd őbe. Nagy meglepetésünkre nem volt  
olyan kopasz és ürességében elrettent ő , ahogy elképzeltük. Már az  
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erdő  bejáratánál feliratokat fedeztünk fel, táblákat stb. Egy alaposan 
megkopott, de ebben a környezetben szinte elképzelhetetlen, ritkaság 
számba menő  reklámpanót is találtunk közvetlenül az út peremén. 
A méhészek májusi ünnepére hívja az érdekl ődőket az erdőgazdaság. 
A panón egy kis térkép jelezte, merre van a vadászlak, ahol: MIN-
DEN IDŐBEN VADAS KÜLÖNLEGESSÉGEK KAPHATOK. 

A reklámtáblát mindahányan láthattuk, mert az ócska küllem ű , de 
kitűnő  új gép már az erdőszélen lelassult, az útra költözött •tíz-húsz 
centiméteres homokban. 

Szekulám, íme a soha vissza nem tér ő  alkalom, hogy ebben a 
vadregényes környezetben egy-két órát pihenve megebédeljünk. En-
gedelmeddel: abbéli gyanúm, hogy suhari lakásadónk nem vár ben-
nünket ebédre, az utóbbi negyedórában egyre inkább er őt vesz raj-
tam. Meg amint látom, ;a motornak sem ártana egy kis pihen ő . 

— A motorral nincs semmi baj! — vágott vissza Hordó, Gáldy utolsó 
mondatának átvett lendületével, az egész csipkel ődést zsebre vágva. 

A csalétek imёg az igénytelennél is elenyész őbb volt, de Szekula 
bevette: 

Már rég nem virágoznak az akácok, és erre rajtunk kívül hetek, 
hánapak óta senki sa járt, de ha az urak vadasra éheztek: állak elébe. 

Mára számból, orromból, fülemb ől küldtem vissza a röhögést: Sze-
kula beszédbeli finomkodása furcsa csattanót szült. 

Én nem bánom, nekem csak parancsolnak, de én az egészben 
nem hiszek... — dörmögte Hordó. 

Miben -nem hisz? — hajolt hozzá Dániel. 
Hát nézzék meg ezt az erd őt, van-e itt egyáltalán madár? El 

tudnak-e képzelni itt valami nemes vadat, ahogy kecsesen szökell 
a homokban? 

A fontos, hogy erdészlakot hirdet a tábla — nevetett fel Sze-
kula. Nevetése viharos, indulatos, kegyetlen volt. Nagyon rossz takti-
kai húz:is volt a részér ől ez a nyerítés, de egyben figyelmeztetett is 
bennünket valamii-e: ízem lesz könny ű  dolgunk vele, ha Ticzének el-
fagy a türelme. Veszett kutya, veszett kutya! — ,ismételgettem magam-
ban, de magam sem tudtam, miért. Gy űlölni minden porcikámmal 
megvetni és gyűlölni nem tudtam ezt az embert. 

Akkor? — fordult felé Hordó. 
Hát nem érti? — villant rá Szekula. 
Nem értem! — dünnyögte. 
Az urak döntöttek! Megyünk ebédelni a vadászlakba. 
Az urak ... — motyogta Hordó. 
Igen, vagy ha így akarod: elvtársak. 
Teljesen mindegy. 

Ebben a rövid beszélgetésben fedeztem fel azt a rést, ahol befura-
kodhatok közéjük, sietve ugrottam be :a disputába: 

Nagyon jó régi ismerősöket hallani, ahogy, bár különböz ő  pozí-
ciókból, de egymást tökéletesen megértve beszélgetnek. 

Régi ismerősök? Hát van benne valami, ráhibázott. Valóban 
régi ismerősök vagyunk ... Most jobbra! — kiáltott Szekula a kocsi-
vezetőre. — Ha nem szólak, elhaladunk a keresztez ődésnél. 

Nekem nincsenek ismer őseim — mondtam csendben és eltúlzott 
rezignációval. 
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Ez lehetetlen — lépett a csapdába Szekula. — Mindenkinek van-
nak ismerősei. Íme: mi most attól eltekintve, hogy munkatársak va-
gyunk, egyben ismerősökként ülünk a kocsiban. 

Nem, Szekula úr, valóban nem értettük egymást. Én arról 
beszélek, hogy ilyenfajta ismer őseim nincsenek, mint amilyenek önök 
egymás között. 

A puszta véletlen hozott bennünket össze, nekem fogalmam sem 
volt arról, hogy az én öreg cimborám taxisof őr lett. De hát ilyen az 
élet, mindegyikünket külön kézzel, külön kalapáccsal külön üll őn 
kovácsol. Csak az olvasztó kemencében találkozunk. 

Szekula egyszerre ömlött ki ezzel a sok ú j adattal, melyet azon-
ban pompásan pólyált, hígított el naoQy rajongásával. 

Hiába, .a kor úgy látszik meghozza majd mindenkinek az em-
lékekkel a régi ismer ősöket ;is. Szekula úr, milyen ismer ősök leszünk 
mi majd? 

Nem értem, fiatalember, valóban nem értem. 
Gondolom, ez után a piknik után ismer ősöknek nevezhetjük-e 

egymást igazán? 
Szekula nem tudta, hogy igazodjon, de ez a látszólagos der ű , mely 

a beszélgetésből, a szavak Bakaságából eredt, mégis a jobbik, a kedé-
lyesebb útra vitte a nyelvét: 

A magam részér ől még az út elején biztosítottam err ől, no de 
a szavamat másokból sem szeretném megvonni. 

Igen, de lehet, hogy a jó viszonynak valahol m,r eleve rossz 
alapjai vannak, nem gondolok magamra, én a kocsivezet ővel rokon-
szenvezek már a kora reggeli óráktól, és ő  ezt tudja, az út végén 
mégis úgy válunk el, mint idegenek. A ropfesszionális feledékeny-
ség senkit sem ment fel a felel ősség alól úgy, mint épp a taxisofőrö-
ket és a művészembereket. 

Szekula majd kiugrott a b őréből. Feltételezem, hogy annak örült: 
mennyire malmára hajtom a vizet, mennyire simítom a dolgot, a mon-
danivalót azonban útitársaim kivétel nélkül helyesen hámozták ki az 
érzelgős körítésbő l. Hordó kicsit szégyellte magát, hogy ilyen fény-
ben csillant fel utasai előtt, akiket enyhe megvetése ellenére talán 
respektált is. 

-- No, alighanem megérkeztünk — mutatott el őre boldog sóhajjal 
Szekula. 

Az úton fácánok, gyöngytyúkok, pulykáik sétálgattak s rebben-
tek szét jó előre a gépkocsi előtt. Az erdő  mélyén végre felt űnt egy 
kopasz faépület. Szekula boldogan fészkel ődött, az volt az érzés еm, 
ez az ember teljesen megfeledkezett Ticze fenyegetésér ől, elsónelk 
ugrott ki a még mozgó autóból, és hangoskodva integette magához 
a két :kutyát, aztán otthonosan ment a tornácon megjelen ő  fiatal-
asszony felé, és már mondta is, kezét dörzsölve, hagy ebédre jöttünk. 

Amikor végre mindnyájan elhagytuk az autót, megjelent egy vörös 
hajú, középkorú férfi, És intett a fiatalasszonynak, hogy menjen visz-
sza a házba. 
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Ki ;az isten küldte ide magukat? — .kérdezte mogorván. — Az 
erdőgazdaságból vannak talán? — toldotta meg olyan hangon, mintha 
már előre tudná хá a választ is. 

Suharba igyekszünk, útközben megláttuk ezt a reklámtáblát, és 
eljöttünk ebédelni. 

A vörös férfi lábai elé nézett, és kirojtolódott nadrágtartóját hú-
zogatta. Nem tudott válaszolni Szekula szavaira, melyek a mogorva-
ság ellenére igen el őzékenyen és kedélyesen bugyborékoltak ki bel őle. 

Mondtam én, hagy csak bajt hoznak vele a nyakamra, mi a fe-
nét csináljak most. Hat emberre f őzni? És: mit főzni?  

Ez a hangnem, ha nem Szekulát éri minduntalan, számunkra t űr-
hetetlen lett volna. fgy is kellemesebb lett volna az sutában izzadni,  
mint itt a nagy kopasz udvaron ácsorogni. De Szekula alázatossága  
és bőr alá hatoló kedvessége a vörös erd őőrt levette lábáról.  

Valamit majd nézek ... tudják, ide senki se jár, csak tavasszal  

a méhészek, de én akkor elmenekülök a háztól, mert unom az embe-
reket, nagyon unom az embereket. Ha már itt vannak, majd nézek  

valamit.  
Az urak valami vadasfélét kívánnak enni, maga persze, nagy  

mesteri Lehet az ilyesminek, gondolom a vadas étkek elkészítésének.  

A vörös férfi nagy borjúszemeit ránk meresztette, aztán hangos  

kacagásban tört kki. Könnyes szemmel, lángvörösen csapkodta térdeit:  

Hogy én főzni ... az urak ... hagy vadast, én ... bolond ez, egész  
bolond ... Hallod-e, Mária? Hagy én főznék  .. . 

Szekula is igyekezett bekapcsolódni a vörös nevetésébe, és egyre  

leste annak tekintetét, hogy mintegy jelre, együtt folytassák a hahotát.  

De a tekintet csak átfutott rajta, így ő  csak vinnyogott, rövideket ne-
vetett, a nekifutás sehogyan sem sikerült. Utálatos kép volt ez, mert  

hogy Szekula gerinctelen, azt feltételeztük valahányan, de azt, hagy  

ekkora ... azt álmodni sem mertük. Ezt ő  szinte szokásból csinálta,  
rutinosan, és nІég egy éles ecsetvonással gazdagodott vele 'a partréja.  

Esetleg fácánt, de annak két napig kellene pácolódnia ... —  

mondta az asszony csendben a vörös vállai mögött a tornácról.  
Meg lehet azt egy nap alatt is csinálni — mondta a vörös —,  

igaz, hogy nem lesz olyan ízletes, de most hirtelenében nem tudok  
mást adni.  

A tornácról két ajtó nyílott, az egyik .az erd őőr lakása, a másika va-
dászterem felé. Mi a vadászterembe nyitottunk be. Az asszonyka le-
porolta a nagy nehéz padokat meg az asztalt, aztán intett, hogy le-
ülhetünk.  

Gáldy kinyitatta az ablakokat, mert a benti leveg ő  fülledt, áporo-
dott volt, ki tudja, mióta nem szellőztettek itt.  

A deszkafalon néhány kisebb agancs lágatt, meg egy kitömött med-
vefej, melynek üvegszemei homályosan csillogtak a vastag porréteg  
alól.  

Egzotikum! — mosolygott Dániel, és nagy fáradt mozdulatokkal  
köröket írt a levegőbe.  

Nem annyira a környezet, mint a szerepl ői — mondta Gáldy.  
Engem megöl a befejezetlenség érzése ... — Meg kellett végre  

mondanom, hogy reggel óta minden csak elkezd ődik és abbamarad.  
Ticze megértette, mire gondolok:  
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Vannak dolgok, amelyek gyermekkorodban kezdődnek el, aztán  
csak öregkorodban folytatódnak, és akkor is állandóan gyilkol a fé-
lelem, hogy valamikor örökre elhalasztja majd a befejezést.  

Azt hiszem, +konkrétan beszél ... — mondtam halkan, hogy még  
a mellettem ülő  Ticze is alig hallotta.  

Hordó kint maradt a gépkocsi iКёгјhІ .  
Szekula meg a házigazdához szegődött. Az asszony jött be:  

Csak borunk van, ha gondolják, mert az ebédre bizony várni  
kell...  

Egymásra néztünk.  
Éhgyomorra?  
Miért ne?!  
A kis menyecske fehér arcán felejtettem tekintetemet. A megszóla-

lásig hasonlított Izabellára. Talán egy kicsit kerekebbek voltak voná-
sai, és egy kicsit idősebb is lehetett feleségemnél.  

Az asszonyka is rémnézett:  
Mondja már ... — hirtelen elpirult, javítva magán, megismételte:  

Mondják már . . . 
Lehet, de bőven — mondta Dániel, s közben fülét a goromba  

deszkafalra szorította. Hallgatózott, aztán folytatta. — Reméljük, hi-
deg az a bor.  

A pincében tartjuk — mondta az asszony.  
Kell hozzá segítség? — kérdezte Ticze. Az asszonyka vállat vont.  

Menjen vele maga, a legközelebb van az ajtóhoz — intett felém  
a göndör hajú, bajszos Ticze.  

Ahogy a tornácon vártam az asszonyra, amíg hoz valami edényt,  
a szoba mélyéről hangokat hallottam. Szekula beszélt:  

— ... és az a Remingtan mikor .került a tulajdonába, Bondór úr?  
Azt hiszem, ez a legszebb fegyver, bár az a Browning komoly vetély-
társa, engedje meg, hogy megállapítsam: nagy kincseket gy űjtött egy  
csomóba. Ízlése és szakértelme egyforma komoly szinten áll.  

A férjem a fegyvereit mutogatja ... — mondta nem kis megve-
téssel a zománcos vedrekkel megjelen ő  asszonyka.  

Biztos vagyont ér ő  gyűjteményről van szó.  
Miből gondolja?  
A kollégánk áradozásából — mondtam halkan, .közben átvágtunk  

az udvarnak csúfolt tisztáson. Az asszony elmosolyodott. Megértette  
csodálkozásom:  

A pince? — nevetett.  
Igen...  
Az titok — mosolygott az ellenkez ő  irányba, és kikerülte az útba-

eső  gépkocsit.  
Talán szamócázni? — kiáltott felénk Hordó, és nagy zajjal be-

csukta a motor fedelét.  
Az titok ... — nevettem rá. Valóban boldog voltam e titok miatt.  

Alig vártam, hogy az agyforraló nap elől az akácok ritka árnyéka  
alá meneküljünk. Útközben néhány fácántywk szegült az asszonyka  
mellé.  

Kezes kis j őszágak ... — mondtam.  
Engem szeretnek ... — válaszalt halkan az asszony.  
Különben nagyon bizalmatlanak.  
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A férjemet is szeretik. 
Pedig elég mogorva embernek látszik. 
A fácánok azonban szeretik, és .. . 
És? 
És a vállára szállnak, nekem meg... 
Meg? 
Nekem meg nem szállnak a vállamra, de azért mégis szeretnek. 

Már jól bent haladtunk az erd őben, amikor az asszony különösen 
rámnézett. 

Nos? — kérdeztem. 
Semmi, csak nagyon ismerős. 

Nevettem rajta. 
Végre megérkeztünk. Egy domb oldalába volt a pince beásva, kis 

alacsony ajtó nyílott a borszagú, dohos odúba. 
Várunk valakit? — kérdeztem az :asszonyt, aki megállt a fel-

nyitott pinceajtó előtt. 
Hogy a levegő  bemenjen. 
Hát nincs odabenn leveg ő ? 
De igen, csak attól elájul az ember. 
Milyen levegő  az? 
Nem tudom. Mindig szellőztetni kell legalább egy negyedórát, ha 

az ember le akar menni. Ezt tudja a férjem is. 
Hát fontos, hogy tudja? 
Igen, mart kiilönben gyanakodna. 

Az asszonyka kezéb ől kihullottak a vedrek. Er ősen belémkapasz-
kodott. 

Minek az az ág? — kérdeztem t ő le. 
A szelek csak szeptember közepén jönnek. 
Deazág... 
A nyomunkat elhajtani ... — mondta édes fáradtan, és csak 

must láttam, .a homok mily ragaszkodva tartotta meg hemperg ő  tes-
tünk nyomát. 

Áruld el, Bondárné, miért mondtad, hogy ismer ős vagyok ne-
ked. — Nem hagyott nyugton a dolog, ez a különös hasonlatosság 
biztosan tartalmaz komolyabb, esetleg misztikusabb kulcsot is, mint 
a rokonszenv egyenes vonalú megnyilatkozása. Megvolt rá b őven az 
okom, hogy e különös utazás, e rohanás minden mozzanatában gya-
nakod j am. 

Az asszonyka kacagva d őlt az egyik hordónak, és a mélyr ől, a fél-
homályból villantak felém fehér fogai. A vedrek rángatóztak a kezé-
ben, én meg a szűk ajtócskában guggoltam, nem tudtam, mi volt 
ebben nevetséges. 

Mindenesetre kellemetlenül éreztem magam ebben az állapotban. 
Végre azonban jött a magyarázat: 

Nem Bondór, hanem Bodnár! 
Persze, Szekula-féle melléfogás. Most rajtam áll bosszút az ő  nagy 

étvágyú poltronsága, mely minden irányba egyforma gyorsan felfej-
lődik, még akkor is, ha nincs rá szüksége a nyegle gazdának. A tulaj-
donosnak. 
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Ugye, hogy volt itt a méhészekkel a tavasszal? Ugye, hogy maga 
az, a szeméről tudom, hogy maga az. Tudtam mindjárt, amikor ki-
szállt a kocsiból. 

Az asszonyka irányítatta lépteimet a rossz grádicson lefelé, s köz-
ben igyekezett meggyőzni arról, hogy a tavasszal én voltam az a va-
laki. 

Ég a gyertya, lejöhet nyugodtan, ne féljen, van benn most már 
elég levegő  kettőnknek is — mondta, s közben elkapta kezem, és 
magához vont. A gyertya fényénél végre tisztán láttam, hogy ez az 
arc egyetlen vonásában sem hasonlít Izabella arcára. Ez az arc zsí-
ros, ez az ,arc tele van kisebb-nagyobb barázdával, ez a szem, ez az 
orr ... nem, nem. A szája szárazabb, mint ahogy első  pillanatra látni 
véltem. Ez a test jóval nehezebb és éhesebb. Ez a test csak éhes. 

Gyorsan teleszívtam a ;két vödröt borral, és tántorogva, fájó fejjel 
menekültem ,a gyertya haldokló fényéb ől. 

Ugye, itt maradnak éjjelre is? — szólalt meg hátam mögött 
az asszony.  

Nem hiszem, csak ebédre jöttünk. 
Az ebéd akkor lesz :kész, amikor én akarom... 
Nem hiszem, hogy maradunk. 
A férjem úgyis hamar berúg, ha vendég van ,nálunk, akkor holtra 

issza ;magát, két napig sem tud aztán a lábára állni. 
A maradás nem tőlem függ. 

Ebben a pillanatban két dörrenés hasított az erd ő  csendjébe. 
Az asszony már feküdt a homokban, én is elvet ődtem. 

A férjem — dadogta az asszony —, az uram .. . 
Lehetetlen, lehetetlen — ismételgettem, és átkozni kezdtem ma-

gam, hogy belementem ebbe az előre sejthető  csapdába. 
Vártuk a lépteket. 
Csend. 
Valami nevetésfélét hallottunk. 
Felugrottain. 
Az erdészlak tornácán Szekula Pál állt alsó ;karjára buktatott puská-

val, az udvaron pedig Bodnár, az erd őőr hajlongott, és szedte a hány-
kolódó fácánaktit. 

Állj fel, a férjed kezében nincs fegyver .. . 
Felállt és vittük a bort szomjas útitársaimnak. 

A dörrenések nemcsak bennünket rémítettek meg, de a vadász-
teremben várakozó útitársaimat is kiugrasztották az ajtón. 

Amikor odaértünk a hunnal, Ticzét Gáldy és Dániel csitítgatta, de 
a göndör, bajszos úr öklét rázta az ajtó felé: 

Most azonban nem menekül a kezemb ől, most az egyszer önnön 
csapdájába esett. 

A zűrzavar az első  pohár hideg borral egyszerre elmosódott. Hirte-
len nagyon hálás voltam ennek a ,koravén asszonykának meg annak 
az erdészlaknak: végre történt valami! Valami, amit ől élni lehet to-
vább. Egy lázas kis állati nász, amelytől az ember elveszti kedvét 
a házasságtörést ől, és egy-két puskalövés a szelíd fácánakna, egyikét 
puskalövés, amјtől hányingert kap a magamfajta ál оmszuszék. 
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És ez ,a bor, ez a kicsit savanykás, hideg bor ... Ticze rendbe hozta  

öltözékét, Gáldy duzzogott, hogy a borhoz nem önthet egykét deci  
sört, mert nincs kéznél, de a háziasszonytól kapott néhány uborkát,  
és a gyermekarcú útitárs boldogan nyilváníthatta ki zavaros világ-
nézetét a bor és az uborka társításával.  

Csodálatos gyoanra van — mondta Dániel.  
Nem a ,gyomortól függ az... A gyomor úgy reagál, ahogy az em-

ber diktálja neki. Tessék csak elgondolkodni ezen. Ha az ember jól  
érzi magát, nyugodt, elégedett, étkezése választékosabb, és kevésb е  
viseli magán az étkez ő  egyén szellemi képességeinek jeleit. Ez egy-
fajta diéta. A logikus étkezés még az inyenceknél is lélektani korlá-
•oltság kereteiben mozog, a gyomor, kérem, meg van fosztva egy ko-
moly funkciótól, a megítélési funkciótól. Az azonban holtbiztos, hogy  
az emberek nagy része mégiscsak a gyomrával gondolkodik.  

Ne haragudjon, de erről az út végén esetleg bővebben is beszél-
gethetünk — vágott közbe Ticze, nyilván idegesítette a fiatalember  
szóáradata, hisz neki alighanem komolyabb dolgokra kellett összpon-
tosítania figyelmét.  

Kérem, ahogy tetszik. Mégis meg kell jegyeznem, hogy senkinek  
nem lehet veszélyesebb ilyen elveket vallani és gyakorolni, mint  
nekem, de ha ragaszkodsz althoz, hogy az egészr ől csak az út végén  
essen szó, én nem bánom, nekem valóban semmi kifogásom sincs  
ellene, annyit azonban még kedves engedelmetekkel hozzátoldok: ett ől  
a pillanattól kezdve nem vagyok hajlandó senkit semmit ől visszatar-
tani, 'semmiről lebeszélni, mindenki fontolja meg cselekedetét, és  
vállalja is érte a felel ősséget. Nincs utálatosabb dolog, mint az ön-
gyiLkast leszedni az ablakpárkányról, vagy a homoszekszuálist a n ői  
idomok vonzerejével traktálni.  

Nagyon impozánsan hatott ezzel a néhány határozott mondattal.  
Gáldynak igaza volt: hagyni kell a dolgokat saját útjukon haladni.  
Dániel is hasonlóképpen gondolkodhatott, mert visszaballagott  a 
deszkafalhoz, és fülét óvatosan, figyel őn ráfektette.  

Csend lett.  
Ticze újbál öntött és ivott. Kés őbb odajött hozzám, és furcsán mo-

solyogva halkan megszólalt:  
Reggel csak lágy tojást és :kétszersültet ettem, bár jobban esett  

volna például egy komaly adag roastbeef. A májammal már évek  
óta bajlódom. Azt hiszem, ez a bor vagy meggyógyít, vagy véglegesen  
levesz a lábamról.  

Érdekes: ebben a deszkafalban egyetlen szú sem él, egyetlen  
apró folyosó sincs a különben avultnak látszó fában — hangzottak  
fel Dániel egymásba ömlő  szavai.  

Kedves Ticze úr, ami a bort illeti, a mi kiadós .reggelinkre sem  
csúszik jobban, mint az ön kétszersültjére, hisz a reggeli messze,  
a kora reggeli órák eseménye volt, most meg már, ha nem tévedek,  
délutánra jár az idő . Mindenesetre enyhe önzésnek vélem, hagy  
Gáldytál megvonja a beszédjogát, amikor ön ugyanazon a gondolati  
területen időziik.  

Koromhoz és helyzetemhez képest ez a fellépésem kimondottan  
sértő  volt mind Ticze, mind Gáldy iránt, hisz az utóbbi úr már kö-
zölte, hagy érdeklődése a továbbiakig nem tér ki ügyeinkre.  
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Hihetetlen, egyetlen szú sem lakozik. ezekben a deszkafalakban,  
ez valóságos csoda. Nem gondaljáé, uraim, mi egy olyan faházban  
üldögélünk, amelynek minden porcikája pontosan olyan er ős és egész-
séges, amilyennek a természet megteremtette. Ütijegyzeteim külön  
fejezetét képezi majd ez a felfedezés. Ha egyáltalán írok valami jegy- 
zeteket  .. . 

Dániel végre ellépett a faltól, füle egészen Piros volt, s a deszka  
erezete kékesfehéren présel ődött bele a nagy cimpába.  

A házakat általában kikezdi valami féreg. Unokabátyám panasz-
kodva újságolta, hagy negyedik emeleti lakásában megjelentek a tücs-
kök. Egész raj ugrabugráló, kékesfeketetücsök Lepte el a szobákat,  
és éjjel képtelenek voltak pihenni t őlük. Tessék csak megmagyarázni,  
honnan a váras kellős közepén az a rengeteg tücsök. A falakból,  
igen, a falakból jöttek el ő .  

Ámulva hallgattuk Gáldyt, aki lendületes beszédével teljesen eléns  
varázsolta a fantasztikus képet. Dániel büszke volt, hogy ilyen példá-
hoz adott előfeltételt az el őbbi felfedezésével. Ticze el őbb hitetlen-
kedve nézett a gyermek arcára, aztán, miután újból alaposan meg-
húzta a félliteres poharat, ő  is beleharapott a témába.  

Igen, házainkat, otthonainkat egyre inkább veszélyeztetik a  ro• 
varok. Ha nagyon akarnánk, arra a kérdésre is választ adhatnánk,  
mit jelent ez a különös invázió. Azt hiszem, nem Lakásaink ellesz  
irányul, hanem az ember ellen. A szabad er ők, a rovarok ösztön.  
szerűen vissza akarják szerezni az embert ől a föld birtokjogát. Ná-
lam, igaz, hogy én földszintes lakásban lakom, nálam százlábúak  
hemzsegnek a szőnyegeken tavaszaraként, évr ől évre. Tudom, hogy ez  
aránylag termeszetes is, másnál is akad százlábú, a kamrákban, pin-
cékben, és méha bizonya szobákban is, de nem hiszem, hogy a sz ő-
nyeget, kivételesen a perzsa szőnyeget, úgy ellepnék, mint nálam.  

Hosszabb hatásos csend következett, mialatt egy-két pohár bort  
ittunk meg, és a tarkát köszörül ő  Gáldyra vetettük táncoló, hornályo-  
suLб  tekintetünket.  

Én az előbb nem fejezhettem be szavaimat, ugyanis mélyen er őt  
vett rajtam a fájdalom, mely unokabátyám el őbb említett panaszáb бl  
ered  .. . 

Egymásra néztünk. Mindnyájan ugyanazt gondoltuk ebben a pilla-
natban::a tücskök annyira elszaporodtak, hogy a szegény fiatalembert  
is megtámadták. Borzongva jelenítettük meg magunkban ezt a képet.  
Gáldy lehajtott fővel folytatta: 

Unokabátyámat 'a delirium tremens visszavonhatatlanul elvitte 
a tücskök közül, melyeket csak ő  látott, elvitte őt a földbe, a sírba, 
más bogarak közé. Különben unokabátyám volt a család szégyene. 
Tizennégy éves korában lépett a züllés útjára, harminckett ő  volt, 
amikor megjelentek nála a tücskök. 

Ijedten hallgattuk Gáldy szavait. Igen, a tücsköket hallottuk egész 
közelről: Szekula Pál beszélt, a borzasztó Szekula. 
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ÖSSZEROPPANÁS  

BL'RANY NANDOR  

IV. A negyedik dimenzió  

A sötét előszobából benyitott a nappaliba. Bal kez°vel keményen 
nyomta le a hideg, nikkelezett kilincset, kitárta a nagy perzsasz őnyeg 
szélében megakadó ajtót, s egy pillantással átfogta a szobát. A meg-
lepetés egyszerre tágra nyitotta a szemét, a csodálkozástól fölszaladt 
a szemöldöke. A felesége nem volta szobában. „Az el őbb, reggel talán 
nem is itthonról telefonált?" 

Nem eresztette el, még jobban megkapaszkodott a kilincsben. A do-
hányzóasztalkán két kiürült fehér porcelán ikávéscsésze, a h гΡ mu-
tartóban cigarettavégok. „Ki volt itt? Kivel ká .v é.zott?" Az ablak fel ő li  
fotőj támláján, hanyagul odadobva egy pár nylonharisnya lóg, a fo-
tőjben a rózsaszín harisnyatartó. Jelek. Alighanem arról, hogy itt 
vetkőztek is. 

Kocsis Mihályban motoszkálni kezdett a gyanú. Nincs most úgyis 
elég baja? „Még éppen csak ez hiányz зtt." Az asztalhoz lépett, a csé-
szék fölé hajolt, azt akarta látni, most itták-e meg bel ő lük a, kávét. 
A csésze oldala már beszáradt, de az alja még nedves volt. Mit 
olvasna ki belőle Saveta, a cigányasszony takarítón ő , aki a tavaszon 
Misánál megevett magostól két kiló cseresznyét, megivott rá egy liter 
vizet, s ,aztán két hétig hasgörcsei voltak, most ő  is hascsikarást érzett. 
„Rissz-rossz műborok." Tovább folytatta a, vizsgálatot, megpiszkálta 
a cigarettavégeket, egyforma-e mind, vagy idegen is keveredett a fele-
sége cigarettája .közé. De rájött, hogy fölösleges a nyomozás, itt a két 
kávéscsésze, ez önmagában is elegend ő . 

Mindig félt, hogy nevetséges lesz a gyanúsításaival, most is tétová-
zott, nem tudta a következtetést levonni. „Ha lenne oka, hogy takar-
gasson előlem valamit, akkor nem hagyta volna itt" Elszégyellte 
magát, s a felesége különben is mondhatja: Mi közöd hozzá. É.n sem  
kérdezem, hogy hol s kivel voltál.  

Az előbb, :amikor jött föl, a bejárat el őtt szembe találkozott egy  
csinos szőke nővel, szokatlannak tűnt, hogy ilyenkor napszemüveget  
visel, megnézte jól az arcát, aztán utána fordult, szép, formásak 
a lábai, könnyed a lépte, állapítatta meg, mit sem sejtve, az els ő  
emeletre érve, látta, hogy a magános mérnök kétszobás lakásából 
egy barna balonkabátos, fedetlen fej ű  férfi lép ki, bezárja az ajtót, 
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s megindul lefelé, sosem látta itt ezt a férfit, nem tudhatta, ki lehet,  
gyorsított lépteikkel távozott, s Kocsis Mihály hallotta, hogy a föld-
szinten bedob j a a postaládába a kulcsot, még ekkor sem sejtett  
azonban semmit, fáradt volt, nehezen, csikorogva kapcsolt az agya,  
s csak most, ahogy itt áll .a szobában, kezd rádöbbenni az összefüg-
gésre a napszemüveges n ő , a lakásból utána siet ő  férfi, s a túloldalon  
veszteglő  fekete kocsi között.  

Az ablak felőli rekamiéhoz lépett, de itt semmi jel nem árulkodott  
arról, vajon itt aludt-e az éj jel a felesége vagy nem. Mit tesz, hogy  
viselkedik ilyen helyzetekben egy normális ember? — hányszor tette  
már fel magában ezt a kérdést, nem mintha ő  nem lenne normális,  
de mintha lerakódott volna valami rozsda a csavarok, csuklók lözé,  
s emiiatt baj van az áttétellel, nem reagál eléggé értelmesen és termé-
szetesen a körötte lejátszódó eseményekre. Nem eléggé érzi1{ еnуy k,  
máskor meg túl érzékenyek a m űszerei?  

Félrehúzod a függönyt, s fölengeded a rolettát, körülnézel a vil.t ,-
goson, aztán leülsz, lezuhansz a kaucsra, hátrad őlve töpretigsz, jobb  
kezeddel belemarkolsz fönn a nyakkend ődbe, kihúzod az ingnyakból, s 
ledobod az ajtó felőli fatöjbe, mit tehettél, mit tehet egyáltalán az 
ember, gyerek voltál negyvenegyben és negyvennégyben is, s ha  m r 
felnőtt lettél volna? Mit tettek körülötted a feln őttek? A szоmszé-
dodban élt egy hórihorgas cipészinas, még nem volt hadköteles,  c; .~ k 
leventére járt, évekig a szomszédban lakott, sokszor töltötté ,ek  g гdti d 
az időt, de egyetlen mondata maradt meg az emlékezetedben, hu-
szonöt év után is úgy tűnik, mintha tegnap hallottad volna. мeghlt,  
elesett, hősi halált halt a kormányzó úr fia, a trónörö'. б s,  a, keet: 
fronton lezuhant a gépe, a rádió, az újságok szomorúan jele ~Ztik 
a hírt, az emberek sajnálkoznak, te is szomorúan mondod a cipész 
inasnak: képzeld el, milyen szörny ű , s az erre mintha robbanna: Na 
és, nagy valami, hány honvéd elesik ott naponta, azokért nem kár?, 
olyan volt ő  is, mint a többi .. . 

Tátott szájjal hallgatod, hogy beszél ez, és sokáig gondolkozol a sza-
vain. Magyarnak születtél, annak is neveltek, de nem h т:a.finak, be-
jöttek a ,magyarok, az anyaországiak beültek a hivatalokba, a külön-
féle ügynökök meg más vigécek sz űz területet seiíve és gazdag 
zsákmányt remélve ellepték a vidéket, lecsetnikeztek benneteket, a bör-
tönben magyar kommunisták illtek, aztán jön a fordulat, a felsza-
badulás, s akkor megint megtelik a börtön. Hogy kell itt most 
eligazodni? Hallottál valamit a csúrogi meg az újvidvki razziákról, 
hánу  ezer szerbet öltek meg, hány ártatlan ember esett áldozatul 
a fasiszta magyarok esztelen bosszújának, de a b űnösök, a fasiszták 
elmenekültek, az árat, a vérdíjat mégis meg kellett fizetni. Az itt-
maradottaknak. Az ártatlanaknak. Kés őbb mesélik, hogy a kormányzó 
úr fia nem légi csatában esett el, hanem valami karhely éjszaka után 
zuhant le. Legyen okos az ember, ezen a kis területen is alig néhány 
év alatt micsoda vérengzések. Összekötözik az embereket, ráteszik 
favágó bakra, s fűrészelik kettőbe, fájdalmas jajgatások az éjszaká-
ban. Fáj? — ,kérdezik gúnyosan. No, akkor majd lassabban húzzuk 
a fűrészt ... Szörnyű  mesék, le kell nyelni, meg kell emészteni őket. 

Amit otthon láttál, hallottál, az elenyész ően kevés volt, jelenték-
telen része a valódi méreteknek. Rettenetes gy űlölet, amelynek sej- 
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tetnie kell azt is, mi váltatta ki. Lehetetlen, hogy nem volt ember,  

aki józanul meg tudta volna ítélni a helyzetet, aki megmenthette volna  

az ártatlanokat. Igazad van, voltak ilyenek, talán ott is tartózkodtak  

a .helyszínen, tudták is, hagy mit kellene tenniük, de gyöngék voltak,  

vagy legalábbis nem bíztak meg önmagukban.  
Sokáig, évekig kínoztak ezek a kételyek.  
Bizalmas beszélgetésekben egyre többet hallottál arról, hogy a kör-

nyező  falvakban, városokban hány ezer embert kínoztak halálra,  

gyilkoltak halomra azokon az őszi éjszakákon, s aztán egyre türel-
metlenebbül és mindig nyugtalanabbul kérdezted magadtól: vajon  

egyszerűen haszonlesésb ől álltál-e .a győzők mellé, a rendszer szolgá-
latába?  

Mit tehet az ember, ha felteszi magának ezt a kérdést, és ha nem  

tud rá tagadólag válaszalmi? !  
Mióta újabb hivatalodba léptél, több f ővárosi szerb ismerősöddв l,  

ú j barátoddal is beszélgettél err ől a kérdésről. Félve mesélted nekik  
a történteket, s meglep ődtél, amikor láttad, hogy megértenek. Még  

újabb, számodra ismeretlen dolgokat is meséltek. „Éppen nemrég  

hallottam, hogy az egyik faluban, ahol a legtöbb vér folyt akkor, ahol  

a megszállók is a legkegyetlenebbek voltak, a fölszabadítás után  

rögtön megérkezett a parancs, hagy semmi vérengzés, semmi bosszú,  

az ú j rendszer ia testvériségen és egységen ... A párttitkár kézhez  

kapta 'az utasítást, bezárta a fiókjába, s mikor mindennek vége volt,  

akkor vette elő . Nem tudom, igaz-e, csak most hallottam, a válasz  
tósok előtt, a kádertervezésben sok minden szóba jön egy-egy em-
berről ..." 

Amit később is hallattál, az mindinkább megnyugtatott, voltak 
akkor is emberek, szerb kommunisták, akik nem egy esetben saját 
életüket kockáztatva léptek közbe, de a felb őszült tömeggel szemben 
sokszor tehetetlenek voltak. A rendszert ;tehát nem érheti vád, pró-
báltad újra s újra elkönyvelni magadban, hiszen a régi jugó hívei, 
a reakciós elemek vérezték be a kezüket, kihasználva azt az id őközt, 
amíg a megszállók elvonulása után az új rendszer meg nem er ősödött. 
A kétségbeejtő  talán az, hagy az emberek, a lakosság szinte semmit 
sem tud a kommunistáknak err ől a harcáról, pedig ezen a vidéken 
ez volt az a küzdelem, amely — különösen, ha eredményes volt —
igazán növelhetné a kommunisták tek цltélyét. 

Kocsis Mihály nézte a harisnyát. Az egyik leért, lenyúlta fatöj 
támlájáról egészen a libazöld szőnyegre. Törte a fejét. A másik ha-
risnya összegyűrődve, ahogy éppen lerántotta és odadobta az asszony. 
Igy szokta a felesége este, lefekvés el őtt lerakni a halmiját? De ez 
nem is hálószoba. Neon szokott itt aludni. Hogy d ől más férfiak 
karjába .a felesége, hagy vetk őzik 11 előttük, hogy fekszik az ágyukba, 
élvezve az ölelésükben. Az életmód, amit ő  folytatott, semmilyen 
erkölcsi alapot nem adott neki arra, hogy féltékeny legyen, hogy 
a feleségétől odaadó hűséget követeljen. Mikor képes volt arra, hogy 
józanul gondolkodjon, maga is belátta ezt, sokszor azonban képtelen 
volt az érzésein uralkodni, és emiatt sokat szenvedett. Az odadobott 
harisnya, a harisnyatartó, a két kávéscsésze most is felkavarta az 
érzelmeit, a kimerültsége is gátolta abban, hogy rendezze a gondo-
latait. Minden logikai összefüggés nélkül peregtek le képzeletében 
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a rémképek. Ez csak még jobban fárasztotta, de tehetetlenül t űrte, 
még élveste is a kínzást. Mint mindig ilyenkar, most is sorra pereg-
tek a gyanús helyzetek, s mindazok, akikkel a feleségének valamilyen 
viszonya lehetett, bántatta, hogy milyen alávaló, buta férfiakkal is 
megcsalta, s megint csak, mint mindig, most is odajutott, hagy ez 
végeredményben természetes dolog, másak is í,gy élnek, nem is le-
hetne másként, és hát mit szólna vajon a felesége, ha tudomást 
szerezne az ő  titkos viszonyairól. . 

Fölállt, hogy megborotválkozzon és megfürödjön, aztán el őbb a 
konyhába ment: jobb lesz mégis enni valamit. A mosogatótál fölötti 
függőszekrényben csak egy darab száraz kenyeret talált. A csap 
csurgott, megpróbálta jobban elszorítani, de hiába, a, cseppek kitar-
tóan tovább koppantak a mosogatótál alján. Tudta j á1, hogy hiába 
erőlteti, már egy hónappal ezelőtt szólta felesége, hagy a csapon 
a gumit ki kell cserélni. Se kedve, se érzéke nem volt az ilyen házi 
meg konyhai munkákhoz; ha valamit meg kellett csinálni, akkor azt 
napokig vagy hetekig tartó veszekedések el őzték meg. A teraszra nyíló 
konyhaablak zöld vászonfüggönye is leszakadt, meg kellene javítani. 
A jégszekrényben csak néhány darab szalonna, egy iztistpapirba cso-
magolt, de már jócskán megavasodott vajdarab, három tojás, fél liter 
tej, tetrapakban. Éppen egyikhez sem volt étvágya. Becsapna a jég-
szekrény ajtaját. Lent a ház mögötti garázsban valamelyik szomszéd 
be akarta gyújtani .a kocsit, de nem sikerült, másodszorra se, er ő l-
ködött, vonított :a motor, de nem gyújtott. A szomszédban alighanem 
most fűtöttek be először, átcsapatta füst orrfacsaró szaga. Valamit 
enni kellene. Tapasztalta már, hogy ilyenkar az a legjobb orvosság. 
Talán a fejfájása is elmiílna. De inkább csak roskadna össze, feküdne 
le. Ezt kívánja minden porcikája: eldőlni, kinyúlni, kikapcsolódni, ne 
kelljen semmire gondolnia, semmilyen testrészének semmilyen funk-
ciót végeanie, ez most az egyetlen óhaja, nem is az óhaja, egyszer űen 
csak erre képes és semmi többre. 

Váratlanul, hívatlanul toppansz be a lakodalomba. A násznép be-
szállt az gutákba, s elmlent az esküvőre, csak néhány öreg meg a zene-
kar maradt a, tanyaudvaron fölállított sátorban. Szokásos tanyai 
parasztlakodalom, a nagy sátorban körül asztagok, padok, fehér ab-
rosz, boros meg szádás üvegek. 

Gyönyörű  szeptember végi napsütés. Délután. Az öreg három cim-
borájával ül a sátorban. El őbb nem ismer meg. Aztán egyszer csak 
elmosolyodik: Nézd csak! Te vagy ,az! Fekete ruhát visel, nyakkend ő  
nélkül fehér inget, fönt a pápaszem, pödrött, de már ritkuló a bajsza. 
A sátor előtt szakadatlan pengetik a citerásak: Hideg szél fúj, édes-
anyám, hozza ki a .. . 

„Tudod, hát az valóban nem idevaló, arról beszélni. Nem lako-
dalmi téma. Igazad van, ne rontsuk el a hangulatot. Tudom, • te hord-
tad az ebédet." Elmélázik, tölt a poharamba, ő  édessel keverve issza 
a bort, koccintunk. Kimelegedtem, ahogy a poros d űlőúton kigyalo-
goltam ide, s most jólesik. „De az anyjuk, tudod, hogy akkor már .. . 
mikor ... — s fölemeli a kezét, azzal segít a nyelvének kifejezni 
a gondolatot — hát szóval, amikor agyonvertek, aztán nyolc napig 
nem adtak enni. Hogy ás, az pénteken volt, és aztán következ ő  pén-
tekig semmi. Jaj, hagy vertek! A régi rendőrparancsnok meg a dobos. 
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Mikor én megszöktem és reggel följelentettek, .akkor ezek jöttek ki 
értem, de akkor már lejárta hat óra, amit az oroszoktól kaptak, nem 
végezhettek ki. Aztán, amikor Szabadkán kiengedtek, találkoztam én 
a parancsnokkal. El őbb otthon egy kicsit összeszedtem magam, és 
bementem a városba, egyenest a halászcsárdába, tudtam, ez olyan 
szerb kocsma volt, há.t ott ül ez, most is, odaköszönök neki, az meg 
megrökönyödve néz rám: Hát maga? Én meg csak nevettem a sze-
mébe, akkor már nem féltem t őlük, mondom: Hát látod, itt vagyok! 
Közben odaszólok a sankhoz, kérek egy pohár bort, aztán megint 
neki: Mondtam én nektek, hogy én ártatlan vagyok, de veletek nem 
lehetett beszélni, azt hittétek, hogy majd a Péter király jön vissza, 
s akkor ti mind nemesek lesztek! Erre oszt a koma csak fölállt, és 
kioldalgott a kocsmából, de nem ám az utcára, hanem hátra a klozet 
felé." 

Nem akartam zavarni a lakodalmi hangulatot, de az öreg egészen 
belemelegezik, élvezettel mesél, néha fákat nevet hozzá, mintha nem 
is ő  élte volna át csak költené az egészet. 

Boros üveggel kezében egy ingre vetk őzött fiatalember lép a zené-
szekhez, ezek vidámabb ritmusba kezdenek: Kis kút, kerekes kút van 
az udvarunkban... 

Az istállóajtón keresztül csak a tehenek fara látszik, az udvar vé-
gében nyolc szöszi kismalac szöszmötöl. 

„Ej, ej, mennyit vertek! Minden este vacsora után egyenként szó-
li:tottak fel bennünket a rend őrszobára, s ott ameddig csak bírták, 
látod, most hullanak ki azok a fogaim, itt van egy, meg ernitt ez, 
ami letört. Akkor este is a rend őrszobára szólítottak föl bennün-
ket, asztalokat raktak egymüsra, ott ült az ötöstanács, mikor belép-
tem, az ajtóban állt egy koma, rémszólt, hogy vetk őzzek, s közben 
irtózatosan elkezdett verni a bikacsökkel, áj, úgy vert, hogy még le 
is térdelt hozzá, de érdekes, hegy nem éreztem, az ember valahogy 
attól az izgalomtól nem is érezte a fájdalmat, a bíróság meg közben 
fölvette az adataimat, egy gatyában álltam Ott, összekötöztek, és ha-
lálra ítéltek, közben itt is, ott is mondogatták, hogy a Tiszába kellene 
ezt mind küldeni, de mi már el őbb is — húszan voltunk egy szobában 
— sejtettük, hogy kivégeznek bennünket; én leoldottam a szomsz&
dom kezéről a drótot, és mondtam a többieknek is, hogy támadjuk 
meg a kísérőinket, két suhancnak kellett lekísérni bennünket a Ti-
szára, nem tudtak azok a puskával bánni, de mikor láttam, hogy 
nem lesz semmi, akkor én megléptem, mihelyt kiléptem a rend őrségi 
kapun, úgy egy gatyában szaladtam, az is leszakadozott rólam ,a ve-
réstő l, fölkaptam két kockakövet, hogy most nem bánom, de ha talál-
kozok valamilyen járőrrel, azt ugyan .kupán vágom, de aztán azokat 
is eldobtam. Aztán, mikor kiszabadultam, elmentem ahhoz az em-
berhez, aki följelentett, mikor meglátott, egyszeribe lefeküdt, hogy 
nagyon, jaj, nagyon rosszul érzi magát, én hogy vagyok, mondom 
neki, hogy minden rendben van, és nehogy azt higgye, mintha én 
haragudnék azért, mert ő  följelentett, így jobb most legalább szaba-
don járhatok, nem kell bujkálnom, akkor oszt kiszólt az asszonynak, 
hogy hozzon már be egy kis pálinkát, iszik pálinkát, kérdezte t őlem 
is, hogyne mondom, csak ide vele." Ezt is jókedvvel mondja, nem 
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kis gúny van a szavaiban, amikor arról mesél, hogy megriadtak néme-
lyek, amikor élve viszontlátták. 

Visszajött ,a szerb cimborám apja, akir ől azt mesélték, hogy a bá-
náti sző lőkben bújdosott a megszállás idején, felesége magyar volt, 
s azt is rebesgették röla, hogy a. férjének titokban hordja az ebédet, 
lánya egy magyar katonatiszthez ment férjhez, s azt mondogatták, 
hogy az ember, gaz apa, amikor a háború után visszajött, nagyon 
haragudott, ami еrt nem vigyáztak a. lányára. A szomszédok így mond-
ták: nem vigyázt аk, s én nem értettem, mit akart ezzel mondani 
a Glišo bácsi, hiszen hogy kellett volna vajon vigyázni ,a lányára. 
Nagy bajszú bo!.tos volt, sokan ismerték, most azonban nem kapta 
vissza az üzletét. Fmlékszem, az agártól hallottam egyszer, hogy 
az öreg azt mondta egy, a novemberi letartóztatásokra tett cél-
zásra : „Igen, de ;azért mi az utcán nem l őttünk le senkit." 

Azt a szerb embert is úgy l őtték le negyvenegyben, aki miatt —
közvetve ugyan a tanyai rohanom a börtönbe került. Egy ,nem-
zetőr, akit a felszabadulás után szintén lezártak, de akinek azon 
az éjjelen szintér. si, került megmenekülnie, azt mondta neki: Menj 
csak be ,te is ide — a laktanyába — ,  majd úgy jársz, mint a többi!  
Erre ez megijedt, futni kezdett, a nemzet őrök meg utánalő ttek. 
Noha azon a hajnalon megúszta a kínzást és kivégzést, büntetését 
nem kerülte 11, hét évet kapott. 

Benyitott megint a hálöszobába, mindent rendben talált, a két 
ágy leterítve, vetetlemil egymás mellett. Akadoznak a gondolatai, 
erőltette volna a k ѓpzeletét, nem tudta megtalálni az összefüggést 
a nappaliban hagyott alsónemű  és az érintetlen hálószoba között. 

Végigdőlt az ágyon, er őtlenül zuhant a felesége ágyára, ;a szom-
szédból áthallatszott a rádió bömbölése: kilencvenhét halott ... újabb 
offenzíva készül ... tovább folytatódnak a bombázásuk ... éles harcra 
készülnek a diktatúra ellen ... eddig százezer katonát veszítettek .. . 
— az ájulás fojtó ködét átverik a gcndolatszíkrák. Nem ér ez sem-
mit, megfordul, hasra fekszik, émelyeg a gyomra. Vissza kell menni 
a kárházba, a röntgenkészülék elé, .az az ő  világa, ott érzi igazán, 
hogy rá is szükség van, hogy nem él hiába, hogy van, lehet értelme 
az életének. Nem is kellett volna eljönnie onnan, ez az idd azóta el-
veszett az éhtéböl, csak teng ődik, múlnak a napjai, küszködik, szen-
ved anélkül, hogy a murukájánal, kézzelfogható eredményét látná. 
A körházban rn ~gis, ey-egy diagnózis, egy-egy gyógyuló beteg... 

Nem а, Эmilycn szilárd elhatározás szülte ezeket a gondolatokat, 
inkább kétségbees Іtts ѓgét tükrözik. Időnként belemar a gyanú: fél-
resikerült a házassága, elégedetlen a munkahelyével, nincs látszata, 
eredménye •a munkájának. Nem is olyan régen még úgy érezte, elöl-
ről kellene kezdeni. Most már nem jutna ilyesmi sem az eszébe. Ne-
vetségesen hatna. Különben is: mi az, hogy elölr ől kezdeni, honnan  
vajon, hol, melyik az a pont, ameddig vissza kellene menni, ahonnan  
el kellene indulni, ahonnan másként lehetne csinálni. Az óvoda?  

Vagy még előbb? A számtantanár mondogatta mindig a gyöngéb-
beknek: vissza a dedóba! Lehet, hogy ez is a nagy baj, hogy mindig  

az újrakezdés ábrándjával volt elkeveredve, ahelyett, hogy amit egy-
szer elkezdett, azt próbálta volna becsületesen, szívvel-lélekkel, teljes  

odaadással csinálni. Az apja élete, s a környezete, gyermekkora vilá- 
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gának az alakjai mind ezt a tanulságot kínálták neki, tulajdon-
képpen a vérébe szívta ezt a tapasztalatot. S mégis ... Talán éppen  

azért ez .a szörny ű  vergődés, láz és hideglelés, mert ki kellett, a vé-
rét kellett kicserélnie. S gyakran jutott mégis arra az álláspontra,  

hagy ,amíg él az ember, amíg csak van esélye, addig nem tudhatja,  

egy-egy Cselekedetéről, életének fontosabb fordulópontjáról biztosan  
megállapítani, hogyan lett volna jobb, hiszen könnyen megtörténhet,  

hogy a ma alkotott véleményét, értékelését egy holnap bekövetkez ő  
esemémy, előre nem látott, ismereteink korlátozottsága folytán el őre  
nem látott fordulat esetleg megcáfolja. Ez a bölcsesség sokszor  

vigasztalta is, pontosabban ezzel vigasztalta magát, amikor néha bol-
dogtalannаk érzett családi élete, elrontott házassága miatt el-elkese-
redett: hátha éppen ez az igazi, ez az életmód, a szenvedés vállalása  

az, ami majd végül a gazdagabb, élménytelibb életet jelenti? Egyszer  

él ,az ember, s valójában meg sem érdemli az életet, ha valamilyen  

erkölcsi normák, szakásak és más kötöttségek miatt nem használj a  

ki a kínálkozó esélyeket, hanem hogy ártatlan maradjon, sorra elsza-
lasztja őket. Arra azonban sohasem futotta az erejéb ől, hogy ezeket  
a gondolatokat következetesen végigvezesse.  

fgy volta kórházba való visszatérés gondolatával is. Mintha csak  

félt volna, hogy önmaga el őtt is be kell vallania: gyerákes önámítás  
az egész, hiszen els ősorban úgy szökött meg a kórházból, nem bírta  

azt a légkört, számtalanszor úgy érezte ott, hagy a koilégái mind  

összeesküdtek ellene. Csupa régi úri családból származó orvos dolgo-
zott ebben a kórházban, zárt, arisztokratikus légkör vette őket körül,  
s nem kímélték az eszközeiket, hogy megakadályozzanak minden  
soraikba való betörési kísérletet. Sokszor apró bosszantások voltak  

ezek, de nem egy éppen elegend ő  volt ahhoz, hogy napakna elrontsa  

a hangulatát, elvegye a munkakedvét. Beiratkozott a munkásegyetem  

francia nyelvtanfolyamára, s kérte a kárház illetékes önigazgató szer-
vét, hagyja neki jóvá a tanfolyam ,költségeit, egyb ől leszavazták. Nekik  
nem volt szükségük tanfolyamra, már otthon, gyermekkorukban meg-
tanultak néhány idegen nyelvet, mit akar most itt ez a bugris pa-
raszt. Évekig nem adtak neki lakást, azt remélve, hagy majd csak  

megunja az albérleteskedést és elmegy vidékre, számtalanszor kény-
telen volt másak helyett is vállalni az éjjeli ügyeleteskedést, s amikor  
félévi bizonytalan huzavona után mégis úgy lett, hagy ezt külön fize-
tik, akkor egyszeriben sz őrén-szálán eltűnt az a könyv, amibe az  
ügyeleteskedést vezették.  

Atlátatt a számításaikon, s kivárta a lakást, szorgalmas volt, min-
den munkát vállalt, betegei szerették, sahagy az önéletrajzában írta:  

kivitte részét a társadalmi munkából is. fgy került el a rniniszté-
riumba, nem menekült, hanem előléptették, ő  azonban tudta, hogy 
nem az előléptetés miatt hagy jsa ott a betegeit, noha voltak olyan  
pillanatai is, amikor úgy érezte, azt remélte, hagy új beosztásában  

hasznosabb munkát végezhet. Hagy mehetne most vissza?  

Az apámnak is kell vennem a születésnapjára valamit. Beteges,  

nem iszik, nem dohányzik. Jön a átél, valami meleg alsónemű  lenne  
legjobb. Ezt még sosem tette: fölkelt, kiment az el őszobába, a kre-

denc tetején felnyitatta a telefonkönyvet, hogy megkeresse a felesége 
szeretőjének a telefonszámát. Kikereste a P betűt, aztán ujjaival 
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futott végig a, neveken, amíg meg nem találta. Bal kézzel füléhez  
emelte a kagylót, hallatta a jelzést. „Hal lehet máshol? Biztosan on-
nani is telefonált reggel az irodába. S ha nem, ha éppen a férfi veszi  
majd föl a telefont?" Еrezte, hogy hű1 meg benne a vér. Jobb kezé-
vel, a mutatóujjával akar tárcsázni, ráteszi az ötös számra, épp hagy  
belefér a tбrnpe uj fahegye a karikába, , gaz istenbe, hogy összecsamó-
sadott ez a drót is", gondolja, alig álla lábán, s ahogy visszateszi,  
visszacsapja a készülékre a kagylót, egy darabig még úgy markolja,  
ránehezedik, aztán nagyot sóhajt. Szánalmas 2s, nevetséges is. Önmaga  
előtt is. Becsukja a telefonkönyvet, visszamegy a hálószobába.  

A becsukódó ajtó — meg kellene kenni, de ezt is mindig halogatja  
— hosszan csikorog utána.  

A telefon csöngése ébresztette föl. Riadtan ült föl az ágyban, ká-
bultan ment ki az el őszobába, s emelte föl megint a kagylót. Aludt-e  
egyáltalán? Mi mindent össze nem álm,odott? Vagy nem is alvás volt  
ez, csak ügyetlen bukdácsolás az álam és ébrenlét aknamez ős hatá-
rán. Most is mintha fáradtabb lenne, mint amikor lefeküdt. Az az  
érzése, hogy már hónapok, évek óta nem alszik semmit, éjjel is min-
denről tud, minden neszre fölébred, állandóan gondolkozik, vitatko-
zik, töri valamin a fejét. De mégsem lehet, hogy ne aludjon az em-
ber. A felesége ki szokta nevetni: „Ugyan délután is, ahogy letetted  
a fejed, .már fújtad is a kását." Több szakcikket is olvasott err ől  
a kérdésről, de egyszerűen nem tudta elhinni, amit az orvosok, a tu-
dósok állito гttаk.  

Füléhez tapasztotta +a kagylót. Els ő  hallásra ismeretlen női hang  
kezdte ostromolnia kábultságát. Bocsánatot kért, hogy nagyon rosz-
szul hallani, kéri, ismételje el még egyszer. Másodszorra rögzítette  
tudatában .a szavakat, de csak amikor már lecsapta a kagylót, csak  
akkor, többszöri ízlelgetés és kérődzés után jött rá .az értelmükre,  
súlyukra, a bennük megbúvó fenyegetésre.  

Azonnal jelentkeznie kell, már mindenütt keresték, de sehogy sem  
tudták megtalálni, nagyon fontos ügy, sernsnilyen kimagyarázkodást  
nem fogadnak el.  

Félni kezdett, s ahogy állt még mindig megdermedve a telefon ,  
készülék mellett, arról kezdett gondolkodni, nem járt-e el megint  
a szája, kivel is beszélgetett a napokban, bizalmasabban, őszintéb-
ben. Talán az a magas, nagy mellű , húsos ajkú titkárnő , akit a múlt  
pénteken a liftben ismert meg, s akivel aznap is Vadászkürtbe men-
tek vacsorázni, s aki annyira megragadta a, közvetleлségével. A tltk.áx-
nőkről valahogy mindig azt gyanítatta, hogy el ővigyázatosnak kell  
lenni velük, s ez a gyanú most egyszerre felébredt benne, már már  

biztosra vélte, hogy ott tolta e1 az igazadást, eljárta szája, és most  

minden bi zannyal azért hívatják ilyen sürg ősen. Számtalanszor meg-
fogadta már, hogy minden szót meg fog rágni, miel őtt kimondaná,  
de aztán jönnek esetek, amikor nem tud maganak parancsolni, ellen-
őrizhetetlenül és feltartóztathatatlanul ömlenek bel őle a szavak. Ilyen-
kor valami különös elszántságot érez, hagy nem bánom, akármi lesz  
is, de... fgy nem tudta alhallga;tni a véleményét akkor sem, amikor  
hallatta, hagy az egyik politikus f őnöke egy nagy villaszerű  épület-
ben két emeletet, két ötszobás lakást kapott, vagy a т  јkar a másik  
villájának az udvarában alulról is megvilágítható úszómedencét épí- 
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tettek, vagy amikor... Most megrettent, s próbált visszalapozgatni 
az emlékezetében, mintha csak a terhel ő  bizonyítékokat keresné. Át-
hatatta a félelem, kapkodva borotválkozott. Talán vissza sem jöhet 
ide többet. Nos, most, ha most valóban elt űnik, nyoma veszik, ki 
keresi, s miért is keresné egyáltalán? Most elmegy, jelentkezik, nem 
tudja, ki várja ott az iirodán, de mindegy, bárki legyen is, semmi sem 
akadályozhatja meg, hogy szándékát végrehajtsa. Ő  védekezni nem 
tud. Védtelen. Végeredményben, semmi józan ésszel elfogadható oka 
sincs arra, hogy féljen, hiszen eddig senki, mióta ebbe a hivatalba 
jött, még csak nem is figyelmеztette, intette, hogy másként visel-
kedjen, ne járjon a szája, de ez is csak fokozta a félelmét, úgy kép-
zelte, valahonnani figyelik, minden lépését számon tartják, s csuk 
a kellő  alkalmat várják, .a megdönthetetlen bizonyítékot, a pill.ana-
tot, amikor önmaga esik a kelepcébe, hagy ,lecsapjanak rá. Lehet, 
hogy csakugyan azzal a titkárnővel követte el a végzetes hibát, tudnia 
kellett volna, minél kedvesebb valaki, annál veszélyesebb, gyanúsabb, 
s ezért csak óvatosabbnak kell vele lenni és nem fordítva. Mivel tudná 
mentegetni magát? Hogy tudna védekezni? Megundorodott ett ől 
a gondolattól. Semmi okom sincs a mosakodásra. Ha valaki vallja 
ezeket az elveket, szereti ezt az országot, ezt a rendszert, akkor az 
én vagyok. Akárhogy is festenek néha a konkrét esetek, bármennyire 
kiábrándítóak is, olyan szépek az általános emberi törekvéseink 
s a fejlődésünk egésze annyira megragadó, hogy máshal csakugyan 
nem tudnék élni. Kész vagyok ezekért az eszmékért minden er őmmel 
küzdeni. Kinek lehet .kifogása ellenem? Miért kellene akkor ilyen 
álláspont és magatartás mellett védekeznem? Visszarakta a villany-
borotvát, fölnézett a bojlerra, van-e meleg víz? S lehet, hogy nem 
volt igaza, a beszolgáltatás ideje mégis h ősi kor volt. Nagy önfeláldo-
zások, erőfeszítések, lemondások. Mintha most indulna vagy leg-
alábbis gyorsulna meg a vérkeringése. Roppant súlyos helyzetben 
volt az ország. S ha feln őtt karában már valaki kihívóan megkér-
dezte tőle, „és hol voltál te negyvenegyben?", akkor hetykén vála-
szolhatta, hagy minden hülye tudja, mit tehet egy nyolcéves gyerek. 
De mostanában — nos, nem mások, csak ő  maga tette fel önmagá-
nak ,a, kérdést: és ha történetesen tizennyolcéves lettél volna? Vagy 
a beszolgáltatások idején? A parasztak, a furfangos nagybácsi is, kinn 
a szálláson, a szárkúp alá rejtette a búzát. Rátaláltak és összerágták 
az egerek, nem jutott el oda, ahol minden ,szemnyit nagyon vártak 
a kenyeret csak jegyre vásárló munkásemberek gyerekei. Spekuláció, 
feketepiac. S ő  ezeknek az oldalára állt. Azokat pártolta, akik mások 
nyamorúságas helyzetét kihasználva akartak meggazdagodni. Ez az 
igazság? Kézenfekvő , emberileg indokalt lenne, hogy önmagával szem-
ben ilyen álláspontot foglaljon el. Mégis bizonytalankodik. Egyre csak 
az jár az eszében, hogy voltak a feketézésnél, a búzarejtegetésnél na-
gyobb gazemberségek is. Éppen azok, akik a feketéz ő  parasztokat el-
ítélték, akik az áldozatok szükségességér ől szónokoltak, sokszor éppen 
nekik nem volt meg gaz erkölcsi tisztaságuk ahhoz, hogy másoktól le-
mandást, becsületességet követel jenek. Az emberek még most is em-
legetik, hogy a kapitány a kiürített szomszéd német faluból éjsza-
kánként indítatta útnak saját házához a megrakott kocsikat, s szó-
nokolhatott aztán nappal, nem hittek neki. Viszketett a jobb lábán 
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a kisujja, úgy látszik, megint megfázott, gyerekkorában sokat szenve-
dett emiatt, mert vérszegény volt, télen mindig fáztak az ujjai, vizes-
tetűsek voltak, lilára dagadt, és ha felmelegedett, folytan viszketett 
a sarka is, a szomszédasszonyok azt mondták, esténként meleg víz-
ben kell áztatni őket, olyan forrón, ahogy csak kibírja, s j ó1 is esett 
ez, ült a .sámlin a kemence mellett, lábait a forróvizes lavórban tartva, 
fölmelegedett, meggyorsult a vérkeringése, másnap azonban megint 
megfázott gaz utcán a lába, s ha a tanteremben fölmelegedett, ször-
nyen viszketett, ilyenkor nem tudott odafigyelni, mert azzal volt el-
foglalva, hogy egyik cipője sarkával taposta ;a másik orrát. Sorra veszi 
az utcája házait. Mit csináltak, hogy viselkedtek az emberek, amikor 
a túloldalról telepítettek ki ;a szerbeket; s máshol is, mit jelentett 
egy magyar számára embernek maradnia nagy razziák idején? Ártat-
lan szerbek ezreit ölték meg, kínozták halálra a honvédek, a nemzet-
őrök. A 18-bam idetelepitett szerbek hazaiba magyarok költöztek. Ne-
vetséges és szánalmas lenne mentség után kutatni, hogy ki mert volna 
a kakJastallasakkal szembeszállni, mit tehet az ember, az emberke 
a mindenható gépezettel szemben? Voltak, akik tudták, hogyan ma-
radhatnak emberek, s hogy mit tehetnek? Akik tudatosan vállalták 
a kockázatot, megvetették а  halált, s ott harcoltak a jugoszláv kom-
munisták soraiban. Ezek az emberek tudták, hagy kell viszonyulniuk, 
milyen álláspontot kell elfoglalniuk a razziákkal szemben. Már akkor 
látták volna, hogy gaz az .egyetlen út, amelyen az itt él ő  népek együtt 
járhatnak?  

Hányat kivégeztek, fölakasztottak közülük. Neveletic-nség, gyaláz-
kodás lenne feltenni most a kérdést, hogy no, és mit értek el az ellen-
állásukkal, mi hasznuk van belőle, kinyírták őket, elrothadtak már 
régen, akik meg okosabbak, óvatosabbak, ravaszabbak voltak, vagyis 
nem ,avatakoztak a politikai ügyekbe — ez lenne háta kiút, a meg-
oldás -- s még egy kis szerencséjük is volt, most virulnak, s nyugod-
tan élvezik az életet? Igen — a szólam k, a jelszavak, hogy jobb 
a halál, mint élet a rabságban, rabigában, de hát manapság .. . 

„Kislányom, köszönj szépen az apukád szeret őjének." 
Lehet, hogy megtudta, már megtudta volna valaki, hogy kinn vol-

tam az öregui,él, hogy a lakodalomban a börtönben töltött éjszakáit 
mesélte nekem, talán kihallgatta valaki azt a beszélgetést, s még az 
este, amíg mi a birkapaprikást ettük, lekopogta illetékes helyen, s 
most emiatt ,akarnak felel ősségre vonni, vagy legjobb esetben figyel-
meztetni. Megint visszaemlékszem: nem mondott semmi különöset, 
és szinte élvezettel mesélte, mint obsitos katonák régi háborús él-
ményeiket. „Tudod, itt a jobb fülcimpámon volt az a gumó — mo-
gyoró nagyságú bör alatti növés —, áj, ezt, az volt a rögeszméjük, 
hagy majd ezt leverik. De nem sikerült nekik." Nevet ehhez is. Nem-
rég műtéttel távali,tatták el ezt a gumót. Rákgyanús. 

Megrettenek, ahogy hallom a cseng őt. Máris. Vagy talán a felesé-
gem jött meg — reménykedІk, mert nem is tudom, hagy is csinál-
jam, ha most elm gyek, legalább egy levelet, pár sort kellene itthagy-
nam, hagy tudja, hal érdekl ődjön utánam. Kintről, föntről, a ma-
gasból egymás után három er ős robbanás. Azt mesélik, a sugárhaj-
tású repülők törik át ilyenkora hangfalat. Végeredményben, ntii közöm 
nekem a feleségemhez, vagy neki énhozzám? Sajnálom azt i а  kis 
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balerinát, hozzá szeretnék most elmenni, az ő  egészségesen sima 
bőrű  mellére lenne jó most ráborulni, mi volt benne az a különös, 
csodálatos valami? Sokszor úgy éreztem, a haltat is fel tudná támasz-
tani, kifogyhatatlan volt az üdesége. Kés őbb, amikor már elem 2s jár-
tam hozzá, sokszor rá kellett gondolnom, olyankor is, amikor a fele-
ségemmel feküdtem, ennek a mellét, comb fait ,simogattam, de a tán-
cosnő  teste járt az eszemben, képzeletben nála voltam, őt öleltem, 
csókoltam; tudom, hagy utálatos módon csaltam ilyenkor .a felesé-
gemet, de mé.g csúnyábban, nevetségesebben önmagamat csaptam 
be. S most ezek után hagyjak hátra egy levelet, amin, ha hazajön 
és elolvassa, talán csak jót fog nevetni, hogy ihol e, már megint 
hülyül! És nem is tudom, nincs-e igaza, hiszen, most megint csönget 
valaki, „NLindjáart", szólak ki, — hiszen, ismételten be kell ismernem, 
semmi ,komoly oka, alapja sincs a rettegésemnek, különösen most, az 
átszervezés után, egyszer űen talán az a szubjektív eredet ű  és termé-
szetű  bizonytalanság, amelyik egész életemben végigkísér. Sosem ver-
tek meg az iskolatársaim, de örökké féltem, hagy egyszer elkapnak, 
s ha nincs is rá semmi ik, kegyetlenül elraknak, összevernek, láttam 
felénk ilyen verekedéseket, estefelé, amikor mentünk haza az isko-
lából, akkor két csoport gyakran irtózatosan összeverekedett, kitör-
dösték a házak elé ültetett facsemetéket, s azzal estek egymásnak, 
kövekkel, göröngyökkel, tégladarabokkal dobálták egymást. Féltem 
akkor is, ,amikor :a munkaakcióra kellett mennem, de aztán be kellett 
látnom, mennyire nem volt igazam; a parancsnokunk, egy tartalékos 
tiszt, olyan derekasan viselkedett, Fannyira becsületes és következe-
tes volta magatartása, hogy azóta, az elmúlt tizenöt év alatt is több-
ször és szívesen gondoltak vissza rá. A brigádok megkapták a nor-
mákat, és versenyeztek egymással, hogy kinek a brigádja lesz több-
ször rohambrigád. Ett ől is féltél, hogy majd agyonhajszolnak ben-
neteket, a parancsnak azonban kijelentette, nem azért jött ide ez 
a százhúsz fiadal, hagy fele betegen menjen haza, az akció után otthon 
Is várnak ránk a feladatok, úgy dolgozunk és .annyit, ahogy és ameny-
nyit bírunk: Egyszerre megnyerte a tetszésedet, a másokét is. Szar-
gaLYnasabban dolgoztatok, mintha hajtott volna benneteket. Nagyszer ű  
ember volt, s később, mikor sok év után újra találkoztál vele, vagy 
hallattál róla valamit, megint csak err ől győződtél meg. A helyettese 
is hasonló volt, csak valamivel darabosabb, idegesebb, csiszolatlanabb 
egyéniség. A brigádok közötti versengésben különösen a nišiekkel áll-
tunk hadilábon, s a telepüdés pparancsnoksága is az ő  malmukra haj-
totta a vizet, egyszer kimentünk munkára, és nem tudtunk mit 
csinálni, órák hosszat ácsorogtunk, nem kaptunk sz вrszámat és 
munkafeladatot se, a helyettes velünk volt, idegeskedett, aztán mikor 
már nem bírta tovább, bement a f őparancsnokságra, és ... Elég az 
hozzá, hagy fegyelmi bíróság elé akarták állítani, amiiért szabotázzsal 
vádolta meg ra főparancsnokságot, csak nagy nehezen tudtuk bebizo-
nyítani, hogy „nem azt mondta, hogy szabotázs, csak azt, hogy ez 
arra hasonlít". Kissé letörte a dolog, csöndesebb lett, de bizonyosan 
tanult belöle; így a hirtelenkedéseivel is rokonszenves volt, sohasem 
kételkedtem .a becsületességében, sajnáltam is, a szememben ő  testesí-
tette meg a forradalmárt, a megvesztegethetetlen, csak a közügyek-
nek élő , önfeláldozó embert, de reménytelenül szerelmes volt egy  
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jómódú fővárosi lányb , aki az orránál fogva vezette. („Vagy a sze-
mélyzeti főnök etetett volna meg, beadta a meséket, én mindent  

megettem, ő  meg aztán... régi, bevált módszer. Az öreg huncut, kész  

sztorijai vannak, észre sem vesszük, s bent vagyunk az egérfogóban.")  

Jólesett néha visszagondolni az akciós napokra, az ottani cimbo-
rákra, nagyszerű  emberekre, mert bár a saját élete, pályafutása min-
dennél beszédesebben bizonyíthatta a számára, hogy a'z épül ő  szocia-

lizmus eszméi, amelyekről az iskolában tanult, íme, az életben is 
megvalósulnak, sokszor nem hitt magának, nem volt számára ele-
gendő  bizonyíték, hogy íme, ő , a parasztgyerek is kitanulta az egye-
temet, hagy ezt éppenséggel csak az ú j rendszer tette számára lehe-
tővé, azeldtt nem is álrnadhatott ilyesmir ől, most is hallja az any j a 
hangját, sahagy a szomszédasszonynak vagy valamelyik rokonnak szo-
morúan mondogatja, hogy nem is tudja, mi lesz, a „szervezete gyönge, 
a paraszti munkát nem bír j d, inasnak meg, jaj, inasnak hát hagy 
adják !oda az egyetlen fiukat, a mesterek csak pofozzák az inasokat", •  
betegeskedett, vérszegény volt, csak az iskolát láttak volna az egyet-
len lehetőségnek, de ez meg túl sokba került, a földszabadulás szá-
mária valóban a, fejlődés, a tanulás, az emberré levés útját nyitotta 
meg, tele dilemimákkal és kételyekkel, persze, s nemhogy fiatalon 
bekapоsalódott volna a mozgalomba, hanem .egy-egy találkozás, kí-
sérlet, sokszor meg ,is tántorította, már-már betegesen hitetlenné tette; 
nem volt annyi tudása vagy egyszerűen ereje —. folytan vérszegény-
ségben szenvedett —, hogy egynémely eset mögött az összefüggéseket 
is meglássa, s levonja a, nem a visszafelé húzó, hanem az el őre len-
dítő  következtetéseket, így volt :akkor is, amikor az ifjúsági szerve-
zet elnöke akarta beszervezni az ifjúsági szervezetbe, nem tudta el-
képzelni, hagy tudna vele dolgozni, egyszer űen nem tudott hinni neki, 
mert gaz elnök egyúttal a vágóhíd igazgatója is volt, s azt mesélték 
róla, hogy vaganszáгra bevásárolt hízott kacsákból, felfüstölte a hú-
sukat, aztán amikor nem tudta eladni, kiszállitani a kacsahúst, akkor 
ezzel tüzeltetett. Talán már beteges lelkiismeretessége miatt nem 
tudta másoknak megbocsátani az ilyen hibákat, mulasztásaktit, amQ-
1yekből a közösségnek, az amúgy is nehéz id őkben, nagy kára szár-
n-))azott.  

Nem Látta, képtelen volt erre, hagy mégis többségben vannak az ed-
dig elnyomott rétegekb ől feltörő  nagyszerű , íDig-vérig becsületes em-
berek, pedig közvetlen környezetében is láthatott ilyeneket, a vélet-
lenül börtönbe jutott :szállási nagybátyjának egyik fia hónapokig 
dolgozott a, vasútvarral építésén, s valóban itt, az ifjúsági akción ala-
pozta meg az életét, ,kitanulta a traktorvezetést, otthon munkába 
lépett a gépállomáson, aztán ;a mez őgazdasági birtokon dolgozott mint 
traktorista, megnő:sült, gyerekei születtek, mragasképzettség ű  munkás 
lett, házat vett a városban, s most ját keres ő  munkása egy nagy 
szervizállomásnak, közben néhány hónapot a Szovjetunióban töltött, 
hagy az ottani gyárakban. ismerje meg a szovjet gyártmányú trak-
torok alkatrészeit, kezelését, javítását, szereti a gépeket, a motoro-
kat, szereti a szakmáját, nem is lehet oka panaszra, gyorsan fejl ődött, 
s bizton elmondhatja, hogy éppen a tudása és a mindig emberi és 
következetes magatartása alapján; amikor felvet ődött a Szovjetunió-
beli út kérdése, az üzem vezet ősége egy másik mestert, egy öreg 
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munkavezetőt akart kiküldeni, de akkor a munkások a gy űlésen föl-
álliak, s azt mondták, hogy nem és nem, egyhangúlag javasolták és 
követelték, hogy ót ,küldjék ki, „utána madarat lehetett volna fogatni 
velem, nem .is annyira az utazás miatt, noha annak is örültem, de 
nagyobb dolog volta számomnra, ahogy hallottam: a munkások sorba 
mind mellémállnak." Hallgatom, elképzelem azokat a perceket, ezek 
lehetnek azok, amikor az embernek muszáj éreznie, hagy mégis érde-
mes élni, s ő  sokszor érezte ezt, még a szálláson, a birtok szakszer-
vezeti, munkástanács ülésein sokat, következetesen és ügyesen vitat-
kozott, védte a munkásakat az igazgató önkényeskedéseivel szemben, 
nem félt kimondani az igazságot, vállalta a következményeket, s az 
élete igazolja az álláspontját. 

Tiszta inget vett magára, s mandzsettagombbal babrálva ment az 
előszobába, hogy megnézze, ki csönget. A folyosó fel ől a frissen pör-
költ kávé jóleső  illata áramlott, szivárgott be a lakásba. Ez az illat 

•Mirát juttatta. eszébe. Ez az !asszony sosem vitt a boltban darált 
kávét, mindigotthon pörkölte, és maga darálta, azt mondta, ezek 
a műveletek is hozzátartoznak a kávéivás szertartásához. Így esik 
igazán jól a fekete, meg ízletesebb is. Rendszerint csak este volt 
ideje kávépörkölésre, s a pörkölődő  kávé illata átitatta a közös esti 
beszélgetések emlékét is. 

Mondom, ok nélkül félt, ilyen volt, félénk az ,alaptermészete. Az 
életben soha senkit meg nem mert ütni. Sokszor megszólalni is 
félt, nehogy pusztán a hangjával is megbántson valakit. Sosem fe-
lejti el, csépléskor —üzent éves lehetett — kint volt ő  is a szérűn, 
segédkezett, föladogatta az embereknek a zsákokat, vigyázott .a lo-
vakra, s az uzsonnaszünetben az egyik asztag tövében fiúk, lányok 
hemperegtek, birkóztak, ő  meg csak állt ott leeresztett kezekkel, eset-
ten, néha szégyenlősen elfordítatta ;a fejét, s amikor az unokabátyja 
odaszólt neki, hagy „Nohát, eredj, oszt kapd e1 te is!", akkor egy 
majzas, kerek arcú, villogó szemű  lány csak lekicsinylőn nézett föl 
rá a szalmáról, s bántó volt, ahogy legyintve, gúnyosan megjegyezte: 
„Ugyan, ez?". Ilyen volt, s ezt :a két elnyújtottan kiejtett sz бt, azt 
a megvető tekintetet mintha beleégették, tetoválták volna az emléke-
zetébe, hordja magával évtizedeken keresztül, nem tudja lemosni, le-
sikálni, csak próbálgatja szégyenlősen rejtegetni, olyan emlék ez, 
amilyet nem rak a kirakatba az ember, mert nem a talpraesettségét, 
életrevalóságát bizonyítja. Utál j a a henceg ő  embereket, megveti, ne-
vetségesnek tartja őket, de talán csak azért, mert neki nincs mivel 
hencegnie, nem volt képes a h őstettekre, csak hétköznapi, szakvá-
nyos dolgokra futatta az erejéb ől. „Hоvá is tettem a kulcsot az 
előbb?" Felöltője az előszobában álló fogason függött, annak a, zse-
bében kell legyen. 

„El kellene menni mégis, nagyon.nаgyan messzire, el valamelyik, 
hegyek és fenyvesek közé beágyazott, a világ randaságaitól elszigetelt 
tüdőszanatóriumba. Itthagyni végleg mindent, a legkedvesebb és a leg-
bántóbb, legfájóbb emlékeket éppúgy, mint ezt a lakást, apr бdan-
ként összeszedett halmijával, berendezésével együtt. Ezekt ől lehetne 
a legnehezebb elszakadni? Mennyi időbe tellett, mennyi szaladgálás-
sal járt, amíg berendezték a .saját ízlésük szerint ezt a lakást?! S most, 
most nem is tudja, miért nem vált már el a feleségét ől. Mit ér 
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egyáltalán az élet, ha az ember nemi élhet azzal az asszannyai, akit 
szeret. Folytan csak a lemondás. Valamir ől mindig le kell mondani. 
Áldozatot kell hozni. Átmenetileg. Hagy a holnapot biztositsuk .. . 
Aztán holnap megint ... S így .az egész élet. Átmenet. Átmenetileg 
élünk. Vagy inkább: átmenetileg nem élünk. Egy jó vízvezeték-szerel ő  
mestert kell talápni. Egyre-másra Lazulnak, kopnak ki most már 
:a csapok, a kanyhában s a fürd őszabában is csöpög a víz. Valami 
privát mestert. A takarítón ővel is mindig baj van. Várjuk, és nem 
jön. „A háborús veszély narpról napra fakazódík." A másik fekete 
cipőm is sáros, hol is lehet a barna, az már régen volta lábamon, 
alighanem tiszta lesz. Csak ha f űző  lesz benne. A jóistenit ennek 
.a rakodási mániának, a feleségemnek :az a betegsége, hagy mindent 
elrak utánam, aztánamikor sietek, mint most is, sehogy sem tudom 
megtalálni. Hogy bírtam ki eddig vele! 

Mire. Nem tudok magamhoz térni, mintha kicserélték volna, kis-
lányosan nevetgél, erőltetett a jókedve, nem áll j ó1 neki, mintha más 
ruhája lötyögne rajta. „Mi van :az igazgatóval?" — kérdem t őle, mert 
tudom, hagy el akarták zavarni. „Nem tudom, fogalmam sincs —. 
vápaszolja —, képzelje, nem voltam .a pártértekezleten, nem is érde-
kel, egyszerűen elfeledkeztem róla, képzelje, én, akinek azel őtt ez 
volta mindene, most egyszerűen nem jutott eszembe — nevet, han-
gosan kacag — délután eljött !a barátom, s elmentünk moziba, aztán 
meg ki vacsoráara a kalimegdani teraszra, nagyszer ű  volt, most játszik 
ott egy új zenekar, minden este megyünk valahova, nem érdekel 
a politika, az ülések, semmi, semmi se érdekel ..." 

Pislogok, miről beszél ez, mi leli vajon? S milyen barát ez most? 
„Egy régi barátom, maga nem ismeri, nagyon rendes ember, nagy 
Piros Rekordja van, még az egyetemr ől ismerjük egymást." No, gon-
dolom, most megjátszom magam, s komolyra veszem a tréfát: Ja, 
akkor ez az? „Micsoda ez az?" — pislog, s ha nem izgatna, hogy 
véglegesen leiitötták a kezemr ől, már örülnék neki, hogy sikerült 
beugratnom. 

Szóval, hát azt hallottam, hagy férjhez megy. 
Kitől hallotta? 
Mesélik ... itt a városban ... tudja, hogy van... 
Csakugyan? 
Bizony isten! Hát miért hazudnék. Igazán semmi okom, meg 

nem is tudnék magának. 
Majdnem igaz — tétovázik, hogy folytassa-e, aztán csak annyit 

mond, inkább sajnálkozva.: — de hát mégse. 
Nem megy a fejembe. Mire, Mira. Soha úgy le nem ült velem 

szemben, hogy legalább egy picikét láthattam volna ,a combját. Ez 
a piros Rekordos haver meg már mióta kezelheti. Gyanúmhoz nem 
fér kétség. Ilyen álnokul megetetett engem ez a n ő , vagy csak én 
vagyok ilyen mafpa? S a végén még, amit mond: 

Tudja, azt mondta, s alighanem neki van igaza, ahogy mi szeret-
jük egymást, nem elég ez mára házassághoz. 

A férfi finoman átgondolt, visszautasító szavai elégtételül szopgál-
nak nekem. Bár lehet, hogy nincs igazam. 

A telefon megint csöng. Az el őbbi ,titkárnő  hangja. Most már :any-
nyira észnél vagyok, hagy megkérdezem, ki és miért is keres. Persze, 
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hogy készségesen elmondja: ismét az a küldöttség jött, amelyik már  

a múlt héten is jár гt nálam, a közbenjárásomat kérik, vagyis hogy  

segítsek nekik megakadályozni, hogy bezárják a Sanitas tüd őgon-
dozót, ez az a szanatórium, fönn a hegyekben, amelyikben én is fe-
kiidtem betegen három és fél hónapot, a beutalás után nagyon  

sokat kellett várnom a meghívóra,, hűvös őszi napokat töltöttem fönn,  
s amikor leesett a hó, kértem bocsássanak haza.  

„Mind járt" — szólok ki idegesen, mert nem találom a kulcsom,  

micsoda hülye szakás, sosem hagyom .a zárban, megint csöngetnek  

türelmetlenül, hosszan, „Ki az?" — kérdem, de senki sem válaszol,  
az ajtóhoz lépek, fülelek, de nem hallok semmi neszt, kinézek a ku-
kucskálón, nem áll ott senki, a kulcsot se találom  .. . 

Nem is az utolsó szó jogán, egyszer űen be kell vallanom: nem  
sikerült. Az igazságot nem tudtam, nem mertem kimondani, éppen  

azt hallgattam el, amiért az embernek egyáltalán érdemes kinyitnia  

a száját. Hiába iparkodtam vissza iaz éjjel, hiába hagytam ott a sze-
minárium utolsó nap ját, megint csak m,elléfagtam. Egy ü. j abb cs őd. 
Önmagam előtt mondott csődöt az igazságérzetem, bátorságom, 
dszinteségem? Hagy miért, fölösleges lenne az okokat keresni. A szög-
letes pecsétes papinast ugyani megtaláltam, de ahogy ránéztem, lát-
tam: hamisítvány. El őbb is tudhattam volna. Én magam műveltem, 
önmagam előtt is titkolva. Széttéptem. A következményekkel már rég-
бta tisztában vagyok. Féltem t őlük. Az ítéletet is ismerem, és nem 
marad ;a számomra más, mit tehetnék, minthogy várom a végrehajtást. 

Vagy mégis, bármilyen áron is, a kegyelmet. 
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HÁROM NOVELLA  

BRASNY Ő  ISTVÁN  

MEGÉRKEZÉS AZ ARGENTÍNEiRA  

„Szerettük volna, ha itt maradsz velünk." —Mást talán nem is  

mondtak akkor hajnalban, amikor felkeltek. — „Szerettük volna,  

ha itt maradsz velünk" —ennyit csaik, vagy úgy tűnik, ennyit.  
Kinn esett iaz eső , barangбs, langyos volt s benn huzatos a le-

vegő , zsinóron futott ablaktól ajtóig, és tovább, ajtótól ablakig. —  

Meleg fészek. Tisztességes, rendes, meleg fészek.  

Ezt mondta: Nem értem. Nem értem ezt. Tegnap még minden  

másképpen volt. De tegnap minden ugyanúgy volt, mint tegnapel őtt.  
Tegnapelőtt ugyanúgy, mint tegnap és mindig. Ma másképpen van,  
mert tegnap és tegnapel őtt és azelőtt egészen másképp volt, mint  
ma. Ma másképp van, mert egy naptól, ami az érkezést jelenti, és  

csakis az érkezést, mert minden más, ami azon a napon történt,  

elködösödik, és marad egyedül az a pillanat, amikor leugorva a ho-
mokfutóról, kényelmes, szilárd és tágas terepet érez maga alatt  

mindkét talpa, attól a bizonyos naptól errefelé minden folyamatosan  
ment egészen tegnapig, és ma akaratlanul is megszakad a folyamа-
tosság.  

Egy napon így is, úgy .is odébb kellett volna állnia, és a mai az  

a nap. Ki a telepre, és sohasem tudni, mi minden történhet az em-
berrel az ilyenfajta telepeken. Hagy érte jönnek, az rnég nem je-
lentheti, hogy annyira fontos lesz ott a telepen és nélkülözhetetlen  
a jelenléte, sem azt, hogy már jó el őre tudnak róla mindent, és tisz-
tában vannak azzal az értékkel, amit az ő  munkája képvisel, amikor  
válogatás nélkül toborozzák az embereket. F őleg fiatal embereket,  
mert a magafajta gyermekerrLberek állítólag tanulékonyabbak, oda-
kinn viszont valamiféle változtatásukra töreakszenek, hagy tovább nem  

elég csupán engedelmeskedni, érteni is kell a szóból.  

Legalábbis ezt mondta Alexi úr, miközben m űfogsora, az a fehér  
kaucsuk műfogsora sokat sejtetőn csillogott.  

„Nézd, mához két hétre úgyis erre lesz utam, beugrik érted. Mit  

szólnál hozzá?" — kérdezte továbbá igen ravaszul Alexi.  

„Én örömmel megyek, ha igazán annyira komolyan vesznek. Úgy  
sejtem, maguknál jб  helyem lehet" — mondta.  

1333  



„Egyelőre biztos lehetsz benne. Nem hiszem, hogy attól félnél, 
hogy becsapunk. Ez idő  tájt nagyon nehéz ott kinn, de ha többen 
leszünk, minden könnyebben megy. Akkor hát mi ketten meg is 
egyeztünk, és tartjuk is hozzá magunkat?” 

„Igen, Alexi úr." 
„Majd szólok még itt az embernek, meddig számítson rád. Aztán 

az én emberem leszel. No, vigyen az ördög, de semmi rosszra ne 
gondolj, hallod-e?" — A kis fekete 16 beledőlt a hámba és már kat-
togtak is a homokfutó kerekei. Az itteni gazda messze kinn szénát 
kaszált. Alexi peckesen ült a taligáján, bal kezében két ujja közé 
szorítva a gyepl ő , jobb kezében pedig bojtos ostorát tartotta, az 
ostor nehéz szíját pedig, mint valami zászlót, el-elkapta a szél, és 
az .kígyóként messzire kinyúlt. Nézett utána mindaddig, amíg csak 
kezet nem fogott a ,gazdával. A gazda leeresztette a kaszát, úgy ment 
a taligához, keresztüllépkedve a here zöld rendjeit. 

Már titokban sajnálni kezdte önmagát, oly érzés vitt er őt rajta, 
mintha jó szándéka ellenére is becsapott volna valakit, aki ezt meg 
nem érdemli, és különösen t őle nem várta, mert titkon tudnia kell, 
hogy ő  hálával tartozik neki. Viszont Alexit, annak ellenére, hogy er-
refelé mindig is megvetették és úton-útfélen szapulták, amikor csak 
szóba került a neve, mégis rendes emberneik találta, illetve az egyet-
len embernek, akire a jelen pillanattól mindig örömmel gondolt. A 
gazda pedig még csak meg sem rótta éretlen elhatározásáért, és 
nem volt kétséges, hogy mindenáron szabadulni akar t őle, és eddig 
is csak jó szíve gátolta meg, hogy elkergesse, ami a környez ő  ta-
nyákon sokakkal megesett már, régebben vele is, csakhogy a rosszat 
inkább elfeledjük, minthogy emlékezzünk rá, és minden alkalmat 
felhasználjunk a bosszúra — ilyennek t űnt fel előtte pillanatnyi hely-
zete. Az utóbbi napokban pedig még kivételezetten is bántak vele, 
és emellett az asszony Gáspárnak szólítatta. Az asszonyt mindig sze-
rette, bár egy kicsit kövér is volt, és ez a kövérsége nagyon rosszul 
állt neki, meg nem is volt nagyon szép asszony, de mégis jólesett 
éjjel az ágyához iopakodni, mert itt benn aludta szobában, és meg-
csókolni a kezét vagy az arcát, s aztán úgy aludni el, hagy igen, neki 
is van valakije, és az nem is akármilyen asszony. Egyszer ébren ta-
lálta — mert mindig kockáztatott annyit, hogy esetleg ébren találja, 
s ebből beláthatatlan baja származik, így el őbb hosszasan forgoló-
dott ágyában, és ha a szoba más részeib ől semmi zaj nem érkezett, 
akkor végleg er őt véve magán er ősen megdőlve, a szemközti sa-
rokba lopakodott, s ott az ágy el őtt is hallgatózott még egy ideig 
— de ez alkalommal, amikor fölé hajolt, semmi kétség, nyitva volt 
a szeme, és nézte őt. 

Mozdulni sem mert, mert még mindig fennállt az a lehet őség, 
hagy téved, nagyon fakó volt az éjszaka, és fújt kinn a szél, de 6 
máris a legrosszabbra gondolt, :akár reggelig is így állt volna, el őre-
dőlve, bal lábával az ágy oldalához támaszkodva, pedig már érezte, 
hagy fázni, sőt vacogni kezd, ha ,a következményeket el lehetne ke-
rülni; másrészt, ahogy szeme mindjobban hozzászokott a sötétség-
hez, határozottan látta, hogy nyitva az asszony szeme, és még pislog 
is néha, s ő  egyszerre oly gyönge lett, úgy érezte, el fog ájulni, de 
az asszony mosolyogva, sokáig tapogatott a sötétben, míg csak el 
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nem értea kezét, az asszony keze egészen meleg volt, és az ő  hideg 
kezét az ngie alá, a szívére húzta, és ő  mindaddig ott állat remegve, 
míg csak nem érezte, hogy a szorítás enged a csuklóján. 

Az ablak előtt állt, még csak félig felöltözve, amikor is az egyik 
hajlatban megjelent egy lófej, fekete és hegyes fül ű , és érdekes, 
hogy az egész kinti világból .mindjárt és csupán ezt a lófejet tudta 
a szeme befogni, ez volt az els ő , amire felfigyelt, bár a ló még igen 
sokáig a hajlatban lépegetett, alig haladt, de ő  már meglátta. 

— Ez Alexi lesz — mindjárt arra gondolt. —Hát így állunk. Elég 
korán jön. 

A taliga lassan az útra kanyarodott, és Alexi ugyanúgy ült ott az 
ülésen, ahogy utoljára látta, mintha azóta csak épp fordult volna 
egyet a határban: bal keze két ujja :közt a gyepl ő , jobbjában bojtos 
ostora, amelynek ,nehéz szíjával játszogat !a szél. 

Mire elkészült és rendbe szedte a holmiját, amelyb ől batyut for-
mált, Alexi úr már a ház el őtt állt taligájával, de a világért sem 
szállt volna le, és bizonygatta, mennyire siet ős az útja, és hogy csu-
pán az ő  kedvéért várakozik, különben már itt sem lenne: 

„Tudják maguk, micsoda ez, ez az én mwnkám? Csak egy napra cse-
rélnének velem! Mert az nemcsak ennyib ől áll ám, hogy itt fenn 
ülök a taligán és kocsiskodom. A java az mindig hátra van, és a 
neheze egyik napról a másikra tolódik, mindig a neheze, és mindig 
az van hátra." 

Ezen már nevettek. 
„Hát akkor mégsem olyan szörny űséges, ha a neheze mindig hátra 

marad, és csak az apraja jut mára" — mondta az asszony. 
„Maga meglehet, hagy okos asszony, csakhogy nem jól ért en-

gem. Azt akartam mondani, hogy napról napra egyre súlyosabb az 
én munkám, és nem azt, amit maga értett, hogy hanyag vagyok" — 
tette hozzá csipkelődve Alexi, és az ülés karfáján át egészen közel 
hajolt az asszonyhoz. 

„De azért egy tányér levest igazán elfogadhatna, mert annyira 
meglátszik magán, hogy mindig éhes. Igaz, a leves tegnapröl maradt, 
de felmelegíthetem" — mondta az asszony, ,kissé hátrább húzódva 
Alexi közeléből. 

„Leves, hm. No, kérem azt a levest" — mondta nyelvével csettintve. 
A fiú már elkészülve állt az ajtóban. 

„Oda fel kéri?" — kérdezte az asszony. 
„Igen, ha már kínálta. De nézze csak — mondta, és ostorával az 

ajtóban állóra mutatott —, nézze már, no! Mondhatom, helyes le 
gény. Méghozzá útra készen." 

„Készen vagy?" — ezt már t őle kérdezte. 
„Készen" — mondta és bólintott is. 
„Akkor ülj ide mellém." 
A fiú felkapaszkodott a taligára. 
„Indulhatunk?" — kérdezte. 
„Akár rögtön is" — válaszolta. 
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Alexi úr kezében megfeszült a gyeplő , bekerült bal kezének két  
ujja közé, s az ostor is mereven állt jobbjában. A 16 lassan lépe-
getni kezdett.  

„Hát akkor isten áldja, ne vesz ődjön azzal a levessel, meggondol-
tam" — kiáltott befelé az asszony után. Ő  pedig tilt Alexi úr mellett,  
és hátra sem mert fordulni.  

Tudta, hagy a gazda, aki egész id ő  alatt egy szót sem akart szólni,  
most a léokeritéshez csoszog, amelynek egy részét el lehetett moz-
dítani a helyéről, és azt mellékesen kapunak is használták, most  
megmarkolja a kerítést és helyreigazítja, ezzel mintagy berekesztve  

az esetet, amire többé nem is érdemes gondolni. Ő  elment, és azok  
bizonyára örülnek, hogy elment. Az úton Alexival alig-alig beszéltek  

valamit, az öregben volt annyi jóérzés, hogy semmit sem firtatott.  
De az út sokáig tartott, jó három órába is beletelt, amíg nagyon  

távol, ködös szigetként feltűntek az Argentína-telep fái.  

SÁRGA SZAXOFON  

Hirtelen jött a szél, hirtelen zúdult le és porzott az őszi ég; a  
tágas udvaron kívül, az ugaron -kórók hajlongtak, a nyúlárnyék még  

zöldellett, de tűlevelei már elfordultak a szártól, sápatag zöld volt  

a színük, akár a felszíni gyökereké, és lassan imbolyogni kezdett  a 
környező  épületeken kívül minden: a két épület között, ahol csak  
épp ki lehetett Látni a nyílt mez őre, emelkedett és süllyedt a föld  
szintje, klissé arrébb pedig ,a porfelhőből négyzet alakú homlokok  
bontakoztak ki, szürkén és rozsdásan, ahogy odat űzött a nap, mintha  
a vasra taj ~ték száг  аdt volna. Ezek :elképeszt ően bonyolult vontató jár-
művek voltak, itt éppen tizenegy volt bel őlük sorba állítva, és ezt  
a sort mintha zsinórral mérték volna, olyannyira egyenesnek és meg-
határozottnak látszott; akár egy emlékm ű  alkotóelemeit is képez-
hetné taz  ilyen vénséges vén, vaskeret ű  traktorok sora, melyeknek éles  
körmű  kerekeit már félig ben őtte a fű , a folyondár, mellettük üres  
üzemanyagos hordák, és nem lehet semmit sem tenni érettük.  

Ezenkívül ide tartozott még tizenegy, vattával kibélelt ruhájú, bo-
rotválatlan, és félig-meddig holtrészeg paraszt is, egy kivételével gu-
micsizmában, és mindannyian zsírosan, de igen összetett észjárásuk  
arra engedett következtetni, hogy f őbb vonalakban tisztában vannak  
a körmösök kezelésével, ami annyit tesz, hogy be tudják indítani,  
és még mit ad isten, a kijelölt helyen, mondjuk, egy barázdán, egye-
nesen végighajtani, és nem fér hozzá semmi kétség, hogy ez így  
igen jб , és minden a legnagyobb rendben volna, ha most nem lenné-
nek üresek a hordák, amelyek körül a tócsákon szivárvány remeg,  
mély és visszataszító, olajban ülő  szivárvány, ami takarékosságra és  
lelkiismeretességre int csupán már :a meglétével is. Ezek elégedet-
len és feltétlenül engedelmes emberek, akik a nap huszonnégy órá-
ját, ha bírja a gép, feltétlenül a gépen töltik, s mert nagyon is kez-
dők az ilyen munkában, játéknak veszik.  

„Ha én most nem zöld szamarat látok" — mondja az egyik  —, 
„ugyan mсlyiktek neon látott még zöld szamarat, amilyen mostaná-
ban minden juhásznak van — külföldr ől veszik, vagy mifene?"  
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„Zöld szamár, ugyan te kódis ! ” — mondja Barabás, akinek már 
ősz a haja, ha nem is ősz, de egészen deres, és a lelke igencsak gyer-
meteg. 

„Deres ember, zöld szamár" — szellemeskedik a másik, de nem 
ad arra időt, hogy valaki is sértésnek vehesse ezt a közelében, már 
emelkedik is ültéből, és átmutat az ugar felett, a traktorok hom-
loka felett, amelyek velük szemben állnak, a széles dül őútra, ahol 
valóban poroszkál valami, de semmiképp sem szamár. 

„Hát jön ott valami, vagy nem jön?" -- kérdezi. 
Most már mindnyájan az épület sarkán •gyülekeznek, a fehérre 

meszelt falhoz támaszkodnak, és kapaszkodnak a falba, valami ha-
sonlíthatatlanul nagy legyek, a bélelt kabáton a falra vetül ő  árnyék 
a szárny, finom és remeg, már valamennyien ott vannak, és szemü-
ket meresztgetik a megadott irányba, a poros leveg ő  azonban igen 
megnehezíti a látást, és a porral bevert szemek nem is oly biztosak 
abban, amit valójában látnak, és így kénytelen-kelletlen kialakul id ő -
vel az emberben egy bels ő  fantáziavilág, mégpedig azakbál a vala-
mikből, amiket lát, és persze nem jól lát, azoknak helyére mást he-
lyez a szem, kitölti a láatóteret azzal, ami hirtelen és váratlanul fel-
merül benne, s ahány szem, annyiféle dolog sül ki egy mozgó folt-
ból, és mindenki önmagának magyarázza, hogy az, amit lát, miért 
éppen az, és miért nem az, amit más lát; miért nem a dögtemet őbe 
megy az a kocsi, és miért nem a tejeskocsi, és miért ült a gulyás 
lóra, és miért nem a feleségét vette a nyakába, és hogy lehet az, 
hogy azt a szénásszekeret ilyen er ős szél nem borítja fel — így megy 
ez mindaddig, amíg csak könnyezni nem kezd a szemük, amikor is 
néhányan visszahúzódnak, és piszkos kend őt szorítanak a szemhé-
jukra, a fal tövébe guggolnak, és úgy törölgetik könnyeiket, közben 
kacagnak, szájuk szegletét is megtörlik, és tovább részletezik, hagy 
mit láttak: 

„Én úgy néztem, a benti kanász az, mert honnan másnak az a 
szép almásderes lova?" — mondja egy Miter nevezet ű , különöskép-
pen élénk, nagy ember, akinek a ruhaosztaskor már csak bakancs 
jutott, és sokáig egy pár rongyos harisnyát is rejtegetett a .többiek 
elől, ami ebben az esetben egészen indokolt, hiszen nadrágja egy jó 
tenyérnyivel a bakancs szára felett véget ér, és ezt a hézagot pó-
tolta, már amennyire pótolni lehetett, a zokni, ami a hosszú ideig 
tartó .használat folyamán annyira elrongyolódott, hogy reggelenként 
már csak a többiekkel szembe fordulva merte a lábára húzni, akkor 
már ugyanis teljesen kikopott a talpa, de a harisnyaszár még állta 
a sarat, a kikapott részeit pedig a bakancs egészen eltakarta. 

Csakhogy ez így nem tartott sokáig, mert egy reggelre a közös 
szoba ajtaja elé állított bakancsbál elt űnt a harisnya, az a pár, már 
valóban használhatatlan harisnya, és senki sem merte azt gondolni, 
hagy valakinek is szüksége lenne ilyen kacatra, amit már hónapok 
óta nem mostak, és valamennyien, kemény káromkodásokkal buz-
ditva egymást, a +keresésére indultak az ágyak alá, a ház körül a 
fűben és cserjékben; megnézték a papírral beragasztott ablakszár-
nyak között, az ajtó mögött, mindenütt többször is, de nem volt 
az sehol. Mindannyian fel voltak már öltözve, csak Miter ült térdnél 
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valamennyivel lejjebb ér ő  nadrágjában ,az ágya szélén, mint egy vér-
tanú, és minduntalan ismételgette:  

„Hagyjátok, igazán nem fontos annyira!"  
„Hogy nézel ki így? Hát adnod kell valamennyit a küls ődre is,  

te bamba" — mondták többen, és elszántan kutattak mindenfelé.  
„No, ne kergüljetek már meg, hagyjátok, ha mondom" — szólt  

később megint, de mindenki látta rajta, mennyire fájlalja az ócska  
zokni eltűnését. Kész cirkuszt csináltak bel őle, és élveztek a ke-
resésben, mintha nagylányt öltöztetnének, úgy intették türelemre  
Mitert.  

Ez később ezer okot adott arra, hogy egymást nyíltan is zokni-
nak szólítsák, azzal gyanúsítván a másikat, hogy ő  az, aki a csiz-
májában viseli Miter harisnyáját. Ekkor Persze gyorsan lekerült  a 
csizma, mégpedig szárával lefelé fordítva, bizonyítékként is, hogy  
tévedés történt, a név nem találó. Csakhogy ezzel senki sem tudta  
megnyugtatni lelkiismeretét, és szégyenkeztek is Miter el őtt, és a  
zoknit .nem hozták többé szóba.  

„Üzemanyagot hoz az a szekér, komák, vége most már a szép  
életnek, de hát hogy úgy mondjam, ideje is" — mondta egy rücskös  
és ebből az együttesből igen kirívó öregember. — „Mert hát a feni  
tudja, minek tartanak itt különben bennünket" — mondta legyintve,  
és ő  is közelébb húzódott a falhoz.  

„Ugyan már, üzemanyag! Azért aztán sose fájjon a maga feje.  
Majd összefogdossák a határ kóbor disznóit, és kisütnek belőlük 
két-három vagon zsírt. Mert így van ez: két vagonért megvannak a  
traktorok, másik két vagon zsírt tessék üzemanyagra leguberálni, és  
már nyélbe is van ütve a paradicsomi boldogság. Itt aztán egyre  
megy, hogy a zsír áll-e ott a napon, vagy ezek a dögök rozsdásod-
nak" — mondta az, aki zöld szamarat látott az imént.  

„Nocsak. Hát mért nem hívnak bennünket akkor legalább disz-
nókat terelni?" — kérdezte az öreg.  

„Azért tatám, mert mi ugyancsak nem vagyunk kanászok!" — ki-
áltottak közbe többen is.  

De is vita ellenére mégis sokakat felvidított az a lehet őség, hagy a  
szekér mégiscsak üzemanyagot hoz, ha nem is hozhat sokat, annyi  
azért lesz, hogy egy kissé megjáratják ezeket a szörnyeteg kinézés ű  
gépeket, melyek minden idejüket lefoglaltak, mert mindig szüksé-
gét érezték annak, hogy a közelükben tartózkodjanak. Többen el-
somfordáltak az épület elé, anélkül, hogy valakinek szóltak volna,  
vagy távozásukkor magukkal hívtak volna valakit, pedig ezt így szak  
ták azelőtt, сsakhogy ez most hirtelen ,kivételes helyzetnek mutat-
kozott, mivel az izzófejes motorok begyújtásához benzin is és izzó-
lámpa is kell, és itt kevés a benzin, már a legelejében is fogytán  
volt, és lámpa sincs elég, azok közül pedig négy ha használható.  
Az meg egyenest elképzelhetetlen, hogy benzint küldjenek ide: ide?  

A raktár előtt már .többen öntötték a lámpákba a benzint, és szí-
tatták a nyomást, a szorgalmas öregember is felt űnt a ház sarkán,  
csakhogy már igy is sokan voltak itt, hát intettek neki, hogy vissza!  
vissza!, és próbálták megmagyarázni, hogy valamennyi lámpa a ren-
delkezésére áll, mint másodiknak.  
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A többiek, akik a traktorok közelében maradtak, kevésbé zavar-
tatták magukat egy — már jól lehetett látni — rozoga szekér miatt, 
csak bámultak a tizenegy négysarkos vashomlokra, az izzófejek görbe, 
égett orrát fürkészték, és nem hittek az üzemanyagban. 

„Tavaszra, tavaszra lesz minden — de most! Csak a h űtőkből a 
vizet ne felejtsük kiengedni" — szólt jóságos hangon Вarabás. A 
gyermeteg emberek mindig az el ővigyázatosságukkal keltenek fel-
tűnést. — „Mert néhány nap, és fagyni kezd." 

„Ennek meg mi jut eszébe! Hát nem a saját fejére köp!" — ki-
áltotta Miter. — „Hát ide figyelj, te jóságos balga! Ha akármelyik 
hűtőben egy csöpp vizet találsz, de csak egy akkora csöppet, mint 
egy mákszem, hát a tied ez a két aranyfogam, itt töröm ki a szám-
ból neked a legelső  fogóval!" — Mert tényleg volt neki :két arany-
foga, ezzel koronázta minden méltóságát. 

„Meg ha még nem tudnád" — folytatta --, „ezekben a h űtőkben 
egyáltalán nem jár a víz, akkora vízkövek vannak bennük lerakódva, 
mint az öklöm. Ezért jobb, hogy nincs nafta, sem az égen, sem a 
földön, mert ha ezekkel tovább kellene dolgoznod, mint két nap, 
megennéd a kezed lábad. No de majd meglátod még, hogy mit adtak 
nekünk, meg hogy nem ingyen tartanak bennünket. Legokosabb 
lenne ezt a sok ganét mind szétvernünk!" 

Bár valamennyien tisztában voltak ezzel, mégsem tudták felfogni 
ezt a nagy hevességet. Mert mit jelentettek számukra ezek a gépek? 
Egészen kellemes id őtöltést, ahol az embernek nem kell túlsá-
gosan törnie magát. Azt szerették volna, ha nem is tudnak másfajta 
életről. 6, hogy mik nem voltak azelőtt! Az öreg ökröket hajtott, 
Miter istállós volt, emez hetes, és a többieknek is igen gyatra helyük 
volt. 

A szekér egyre közeledett, s a poros :kristályos leveg őn keresztül 
úgy látszott, kézzel is meg lehetne érinteni, és ekkor felhangzott 
valami pléhgége röfögése, nem oly közel, hogy hallani lehessen, mi 
is az valójában, sem oly távol, hogy ne lehessen találgatni, honnan 
is származhat ez a szokatlan hang. 

„Az ördög meg az anyja, hát ez lakodalmas menet!" — rikkantotta 
Barabás. 

„Egyetlen gebe, egyetlen kocsi, és itt a lakodalmas menet" — ne-
vettek többen is. — „Még hogy ,lakodalmas menet!" 

De Barabást nem olyan fából faragták, hogy ő  valakinek is enged-
jen, épp ezért kitartott rögeszméje mellett: 

„Hát ott az ipsének a kezében az a... hogy mondják no, az a 
gúnárnyakú ..." — egy pillanatig mintha borsó között válogatott 
volna, hogy megtalálja a legmegfelel őbb szemet, ami pontosan ide 
illik: „Szaxofon, emberek, méghozzá sárga szaxofon!" 

A kiáltozásra a többiek is odafutottak, ki-ki hozta a kezében a 
robbanásig felpumpált izzólámpát, s már-már a traktorokhoz rohan-
tak, kezükben az előkészített öngyújtó, és csak akkor lehetett el őször 
igazán hallani egy elnyújtott dallamfoszlányt, ami felismerhetetlen 
volt ugyan és nagyon is idegenül hangzott, de valamennyien feltá-
pászkodtak, mert ez eseménynek indult. 

Majd óvatosan lépegetni kezdtek, kicsit mintha céltalanul is, mintha 
fogalmuk sem volna, merre vegyék a menetirányt, de lassan sorba 
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-fejlődtek, elöl Barabás, a zöld szarnaras ember és az öreg, mögöt-
tük Miter, továbbá kettesével-hármasával a többiek, és már nagyo-
kat szökellve igyekeztek a szekér irányába, és ahogy a szekér po-
roszkált az úton, mindig megpróbáltak elébe vágni, így egy körív 
vonalán haladtak, és negyed kör után úgy látszott, még ennyit meg 
kell tenniük, és csak ott, a félkör élén érik el a szekeret, ha tisz-
tességesen kilépnek, hogy úgy értsük, nem sajnálják azt a vattanad-
rágos lábukat, és mindig csak a szél ellenében haladnak. 

A HALDOKLÁS 

Az egész akkor kezd ődött, amikor hosszú sorban jöttek visszafelé 
egy bizonyos Gerbel-féle tanyáról, ahol volt elad3 barack. A kender-
táblában gyalogösvényt tapostak, de csak olyan széles volt ez az ös-
vény, hogy egy embernél több nem mehetett rajta végig egyszerire, 
és a forróság is egészen siralmas volt, hullámokban sz űrődött át a 
karcsú kenderszálak között, és ha válluk hozzáért a levelekhez, a 
kender levelei abban a pillanatban felparázslottak, és fokozódott az 
izzása levegőben is, mindez még délelőtt, amikor a levegő  párával 
átitatott, épp csak elmúlta reggel, ahová a nap nem jutott el, ott 
a harmat meg-megcsillant, kis tükrei szórták és gy űjtötték a fényt, 
arrébb mintha lángot fogna a világ. Az asszonyok kosarai tele vol-
tak barackkal, és nyakukon, hátukon folyt az .izzadság, a hónaljwk h2-
bosra dörzsölődött; senki sem szólt, a hőséggel nem lehetett szem-
beszállni. Ritka volt az ekkora h őség a telepen és a környéken, de 
ha egyszer rákezdte, se vége, se hossza. 

Annyira furcsa lett minden, annyira szokatlan és kibírhatatlan, 
hogy valamennyiüknek sírás szorongatta a torkát, és oly indulatosak 
és dühösek voltak, annyira türelmetlenek, hagy egymást behajlí-
tott könyökkel lökdösték, ösztökélték a gyorsabb járásra, állandó 
morgással, azzal is próbálkoztak, hagy elkerüljék egymást, ami csak 
nehezitette a járást, mert ahogy az el őttük haladót leszorították az 
ösvényről, maguk is belegabalyodtak a kenderszálakba, és a ken-
derszálak a nagy melegtől egészen elpuhultak, ráhajoltak és rácsa-
varodtak a kezükre-lábukra, zöld foltokat hagytak b őrükön és ru-
hájukon, küsгködtek mindkét oldalon, mert senki sem akart engedni 
a másiknak, lihegve nehémkes futásba kezdtek, fél testükkel az ös-
vény melletti erős és magasra nőtt kenderszálakat törve, másik ke-
zükkel egymás gallérja vagy karja után nyúlva, hogy valмniképpen 
visszarántsák azt, aki némi el őnyre tett szert erejének vagy szeren-
cséjének köszönve. 

„Jaj, nézd, nézd, mi lelte ezeket ily hirtelen?" — kiáltoztak egy-
másnak az asszonyok, amikor két-két vetélytárs elhaladt meólettük, 
ráncigálva és tépázva őket is, lépéseken át magukkal sodorva, majd 
lökdelőzve futott tovább. 

A tábla szélén azonban bevárták őket. Pállott s meglazult szalma-
kötegeken heverésztek, amelyek még tavalyráf maradtak ott, vagy 
ültek magukba roskadva, egymástól kissé távolabb, ügyet sem vetve 
a másikra, csupán az illendőséget akarták betartani, hagy ha egy-
szerre indultak, egyszerre is érkezzenek vissza, s ezzel tehermente- 
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sítsék magukat a többiek iránti .felel ősségérzet dolgában, amit a 
teljesen .széthúzó és egymással örökös civakodásban álló közösség-
nek tudnak csak kiépíteni és vesznek valójában komolyan, ahol senki 
sem parancsol és fégyelemr ől szó sem lehet. 

Amikor már egészen közel jártak a telephez és a szittyós, ala-
csony földeken vágtak át, ugyanúgy, mint a kendertáblán, hosszú,  
egyes sorban, a gyatrább egészség űek igencsak lemaradva, elöl a 
duhajkodók s azok, akik mindiga szót viszik, :akik legkevésbé ké-
pesek tekintettel lenni a többiekre, akik a n őket é j j e1 ijesztgetik -
és sarokba szorítják egyedtl vagy többedmagukkal, akiket mindig 
megvernek, de utána legtöbbször kibékülnek velük, akik szöknek a 
munkáról és gyakran gyöngélkednek, pedig kutya bajuk; utánuk 
jöttek az asszonyka sárga virágportól lepett kosarakat cipelve, a, 
hajuk is telerakódott virágporral a kendertáblában, a ruhájukon is 
meglátszik, hol suhintott rajtuk végiga kenderszálak hegye, úgyhogy 
az embernek kedve támadna rendbe szedni őket, hogy elkerülhessék 
a gyanakvást és a félreértést, de ezt csak azért nem engedik, mert 
úgy kicsípve még több okot szolgáltatnának a gya аkvásra, és egye-
nesen félreértenék őket: ugyanis ha az ember útról jön, látsszon 
meg rajta az út teljes patinája, és ezzel is igazalja magát, hogy se-
hol sem hempergett és másképpeaz sem sántikált semmi rasszban 
— akkor hangzott fel el őször a neve, egészen véletlenül, puszta szám-
vevésként, beszéd közben ahogy elejtünk egy-egy nevet, nem is gon-
dolva a név viselőjével, nem gondolva senkivel, amikor pusztán csak 
azok a szavak járnak a fejünkben, amelyeket néhány másodperc 
múlva ki fogunk ejteni, azokat forgatjuk, rágjuk és kombináljuk, 
hogy egésszé álljanak össze, és szégyent ne hozzanak ránk, és mi-
vel ez is sor derekán történt, ahol minidig is a helye volt, mert rnin-
denki úgy emlékezett rá, mint egy sor derekába tartozó fiatal em-
berkére, és nevének kiejtése magával vonta, hogy többen utánanéz-
zenek, hallotta-e ő  is, hogy a nevét emlitették, s egyezik-e azzal, 
hogy a beszédben reá hivatkozzanak — ilyenkor nem szokás kér-
dezni, hogy egyezik-e, elég egy oldalt odavetett piLLantás is, és rög-
tön kitűnik, hogyan érinti őt, ha a szavaknak ilyen környezetében 
találkozik a nevével; és néhányan, akik a beszél őre figyeltek, tény-
leg széjjel is tekintettek maguk körül, majd kissé lábujjhegyre állva 
és nyakurat nyújtogatva féloldalt dőltek a sorban, és végignéztek 
az előttük haladókon, majd egy fél lépésnyit oldalt léptek, és ugyan-
így tettek visszafelé is, de nem látták. Többeknek már akkor fel-
tűnt, hogy nincs sehol. 

Majd az épületek közé ért a sor eleje, és szétszéledt, mindenkinek 
ezernyi dolga akadt hirtelen az épületek árnyékos oldalán, kisebb 
csoportok alakultak a hosszú sorból, mint amikor egy fémszalagot 
darabakra vagdosnak, és gyűrűket hajtogatnak a darabakból. 

Csönd volt, csak az istállók fel ől hallatszott időnként valamilyen 
robaj, valaki talicskát tolt vagy a vdzeasvödrökkel zörgött, esetleg egy 
ló kirúgott felé, s most káromkodva a lovat verte vasvillával vagy 
a szemdúcról lesaakitatt léccel, s a ló e féktelen düh elől a já-
szolba menekült, oly könnyedén, akár egy kutya, és patkós patáival 
mosta jászol fenékdeszkáit forgácsolta és törte, s még ott fönn is 
az ütlegek elől igyekezett menekülni vagy legalább szembefordulni 
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velük, fejével Ijedten arra kapott, ahol .az ütés érte; ám az ütlegek  
addig nem szűnnek, míg teljesen le nem bírják, míg át nem adja  
magát sorsának, és el nem nyúlik az alomban.  

A hőség ellenére ,is mindennapi volt a telep képe, csak annyi vál-
tozás történt talán, hogy nappal lustálkodhattak, é:s éjjel kellett dol-
gozniuk, amii igen sok álmatlankodást jelentett, mert nappal itt le-
hetetlen aludni, csupán hajnalban egy-két árát, miel őtt virradni kez-
dene, úgy napfelkelte utánig, ameddig minden nyugodt, és képtelenek  
egy dologra figyelni, az ember szeme el őtt széjjelfolyik a világ, s  
a földre rogy, és akár ültében is egészen kényelmesen alszik, arcát  
a térdére hajtva, гΡaaiélkül, hogy hátát valaminek nekitámasztaná. Csak  
úgy ruhástul, a puszta földön ülve és lelkg б  karokkal. Ezt az időt  
Is valójában a munkaridób ől lapfák.  

Már akkor biztos volt, hagy hiányzik.  
A csoportok az épiletek árnyékos oldalán tovább gubbasztottak,  

nem a beszélgeiésbe merültek el, hanem abba a tudatba, hagy kü-
lönválaszthatatlanul beletartoznak ebbe a gy űrűbe, akár egy egysej-
tűek alkotta telepbe, és mindennél jobb ez a biztonság, amely igen  
kellemesen árad széjjel az ember tagjaiban, még csak a szomszéd-
jára sem kell figyelnie, akkor is érzi a delejes hatást, a többiek mély  
lélegzetvételét, verejték- és dohányszagát, a hajuk szagát, azt is hallja,  
hagy pislognak, hallja, ahogy a szaruhártyán végigkapar a szemhéj,  
nem is szólva az apró mozdulatokról, ahogy vakaráznak a mellükön,  
bordáikon, állukon és a lábuk között, majd felhorkanva, valamiyen  
felemás történetbe kezdenek: valamikor, valaki, valahol — és a tör-
ténet vége valami letagadhatatlan disznóság, de ez ebben a pilla-
natban valaanennyiük legszentebb tulajdona, és akármelyiklik haj-
landó lenne rögtön is, de id ővel biztosan elkövetni, és esküszik ma-
gában, hagy meg is teszi, bármilyen is legyen az.  

Akkor néhányan csoportról csoportra kezdenek járni.  
Lassan és óvatosan, mondhatni álmatagon hordozták körül tekin-

tetüket az arcokon, mindenkire csak egy pillantás esett nagyon sze-
rényen, hagy ok ne legyen a sért ődésre és a megbántódásra, de eköz-
ben még csak meg sem álltak, de nem is siettek, inkább felt űnés  
nélkül oldalogtak egymás nyomában, kissé távolabb egymástól, mintha  
csak épp szabad helyet keresnének.  

Az épületeket itt már betonoszlopokra építették amerikai mádra,  
és ezeken az oszlopokon nyugodtak az összerakható darabakból ké-
szült falak, az épületek alatt ötven-hatvani centiméternyi magas sza-
bad hely volt, ide csak a kutyák jártak be kölykezni és a kisfiúk a  
padlót döngetni alulról, miután megjelölték a helyet, ahol az ágy-
ban valaki aludt. Akkor két 'арró tenyerükkel és fejük búbjával 
dörömbölni kezdtek maguk felett a deszkákon, és ilyesmit kiáltoztak 
közben huzamosabb ideig az ütemre: 

„Antal, ohn' Haus ! Antal, ohm' Haus ! " 
Amikor a csоpartjárók hallatták, hogy a kisfiúk most is épp egy 

ágy pontos helyét és fekvését igyekeznek m еghatárazni, leguggoltak, 
egyl;k tenyeriuket cipőjiik mellé eresztették ;a f űbe és integetni kezd-
tek nekik, hagy jöjjenek ki egy pillanatra. 

„Mit akartak velünk, Gyöke?" — kérdezte az egyik fiú. 
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„Valakit meg .kellene keresnetek” — mondták nekik, ra fiúk szeme  
és haja pedig világítani kezdett, majd egymáshoz fordultak, és sug-
dolóztak egy kicsit.  

„Nem megyünk ki, Gyöke, mert te bántani szeretnél minket" —  

mondta ugyamraz a gyermek.  
„Most nem bántunk benneteket, most nem, majd máskor, most  

csak gyertek ki, mert valakit komalyaл  meg kell keresnetek" —  
mondta egyikük.  

„Megyünk, ha megmondod, ki az" — hallatszott a sötétb ől az épü-
let alól.  

„Az a kis vörös Bálint."  
„Biztos, hogy meg kell keresni?"  
„Mi nem találjuk. Nincs sehol. Ha ti sem találjátok, száktok, hágy  

nincs sehol."  
A fiúk egymás után kimásztak az épület alól, de amikor szembe  

találták magukat ezekkel az emberekkel, szétrebbentek, mintha kö-
zé j ük csaptak volna.  
Ő,k pedig leültek és vártak.  
A fiúk egyenként érkeztek vissza, és fontoskodva jelentette mind-

egyik, hagy nincs sehol. Utána rögtön bevetették magukat az épület  
alá.  

A nap delelőre ért ekkorra, és nem fért hozzá semmi kétség, hagy  
az emberke, akit keresnek, és aki már az úton sem volt velük, va-
lahol lemaradt, és ők ezt a nagy dulakodásban nem vehették észre,  
vagy lehetséges, hagy nem is ott maradt le, hanem kés őbb, de így  
sem figyelmeztette őket senki; tehát vissza kell menniük az ösvé-
nyen, egészen odáig, amíg csak a nyomára nem akadnak.  

„Hová lehetett? Kánt tehettek benne?" — fordult a többiekhez a  
Gyöike nevű .  

A ,többi csoportból is mutatkoztak érdeklődők, akik köröttük gyü-
lekeztek, és kérdezték volna ugyanezt, ha már előttük meg nem kér-
dezték volna. És lassan elindultak visszafelé az alacsony földeken  
át, legyűrték magukban .a dühöt, ehelyett valamiféle szánakozás  
szállta meg őket, és arcuk alig ment át egy kevés változáson, hagy  
szomorúnak látsszon. Az ösvényen ugyanolyan sorban lépdeltek, ahogy  
jöttek, egymás nyomában.  

Nem is kellett sokáig menniük, máris já1 kivehet ő  kiáltásaktit hal-
lottak. Az .a fény, a hőség, azoka kiáltások ... még snkább eLszamorod-
tak, s néhányan ismét el őresiettek, a többiek is sietni kezdtek, és  
ugyanúgy felújulta tülekedés, mint odafelé, és nagy léptekkel lábal-
tak a gaz közt itt a szittyás földeken, gyakran elfúló lélegzefitel,  az-
tán egy levegőbe emelkedő  kezet láttak, a гnely mintha valami hú-
rokat pengetne a levegőben akadozva, és többször elvétve a, kell ő  
hangot, ez viszont nevetséges volt, a kiáltások pedig nyomasztóak,  
ami teljesen összezavarta őket.  

Amikor odaértek és egészen körülvették, körbehordozta rajtuk  a 
szerrét, nagyon elégedetlenül, és ennyit mondott:  

„Haldoklom."  
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És ismét csak önmagával törődött, s valami elnyújtott énekszó 
szakadt ki a tonikából, kezét a szemére szorította, majd teljes er ő-
ből kézfejével lefelé a földhöz csapta, többször is, sokszor, míg csak 
sebek nem jelentek meg a bőrén. 

Alitak ott tehetetlenül, nem is rr_erték megérinteni, sem közelebb, 
sem távolabb lépni nem mertek. 
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EG4'PEPCES NOVELLAK  

ов K Е NY ISTVÁN  

AZ ÉLET ÉRTELME 

Ha sok paprikát koszorúba fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú. 
Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. 
Pedig a paprika ugyanааву i, éppoly piros, éppoly erős. De mégse 

koszorú. 
Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. A madzag, mint tud-

juk, mellékes, harmadrangú valami. 
Hát akkor mi? 
Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandoz-

zanak össze-vissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazsá-
goknak jöhet a nyomára. 

BUDAPEST  

A Kálvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen, az 
egész városban, megálltak az összes villamosak. Minden megállt, még 
a kisvasút is, a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Kés őbb még föl-
zörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél. Az-
tán nekisodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 

Nyolc perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany, 
rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra 
múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A 
lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, 
de az utolsó bécsi gyors m-ár nem futott be a pályaudvarra. Moz-
donya kazánjában reggelre kihűlt a víz. 

Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermek-
játszóterek homokozóiban; ezalatt a söntések polcain is beszáradnak 
az étvágygerjeszt ő  italok. Minden éleцΡniszert, az összes b őrdíszmű -
árut és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant 
szapora állat; ötször is lefial egy esztend őben. Nem sok idő  múlva 
úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszer űen höm-
pölygő  kövezet. 

Birtokba vették a lakásokat, a Tokásakban az ágyakat, a színhá-
zakban a zsöllyéket. Bejutottak az Operába is, ahol a Mesterdalno- 
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kik került :színre utoljára. Amikor az utolsó heged űn átrágták az 
utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. 

De már másnap, az ,operával épp átellenben, egy romház ,kövein 
megjelent egy cédula:  

„Hozott szalonnával egérirtást vállal d оktor Vansányiné" 

BEFEJEZETLEN RAGOZÁS 

Néha csak úgy magam elé nézek 
néha csuk úgy magad elé nézel 
néha csak úgy maga elé néz 

néha csak úgy magunk elé nézünk — 

VISSZHANCr  

Szép hazánk visszhangok dolgában sem áll az utolsó helyen. A 
természetjárók több tucatot tartanak számon. Leghíresebb a tihanyi: 
róla legendák és költői művek is szólnak. De még nála is érdekesebb 
a Kalános-Fülepehegyi. 

Az utóbbiról szóló legkorábbi följegyzés 1827-ből ered, amikor va-
laki — talán egy vadásztársaság megtréfált tagja — a kalánosi er-
dészházból átkiabálta Fülepe sziklafala felé: 

Ezt a hónapos retket ki tette a cip őmbe? 
A tihanyi visszhang még fénykorában is csak tíz szótagot vert 

vissza. És ez tizennégy! 
Azóta közel másfél évszázad múlt el. Sokan megfordultak a kalá-

nasi erdészház körül; boldog szerelmesek, kóbor katonaszökevények, 
gombaszedő  lámyok, a törvény ildi menekülő  bűnösök. És minden-
félét odakiabáltak a Fülepe sziklafalának. Példának okáért: 

Itt vagyunk ketten, Ferenc és Katalin! 
Vagy: 

Megdögleni se hagyják már az embert? 
Vagy pedig: 

Richter Elemér, három kutya hat egér! 
Voltak, akik káromkodtak, megint mások irgalomért fohászkod-

tak, vagy csak artikulálatlanul fülkukorékoltak, mert a nagy erd ő -
ségekben az embernek kukorékolhatnékja lesz. 

A tihanyi visszhangot elrontották az építkezések, de a Kalános-
Fülepehegyi ma is kifogástalanul működik. Csak az a furcsa, hogy 
bárki jön, és bármit kiabál, mindig ezt válaszolja: 

Ezt a hónapos retket ki tette a cip őmbe? 
Mást nem tud mondani. 

IN MEMORIAM DR. K.H.G. 

Hölderlin ist ihnen unbekannt? — kérdezte dr. K.H.G., miköz-
ben a lódögnek a gödröt ásta. 

Ki volt az? — kérdezte a német őr. 
1346  



Aki a Hyperion-t írta — magyarázta dr. K.H.G. Nagyon szere-
tett magyarázni. — A német romantika legnagyabb alakja. És pél-
dául Hedne? 

Kik ezek? — kérdezte az őr. 
Költők — mondta dr. K.H.G. — Schiller nevét sem ismeri? 
De ismerem — mondta a német őr. 
És Rilkét? 
Őt is — mondta a német őr, és paprikavörös lett, és lelőtte  

K.H.G.t. 

KLIMAX  

A házmester vette észre a gázszagot. Rátörte az ajtót. A búcsúlevél  
a konyha kőpadlóján feküdt, rajta egy kis kerámia hamutartó, benne  
az utolsó cigaretta csutakája.  

„Ma van az ötvennegyedik születésnapam — olvasta a házmester. . 
— A házban nem szerit senki. A FIK nem hajlandó rendbe  
hozni a plafont, mely beázik. Meg akarok halni. Özv. Berger  Mi-
hályi."  

A cigarettacsutka rúzsos volt.  

A KIVÉGZ Е SI SZABÁLYZAT  

1  

A kötél általi halálbüntetést a honvéd büntet őintézet falain belül  
vagy akármilyen más zárt helyen, az agyonlövés által való  halá;l 
büntetést pedig erre alkalmas, hívatlanok szeme e1 ő1 lehetőleg el-
zárt helyen, minden fölösleges feltűnés kerülésével, rendszerint  ko-
rán reggel kell végrehajtani.  

2  

Halál vas ítélet végrehajtásánál mindig egy m. kir. őrnagy, ennek  
hiányában pedig egy százados a parancsnok.  

Födözetül négy gyalogszakasz vonul ki, legalább 10-10 taggal.  

3  

A „zárósorba", vagyis az elitéltnek közvetlen őrizetére, 1 altisztet,  
5 tisztest és 16 rendfokozat nélküli egyént kell kirendelni. Ezek  
már előbb a büntető  intézet kijáratához mennek, és ott négyszög  
formájában megalkotják a „zárásost", melynek minden oldala öt  
emberből áll.  

A foglár az őrség kíséretében a zárósorig vezeti az elítéltet.  A 
zárásosba a pap is belép, a fogház őrség azonban visszamarad.  

A menet lassú ütemben halad a veszt őhelyre, és senkinek sem  
tiszteleg.  
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A végrehajtás parancsnoka a veszt őhely közelébe érkezve, ezt va  
zényli :  

— Vigyázz! Végrehajtó négyszög, indulj!  
A végrehajtó négyszög megalakulása után a tisztek annak belse-

jébe lépnek. A zárósar kinyílik, az ítél ő  hadbíráság kiküldött had-
bírája a m. kir. honvédügyész jelenlétében még egyszer felolvassa  
az ítéletet, s az ítélet végrehajtáságát megállapítja. Ezután hozzá lehet  
fognia végrehajtáshoz.  

4  

Ha az ítéletet agyonlövetés által hajtják végre, akkor erre már  
előzetesen négy embert kell kirendelni, kik egy tiszt jelenlétében  
megtöltik fegyverüket. Az elítéltnek le kell térdelnie, és valamelyik  
bajtársa, kit a jelenlevők közül szabadon választhat, beköti a sze-
mét.  

Ugyanekkora végrehajtás parancsnoka kardjával a négyszög hátsó  
oldala felé int, misre gaz csendben, annyira, amennyire szшkséges, szét-
nyílik.  

A négy kirendelt ember el őlép, fegyverét zajtalanul „kész" hely-
zetbe teszi, és halkan olyan közel lép az elítélthez, amint ez az  
elítélt megérintése nélkül csak lehebséges.  

A végrehajtás parancsnoka akként áll oldalvást, hogy ezek az em-
berek jól láthassák. Majd magasra emeli kardját, mire a középs ő  
két ember az elítélt fejére, a másik kett ő  pedig a mallére céloz, és  
a végrehajtás parancsnokának hosszan nem halogatott „T űz!" ve-
zényszavára egyszerre 16.  

Ha a kivégzett ,még életjelt ad, még egy, vagy annyi lövést kell  
tenni, amennyi sziikséges.  

5  

Akár kötél által, akár agyonlövetéssel történt a kivégzés, annak  
végrehajtása után a kirendelt orvas megállapítja a halál beálltát.  
Ezután .a Lelkész rövid beszédet és :a kivégzettért rövid imát mond, 
amelyhez a végrehajtás parancsnoka ezt vezényli: 

Imához! 
Ezután a tisztek elrendelik az elvonulást. 

6  

A kivégzettet éjjel, csendben, gyászkíséret nélkül kell az erre ki-
jelölt helyen eltemetni. 
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„A GROTESZK: VÁLASZ ISZONYŰ  ÖNBIZALMUNKRA”  
Interjú đ  rkény Istvánnal  

HORNYIK MIKL б S  

Örkény István a mai magyar novellisztika egyik legérdekesebb, 
legkülönösebb, s ha beérkezett írónak illik ilyen bókot mondani: leg-
ígéretesebb alakja. Bár negyedszázada ír, értékes novellái alig egy 
kötetet tesznek ki; m űve most van kiteljesedőben. Vakító fényeket 
villantó rövid remekművei — az Egyperces novellák — egyre , jobban 
tágítják s helyenként át is törik azt a prózai m űfajhatárt, amit leg-
több írónk tiszteletben tart. 

Igaztalanak lennénk azonban, ha Örkény látásmódját más írókon 
kérnénk számon: irodalmunkban a groteszk látásmód meglehet ősen 
otthontalan, alig egy-két korai mását ismerjük (K аrinthy Frigyes 
Noteszában, Gelléri Andor Endre egy-két írásában és Füst Milán A 
sanda bohóc című  rnarianett-füzérében) . Hogy a groteszk ú j jelenség 
a XX. századi magyar irodalomban, azt éppen Örkény útkeresése 
példázza jól. Első  kötete, a Tengertánc, amely 1941-ben jelent meg, 
már tartalmaz ilyen jellegű  írásokat (például a címadó novellát) , 
mégis hatalmas vargabetűt kellett megtennie, húsz évig kellett kísérletez-
nie, míg ismét eljutott sajátos m űfajához, a groteszkhez: A kivégzési sza-
bályzat borzongató mandanivalójáhaz és rezzenéstelen stílusához. 
Elődöket, példaképeket találhatott volna a világirodalomban, de mint 
maga is mondja, nem a teória felől, hanem munka közben: teljesen 
empirikusan bontakozott ki ú j stílusfonmá j a. 

Az önfeledt írói kísérletezésnek nem kedvezett az irodalompolitika, 
ám Önkény munkástémájú regényeit, realista és szocrealista elbe-
széléseit, riportjait, amelyek az ötvenes években keletkeztek, nem te-
kinthetjük pusztán az akkori irodalompolitika termékeinek. Erre ő  
maga figyelmeztet: „Hogy miért mondtam le, hosszú esztend őkre, 
a groteszk »fekete humoráról«? De jó volna ezért a stílusfordulatért 
is a »személyi kultuszt« felel őssé tenni! Csakhogy én már akkor 
áttértem a lassabb mozgású, részletez ő , »élethű« epikára, amikor Zsda-
novnak még hírét sem hallottam ;  egészen pontosan azon a délutá-
non, amikor behívóval a zsebemben, fekete parolis, fehér zsávoly 
egyenruhában Nagy ~kátára érkeztem, és húsz perc múlva, a parancs-
nokság parkjában, azon fekete parolisan, fehér egyenruhásan, ke-
zemen még а  fehér szarvasb őr kesztyűvel, már kikötve lógtam egy 
fáról". 

Írói egyénisége alaktalanabb s változékonyabb, mint másaké. Még 
az utóbbi években írt novellái között is nagy értékkülönbségek van- 
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nak. Néha a humoreszkbe téved, olykor az anekdota felé közelít;  
de hűvös iróniája könnyű  fajsúlyú írásainak is bizarr jelleget ad.  
„Önkény iróniája — írta nemrég Lehoczky Gergely — ritkán ne-
vettet meg. Józan, tárgyilagos és komisz."  

Tárgyszerű  pontossággal ír, mégsem részletez. Azt is mondhat-
nánk, hogy nem ábrázol — csak jelzéseket ad le, mint viharban  a, 
világítótorony őre. Virtuóz egyszerűség ez: versbe kívánkozó víziókat  
néhány kopár mondatban kifejezni.  

Nincs könnyű  dolga a mai olvasónak, ha meg akarja ismerni az  
Egyperces novellák szerzőjének műveit. A könyvkereskedésekben  
pillanatnyilag csak egyetlenegy könyve ,kapható, a Tóték című  drámájá-
nak szövegkönyve; e kívül az utóbbi tíz évben mindössze két novella-
gyűjteménye jelent meg, a Jeruzsálem hercegnője és a Nászutasok  
a légypapíron, de könyvtárakban isem lehet rájuk találni.  

Bevezetőben arra kértem az írót, mondja el életrajzának azon ré-
szét, mely irodalmi szempontbál fontos lehet; így bemutatkozhat  
jövendő  olvasóinak is.  

EGY KOLLEKTfV ЕLETRAJZ  

Örkény István így válaszolt:  
— ötvenöt éves vagyok, és úgy érzem, csak most kezdem vagy a  

közelmúltban kezdtem el azt írni, amit mindigtől fogva írni sze-
rettem volna. Keserves dolog ez, de megvannak a maga alkatbeli  
meg történelmitársadalmi okai ... Ha azt az irodalmat tekintjük  
szerencsés irodalomnak, amelyben az írók szabadon és teljességük-
ben ki tudják bontakoztatni tehetségüket, akkora magyar irodalom  
nem nevezhető  ilyennek: fiatalon pusztultak el a mi legjobbjaink,  
tele vagyunk kibicsaklott életpályákkal, félbemaradt életm űvekkel,  
zsákutcába szaladt nagy-nagy írói ígéretekkel. Nem akarom azt mon-
dani, hogy én magam is zsákutcába szaladtam, de tömérdek id őt  
elvesztegettem, rengeteg energiát elpazaroltam, míg végül eljutottam  
inmagamhoz. Családom is ellenezte, hagy a léha, megbízhatatlan  
művészi pályára lépjek. Apám iránti tiszteletb ől két diplomát sze-
reztem, de ebből soha semmi örömöm nem származott ... Viszony-
lag fiatalon kezdtem írni ,  első  novelláskötetem a II. világháború el ő -
estéjén jelent meg. Félig-meddig játékos, groteszk írások szerepeltek  
benne, sete-suta írások, de a hang, amelyet megütött, kicsit rend-
hagyó hang volt irodalmunkban, mely alapjában a realizmus felé  
hajlik. Alighogy ezt kicsiholtam magamból, kitört a háború, a frontra  
kerültem, onnan pedig hadifogságba, ahol aztán ötödfél évem mwlt  
el. Nem terméketlenül, hisz ezekben az években tanultam meg  a 
legtöbbet, de hogy finoman fejezzem ki magam: öt évig nem volt  
meg körülöttem a nyugodt írói alkotás légköre. Negyvenhat karácso-
nyán értem haza. Abban az id őben nálunk egy történelmileg szép  
korszak kezdődött: a nagy bizakodások, nagy várakozások, nagy ne-
kifutások korszaka. Minden könnyen elérhet őnek ígérkezett; hittünk  
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egy gyönyörű  jövőben, amiért csak a kezünket kell kinyújtanunk 
és máris a, miénk lesz. Valami nagy nemzeti naivitás vett er őt raj-
tunk, azt hittük, minden, amit valaha eltervelt az emberiség, most 
egyszerre ölünkbe fog p оttyanLni. A magyar irodalom nagy nekivi-
rágzása is ekkor kezd ődött, utat tört magának egy sor modern tö-
rekvés, folyóiratok születtek stb. Csak egy folyóirat címét említem meg, 
az Újholdét, aminek én is munkatársa voltam, s ami aztán botrány-
kővé vált, minden rossz kútfejének számított, pedig valójában semmi 
egyéb nem volt, mint néhámy fiatal költőnek, költőnőnek újat-aka-
rása. Akkoriban .két novelláskötetem jelent meg, a Budai böjt és a  
Hóviharban; e novellákban részben háborús élményeimet dolgoztam 
föl, részben pedig ,a, háború utáni, fölszabadult életnek, az akkor 
engem körülvevő  világnak a jelenségeit. Hogy ezután mi követke-
zett, azt mindnyájan tudjuk: az irodalom szerepének halytelen, 
egészségtelen fölfogása; daktrinér, didaktikus követelmények lépten 
föl az íróval szemben. A nagy lelkesedés lázában még ebben is szív-
vel-lélekkel részt vettem, föladva sokat önrnagarnbál abban a hiszem-
ben, hogy ez az ára annak, amit elérni akarunk. Amit most ma-
gamról elmondok, tulajdonképpen kollektív életrajznak takinthet ő , 
hiszen akkoriban ezrével jártuk ezt az utat, ugyanazokkal a remé-
nyekkel s később ugyanazokkal a csalatkozásokkal. Ez az id őszak 
minden külső  erőszak né.Lkül, teljesen az én bels ő  meggyőződésem-
ből, engem is abba a nagy realista mozgásba vitt, am)i lényegében 
a magvar próza egyedüli hagyománya, egyedüli valósága. Az élet 
j,elenségеit legjobb tudásom szerint igyekeztem realista eszkö-
zökkel, realista módon megmagyarázni; de egyre jobban éreztem, 
hogy mindez nem elég. Nem voltain jó véleménnyel arról, amit ak-
kor írni tudtam, pedig még sikereim is voltak. Sikereim voltak; s 
a legveszedelmesebb dolog egy író számára, ha megtapsolják azért, 
ami nem ő  ... Körülbelúl ennyit mondhatnék e karszakról, amit 
aztán ötvenhat után váltás követett: újra megnyíltak bizonyos le-
hetőségek, először csak lassan, majd valamivel növekv őbb módon. 
Újra polgárjogot nyert az önfeledtség, írói kísérletezés, m űvészi já-
tékasság az után ,a rettenetesen szigorú és egyre szigorodó tudatos-
ság után, ami már annyira tudatos volt a végén, hogy végeredmény-
ben kiradírozta az író lelkét az író m űvéből ... Ötvenhat után, nem 
egészen a saját elhatározásomból, hosszú szünet állt be írói pályá-
mon, hat vagy hét évig nem jelent meg írásom nyomtatásban. Ami 
persze nem azt jelenti, hagy közben nem dolgoztam. De végs ő  fo-
kon kiderült, hagy ez a második szünet sem ártott, mert azáltal, 
hogy magamra maradtam, szembe kellett néznem önmagammal, fel 
kellett mérnem azt, ami bennem van: er őimet, képességeimet, haj-
lamaimat, kedvteléseцnet. És lassan ahhoz a felismeréshez jutottam 
el, hogy ott kell újrakezdenem mindent, ahol legels ő  kötetemmel 
elindultain: a játékosságnál, a groteszknél, tehát azzal a magatar-
tással, amely látszólag nem veszi komolyan a világot, s valójában 
talán csak ez veszi igazán komolyan — a világnak abban az állapo-
tában, amiben most vagyunk. Miután újra megjelentek írásaim, ösz-
szeállítattam egy kötetet: ez a Jeruzsálem hercegnője. Tíz év ter-
mését gyűjtöttem össze, illetve ,azt, ami e tíz év terméséb ől meg-
maradt. Mert furcsa mádon az derült ki, hogy az írások nemcsak 
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akkor porosodnak és halnak 11, ha nyomtatásban megjelennek, de  
akkor is, ha fiókban vannak. Nagyon meglep ő  tapasztalat volt ez.  
Egyszerre csak kötetet kellett sajtó alá rendeznem, és mérhetetlen  
tömegű  kéziratot átböngészve nagyon szomorúan láttam, hagy sok  
írásom megöregedett, pusztán magától, ahogy a papír megsárgult,  
mintha a betűk is megsárgultak volna rajta. Azóta megjelent még  
egy könyvem, a Nászutasok a légypapíron, ez már a groteszk nyílt  
vállalása volta Jeruzsálem hercegnője után, amiben a realizmus  
hangjai s a magamratalálás jelei voltak együtt megtalálhatók.  

frói életrajzának kiegészítéseként még Tóték cím ű  tra-
gikamédiájáról kellene megtudnunk valamit. Évekig a négy  
falnak írt, hogyan támadt mégis az az ötlete, hogy színpadi  
művet írjon?  

Eredeti formájában a Tóték kisregény volt, kísérlet arra, hogy  
a grateszkumat nagyabb lélegzet ű  műben fejezzem ki. Színpadi vál-
tozata úgy keletkezett, hagy Kazimir Károly, a Thália Színház f ő -
rendezője megkérdezte tőlem, tudnék-e ebből a kisregényből dara-
bot írni. Nagyon gyorsan, tán két-három nap alatt megszületett ez  
a tragikamédia. A Thália aztán korszer ű  előadásban, néhány nagy-
szerű  színésszel sikerre vitte.  

KÉTFÉLE ÍRÓI ALKAT  

Melyük művét tartja a legjobbnak?  

Erre nem tudok röviden válaszolni, mert ez nem olyan egy-
szerű . Van egy írói alkat, amelyük kiformálja önmagát, és egy életen  
keresztül megmarad önmagának. Németh László például ilyen al-
kat: korán kristályosodott, és azóta voltaképpen ez a kristály n őtt  
naggyá ... De van egy másfajta alkat is: énnekem például kész írá-
saimhoz gyakorlatilag semmi közöm nincs, mert mindig megpróbá-
lok mássá válni, továbbmenni. Nem egy kristályrendszerben élem  
le életemet, hanem axn оrfstádiumban, amely folytan megpróbál kristályo-
sadni, és folyton más rendszerek felé megy. Barátaim nem hiszik el,  
pediig így van: el sem olvasom azt, amit már megírtam, legszíve-
sebben megszabadulnék t őle. Közöm már csak ahhoz van, amit most  
csínálok, vagy amit csinálni fogok. Egyszóval: túlhaladottnak érzek  
mindent, amii a tollam alól kikerült. 

Tehát elidegenedik a művétől? 

El. S ezzel nem akarom azt mondani, hogy rossznak vagy tö-
kéletlennek tartok mindent, amit írtam; csak nincs meg az a forró 
kapcsolatom, eleven közöm hozzá, mint ahhoz, amit most készülök 
írni. 

„MINDEN EDDIGI KÖNYVEM: MEGALKUVÁS" 

Egyik novelláját sem tartja a „legjobbnak". Navella-
gyű  j teményeivel is ez a helyzet? Melyik gyűjteményes köte-
tét vallja a magáénak? 
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Mindegyiket, de egyiket sem tartom a „legjobbnak". Az író 
azt a könyvét tarthatná a legjobbnak, amelyiket megalkuvás nélkül 
állított össze. Még soha életemben nem tudtam olyan kötetet ki-
adni, amiben ne lett volna némi megalkuvás. Nem szeretném, ha azt 
hinné, hagy az irodalompolitika el őírásaira való tekintettel mondom 
ezt, bár erre is mondhatnám, hiszen reális világban élünk, és van-
nak bizonyos igények, amelyeket az ember szemmel tart; de ez ma 
mára legkevésbé sem jelent olyanfajta megalkuvást, hagy az írónak 
meg kell tagadnia a becsületét, írói alkatát, hajlamát —ebb ől végre-
valahára kinőttünk. Mondom, most nem erre gondolok, hanem arra, 
hogy eddig mindig volt valami, amivel megalkudtam. 

— Például? 

A Jeruzsálem hercegnője című  novellagyűjteményembe tíz év 
java termését válogattam össze. Mdndenki rábeszélt, hagy a gy űjte-
ménybe vegyem föl a Lila tinta című  írósamat. A Lila tintáznak  
ugyanis az a története, hogy a Rákosi korszak kell ős közepén nagy  
irodalmi vita robbant ki; Déry Tibor Fehér pillangб  című  novellája  
volta központjában és az én Lila tinta című  novellám. Most mindenki  
azt mondta: vedd be a kötetbe, ne tagadd meg a múltadat, mu-
tasd meg, hagy te ezt írtad, nézziink szembe, miért is vitatkoztunk  

voltaképp, miért is volt ez a rumli, ez a fölfordulás. Addig-addig  
mondták, míg belevettam; s amikor már benne volt a kötetben,  

egyszer csak ;kiderült, hogy a Lila tinta .nem különösen jó novella.  
S ma már senki sem tudja ép ésszel fölmérni, hagy ekörül mi vi-
taokoznivaló volt. Csak nagyon homályosan emlékszem a vádakra,  

amiket akkoriban fölhoztak ellenem, ma már teljes képtelenségnek  

t ""unnak, mert hisz más közegben mozgunk... Szóval ennek a novel-
lának semmi keresnivalója nincs a kötetben.  

Tóték cím ű  drámája kirobbanó sikert aratott, s talán  
ösztönzést ad a további színpadi kísérletekhez. Írt-e azóta  

újabb drámát?  

Nem írtam, de nagyon szeretnék. A színpad olyan, minta mor-
fium vagy a cigaretta: aki egyszer elkezdte, nem tud leszokni róla.  

Legközelebb megjelenő  műve?  

Nemrég fejeztem be az Egyperces novellák című  kötetet, ez  
már nyomdában is van. Talán ez lesz az első  könyvem, amiről azt  
merem mondani, hogy megalkuvás nélkül ,került nyomdába, maga-
ménak vallom minden darabját. Remélhet őleg még akkor is ezt fo-
gom mondani, amikor megjelenik.  

Min dolgozik most?  

Egy regényen, a legelején vagyok, tehát nem szívesen beszél-
nék róla, mert még nem tudom, mi lesz bel őle.  
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A GROTESZKRŐL 

— Nászutasok a légypapíron című  könyvében ezt a sort 
olvastam: „Az ember, ha még oly biztosan áll is a lábán, 
mihelyt egyet lép, reszkírozza a hasra esést". fiásai épp ezt 
a hasra esést mutatják be: az élet abszurd elemeit vagy ab-
szurd lehetőségeit. A groteszk látásmód még realista igény-
nyel írt könyveiben is felbukkan. Megkérném, mondjon né-
hány szót a groteszkr ől. 

Furcsa dolog, hogy bár groteszk írásokat írok, nincs kiforrott 
elméletein erről. Nem vagyok teoretikus. Persze, törtem rajta a fe-
jem, hagy mi a groteszk, de sajnos nem jutottam semmiféle meg-
nyugtató eredményhez. Űgy gondolom, a groteszk tulajdonképpen a 
XX. század válasza a XIX. századra és az azt megel őző  időkre. A 
múlt században az ember büszkén vallotta, hagy olyan világban él, 
amit minden ízében ért és meg tud magyarázni, s hagy olyan er-
kölcs jegyében telik az élete, amely idegen a b űntől, idegen az ocs-
mányságtбl és aljasságtól, és idegen az ösztönök sötét er őitől. Eb-
ben a nagy optirnizmusban élt és virágzott az emberiség hosszú év-
századakan át. A XIX. században, a nagy ipari fellendülés és a nagy 
találmány k korszakában, amikor a betegségek úgyszólván tömegé-
vel eltűntek vagy veszélytelenekké váltak, az ember megtilt egy iszo-
nyatos önbizalommal. S erre a határtalan önbizalomra kaptuk azo-
kat a rettenetes élményeket, amelyekkel nekünk ez a század szol- 
gólt: ;két világháborút, Auschwitzét. Auschwitz esetében nem konk-
rét, hanem jelképes dologra gondolok. Az ösztönvilág felszabadulá-
sára, ,amiről azt hittük, kordában tartható. Tehát — ha ezt a, mon-
datot választotta —, valóban arra jöttünk rá, hagy minden mozdu-
latunk felemás, és csakugyan minden lépésünkkel reszkírozzuk a 
hasra esést. Már nem állunk biztosan a lábunkon, és nem megyünk 
sehova, legalábbis aszal a tájékozódással, amit a XIX. század nyúj-
tott, nem jutunk sehova. 

— Valószínűleg személyes élményei, a frontharcok és a 
hadifogság is hozzájárultak ahhoz, hogy ilyenné vált a lá-
tásmód ja. 

— Azt hiszem, ezek az élmények közösek. Az alapvet ő  élmény 
nálam a háború volt, és azok számára, akik a háborút megélték, 
azok számára a puszta tény, hogy a derült égb ől lecsaphat valami, 
ami robban és öl és gyilkol, olyan paradoxon, ami minden emberi 
realitással ellenkezik. Az emberi életösztön nyílt tagadása, nyílt szem-
beköpése volt ez, amit megpróbálnom a maga valóságában ábrázolni. 
Nagyon sokféle mádon, nagyon sok megközelítésben hihat ővé-érzékel-
hetővé próbáltam tenni, de mindig úgy éreztem, hagy szandékamat 
csak félig sikerült valóra váltanom. És akkor lassan, teljesen em-
pirikusan, a munka fejl ődése folyamán, lépésről lépésre közelebb 
jutottam a groteszkhez. Persze, eszem ágában sincs egyedül üdvö-
zítб  és egyedül lehetséges ábrázolási módnak kikiáltani, de valahogy 
úgy érzem, a mai kor velejét, lényegét, ellentmondásait legjobban 
a groteszk nyelvén fogalmazhatjuk meg. 
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A GROTESZK ÉS A SZATÍRA VISZONYÁRÓL  

— Van-e éles határa groteszk és a szatíra között?  

— A groteszk egy valószínűtlemség valószínűsítése. Elóáll egy kép-
telen föltevéssel, s azt a re гáli,s világ törvényszerűségeihez hasonló  
szigor gd törvényeknek rendel alá. Tehát szuverén világot teremt,  
ahol például a gr лavitáciás erő  érvényben van ugyani, de esetleg for-
dított előjellel. A leejtett tárgy nem leesik, hanem föl. (De ugyan-
olyan következetesen, mintha leesne.)  

Ez tehát valójában egy alkalmi koordináta rendszer, amii egy ú j  
megközelítést ad annak a h ősnek, aki ebben a rendszerben é1. Mást,  
újat, néha többet tudok meg róla így, mint a „realitás" dimenzi-
óibаn.  

Mindezek persze a szatírára is érvényes megállapítások, de a kett ő  
nem ugyanaz. A groteszk alkalmazza ugyan a szatíra eszközeit, de  
hősének sorsát mindig belükr ől éli át. 1VLagyarázat helyett a legismer-
tebb példát hozom föl: Chaplint.  

Mi mindig vele érzünk. Vá]laljuk csámpás járását, élhetetlenségét,  
balkezes emberszeretetét, ügyefogyott szereImieit, sorsának eleve el-
rendelt trragikumát. Másszóval: a groteszk h őssel azonosulunk, egy-
szerre kinevetjük és szeretjük. Mintha ezt egy matematikai egyen-
letben is ki lehetne fejezni:  

groteszk -- szatíra + líra.  

EGYETLEN KIÚT: A CSELEKVÉS  

_ Életünk számtalan abszurd, groteszk elemet hordoz ma-
gában, s aligha véletlen, hogy ez a felismerés most tombolja  
ki magát az európai irodalmakban, különösképpen a dráma-
irodalomban. Mi a véleménye az ellendrámáról? Például  
Beckett dráQnáiról, Weiss Marat-Sade-jóról?  

— Beckettet nagyon sokra becsülöm, Péter Weiss Marat-Sade-ját  

nagyszerű  drámának tartom; de a világban létező  abszurditást nem  
egészen úgy látom, ahogy Beakett vagy az abszurd irodalom m ű -
velői Nyugaton. Pusztán testi-lelki felépítettségemb ől és idegrendsze-
remből következik, hogy az élet abszurd jelenségeib ől nem azt a  
következtetést vonom le, hagy az élet abszurd, reménytelen és ki-
bírhatatlan. Meglehetősen sok abszurd, reménytelen és kibírhatatlan  
helyzetben voltam már, és talán azért, mert nem a teória fel ől kö-
zeledem ehhez a kérdéshez, miindig megtalálom azt a parányi fény-
sugarat, amiért tovább érdemes élni. Egyszer már leírtam, hogy a  
mi emberi életünk egyetlen reménye, egyetlen kiútja a cselekvés.  
Hiszek a cselekvő  emberben, általában hiszek a cselekvés megment ő  
vattában, noha ját tudom, hogy egyéni életünktragédiába torkollik,  
mert hisz biológiailag erre vagyunk ítélve. A hiábavaló cselekvésben  
is hiszek, mert szubjektívé még ez is ad nekünk valamit; és itt  
azonos nevezőn vagyok az abszurd írókkal. Camus írja a Sziszüphosz.  

mítoszában, hagy van egy perc, amikor Sziszüphoszt boldognak kell  
elképzelnüavk.  
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Engedje meg, hogy egy naiv és hangzatos kérdést te-
gyek fel: mit tehet az író az emberiség érdekében? 

Semmit. Nagy tévedés volt, s ebben magam is részes voltam, 
hogy az író tehet valamit az emberiségért. Nem, nem tehet semmit. 
Csak maga az emberiség tehet a saját érdekében valamit. Nem igaz, 
hogy az író tanítani tud, segíteni tud ... S ez nem degradálása az 
irodalomnak, inkább az emberiség fölemelése; mert szerintem az em-
beriség nem szorul az író segítségére. Amit a maga javáért tenni 
tudott, és ez nem sok, de mégis valami, azt teljesen az író segítsége 
nélkül tette. 

Ha így van, akkor miért ír? 

Nem tehetek mást. 

A TENGERTANCTOL AZ EZÜSTPISZTRÁNGIG 

Első  nyomtatásban megjelent novellája, a Tengertánc,  
borzongató és nevetséges ötletre épül: az őrültekházából ki-
szabadulnak az elmebetegek, és átveszik a hatalmat a világ 
fölött. A fasizmus rémuralma és az őrültek hatalomra ju-
tása aközött akkoriban nem volt nehéz megtalálni az azonos-
ságot. Milyen visszhangot váltott ki ez az írás? 

A névtelenségből egy létrafokkal feljebb emelt, mert fölfigyeltek 
rá. De politikai következménye nem volt. 

A Tengertánc-kötet cigánykereke után munkásságában 
a részletező , leíró, elemző  epika következik, az ún. optimista 
karszak. Ezekben az években több regényt, drámát novel-
lát és riportkönyvet adott ki. Mit tart 'közüliik jónak? - 

Ebben az időben összesen .két-három olyan novellát írtam, arait 
ma is örömmel vállalak magaménak. De t đbbet nem. Ezek a novel-
lk azóta nem kerültek újabb kiadásra, a kutya sem ismeri őket. 
Senkinek semmit nem mond, ha néhány címet megemlítek. Egyszer 
majd előásom őket. 

Ezüstpisztráng című  kötete 1956-tan jelent meg; az 
írói önmagára találásnak talán ez a legfontosabb állomása: 
az Ezüstpisztrángban összegyűjtött írások hosszú szünet után 
ismét a groteszk műfaját ébresztik életre, ha nem is alyr в  
villogó-éles fénnyel, mint az Egyperces novellák. Hogyan állt 
össze kötetté? Előre megkomponálta, vagy pedig darabon-
ként állt össze? 

Erre nem tudok ünnepélyes választ adni. Valóban, kialakítottam 
magamnak valamit, amii csak sajátom, 'amit szinte úgy találtam  föl, 
mint Irinyi József a gyufát. Egészen rövid kis novellákat kezdtem  
írni, amelyek ennek ellenére teljes érték ű  novellák: van elejük, kö- 
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zepük és végük, valami történik bennük, drámai tartalmat fejezne х  
ki. Ezeket elkereszteltem „egyperces" novelláknak. Mindez, eléggé kez-
detleges fokon, az Ezüstpisztrángban jelent meg először. Őszintén  
megmondom, nem vezetett semmiféle magasrend ű  írói elmélet; egy-
szerűen csak arról volt szó, hogy csalódtam az írás bizonyos funk-
cióiban. Meguntam bizonyos dolgokat írni. 

HIÁBAVALŐ  fRŐI ERŐFESZfTÉSEK  

— Mit unt meg a legjobban? 

— Meguntam, hogy leírjak egy emberi arcot, egy ember ruházatát, 
egy szobát, egy. tájat. Rájöttem, hogy mindenki látott már arcot, 
ruhát,. szobát, tájat. Ha azt mondom: szoba, akkor mindenki elkép-
zel egy szobát. S rájöttem arra is, hagy hiába írom le pontosan azt 
a szobát, ami el őttem van, úgyis mindenki csak azt a szobát latja, 
amióbenne a szobaélmény; mert els ő  gyermekkari eszmélésétől kezdve 
az ember összerak magának egy absztrakt szobaképet, amit aztán a 
szoba címszó alatt az emlékezetéb ől egy előhívó oldat mindig képpé 
ugrat ki. Rájöttem tehát, hogy létezik egy teljesen hiábavaló írói 
erőfeszítés: a leírás. S azután rájöttem, hogy voltaképpen a kitalált 
cselekmény is fölösleges, mert ahelyett, hogy az írás, a nem lírai 
jellegű  írás lényegét: a drámát, az összeütközést gazdagítaná, er ő -
sítené, lerontja. Kezdtem lefaragni az öncélú cselekményb ől. Meg-
próbáltam az események olyan ábrázolási módjához eljutni, hagy 
csak azokat a billenty űket ütöm le, amialyekre mindnyájan közö-
sen reagálunk. Tehát nem mesélek el epikus módon történeteket, 
hanem bizonyos rezonanciákat próbálok kiváltani; illetve igyekszem 
önmagamból ezeket a rezonanciákat kihallani, abban a reményben, 
hagy másak is rezonálnak rájuk. Az Egyperces novellák abból szü-
lettek, hagy egyszerűen lusta voltam hosszabbakat írni; de ez a spe-
kulatív lustaság volt, állt mögötte valami, annak a tagadása, amivel 
mа  már nem értek egyet. 

— Volt-e valamilyen irodalmi előképe az Egyperces novel-
láknak?  

— Hadd legyek szerény, mert eddig neon voltam az. Ezt a m ű -
fajt mégsem én .találtam föl, hisz az irodalomban semmit sem le-
het föltalálni. Hamarjában mondok két példát: Kosztalányinak szá-
mos ilyen írása van, például A bölcső től a koporsóig című  riport-
sorozata (riport helyett bátran remekm űveket mondhatunk) . S meg-
említhetem Jules Renard naplóját, amedy végre magyarul is megjelent, 
legalábbis a kisebb, lefordítható része. Renard naplójában nem olyan 
rövid novellák vannak, mint az enyémek, hanem egysoros novellák 
és hat szóból álló csodálatos novellák. Ezt tehát nem én találtam 
föl, csak újra föltaláltam a magam használatára. 
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OLVASMÁNYOK  

Mit olvas a legszívesebben? 

Nagyon sok verset és drámát olvasok; érdekl ődéssel olvasom 
mindazt, ami ma külföldön újat próbál hozni, például az új francia 
regényt. Érdeklődéssel figyelem az angol fiatalok nagy drámai fel-
lendülését. Nagyon szeretem az amerikai prózát is, sokat fordítottam 
belőle. Nagyjából. efelé tájékozódom. De szeretek rossz könyveket 
is olvasni, mert a rossz könyvek is nagyon jók. 

Mint két hasznavehetetlen diploma birtokosa, mit olvas 
irodalmi műveken kívül? 

Szeretnék egykulcslyukon keresztül bepillantani a természet-
tudományakba, és ezért időnként óriási elhatároМ.ѕsal elkezdem ol-
vasni Heisenberg, Einstein vagy Planc nagyközönségnek szánt köny-
veit, de rendszerint mára 30. oldalon kid őlök. Egy kedves költőnő  
ismerősöm, Nemes Nagy Ágnes a napokban elmondta, hogy termé-
szettudományi műveltségének az Élet és Tudomány című  hetilap az  
alapja. Hát ёn sem jutok messzebbre. A természettudomány ma már 
bevehetetlen vár, és csak úgy alulról nézzük a bástyáit. 

KRITIKUSOK, OLVASбK  

A Lila tinta-féle viták már régebben elcsendesedtek, a 
kritika lassan kezd irodalmi jelleget ölteni. Ezért megkérdez-
ném: segíthet-e a kritikus az írónak? 

Elvben sokat segíthet, de nem tudom, hogy gyakorlatban hány 
író volt, aki sokat köszönhetne a kritikának. A magyar irodalom-
ban van egy nagy Osvát-legenda. Nem ismertem Osvátot, tehát nem 
ellenőrizhettem a legenda hitelét, de akik Osvát körül voltak, és azok 
kitűnő  írók voltak, annyira szerették őt, hogy valamit nyilván kö-
szönhettek neki. Nekünk most nincs Osvátunk. Nem tudok szépet 
mondania kritikáról. 

Gyakran az olvasók a legjobb kritikusok. Szokott-e vá
laszolni a leveleikre? 

Udvarias ember vagyok, mindenkinek válaszolok. Jó valna azt 
mondanom, hogy az olvasok véleménye alapján újabb meg újabb 
dolgokat értek meg abból, hogy mit is írtam s hagy mit kellene 
írnom. Sajnos, nem érdemes kedveskednem az olvasóknak. A leg-
több levél írásaim félreértéséb ől származik. 

Sokszor félreértik? 

Sokszor. Rendkívül világos írónak tartom magam, mindig arra 
törekszem, hagy ezt a bonyolult világot a lehet ő  legegyszerűbben 
fejezzem ki. És nagyon haragszom azokra az írókra, akik az írás 
formai részében bonyolításra törekszenek, a világ eléggé komplikált, 
eléggé érthetetlen ahhoz, hogy legalább az író igyekezzék kristály- 
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tisztán fogalmazni. Majdnem tőmondataktian próbálok fogalmazni, 
és nagyon meglepődöm, hogy néha tökéletesen félreértenek. Egyszer 
például egy tűzesetet írtam le. Kaptam erre egy levelet, amiben a 
csöppet sem műveletlen olvasó egy zsíros krémet ajánlott nekem, 
mert ez állítólag kitűnően gyógyítja az égési sebeket .. . 

AGGASTYÁNOK A MODERN IRODALOM ÉLÉN 

Magyarországon sok könyv jelenik meg, és ebben a 
nyomtatványözönben nagyon nehéz tájékozódni. Talán ez az 
oka annak, hogy alig egyikét fiatal pr бzаíró neve marad meg 
az olvasó emlékezetében. Valahogy nem látni a tehetségek 
nyújtózkodását ... Mi a véleménye erről? 

Erről én sem tudok nagyon aptirnisztikusan beszélni. Szinte min-
den ú j könyvet elolvasok, s emellett minden folyóiratot és hetila-
pot; minden fiatal, kezdő  novellistát megjelent írásaiból ismerek. 
Azonkívül elég sokan elküldik nekem a kézirataikat, tehát van kon-
taktusom a fiatalokkal. De csöppet sem biztató az induláswk .. . 
Nem tudom, lehet-e egyáltalán másképp elindulni egy fiatal nemze-
déknek, mint a bálványrombolás gesztusával, azzal, hogy mindent 
széttörök magam körül, és jobbat, szebbet, nagyobbat próbálok csi-
nálni. Ebből aztán vagy kijön valami, vagy nem, de hát a legtöbb-
ször kijön valami. Azokból az írásokból, amelyek hozzám elkerül-
nek, a következ ő  ambíció süt: „Szeretnék életem derekán, közepes 
Móricz Zsigmond-regényeket írni; szeretnék pályám csúcsán a Gel-
léri Andor Endrééhez hasonló novellákat írni; szeretném valamikor 
megközelíteni Füst Milánt", ami nagyon szép, és szerényen is hangzik, 
de egy kezdő  írónál nem egészen egészséges ... Nálunk teljesen pa-
radox a helyzet: az irodalom modern, korszer ű , kísérletező  ága az 
aggastyánok kezében van. Ezt mi, öregek csináljuk, magatehetetlen, 
vén hülyék. A fiatalok pedig valami nagyon ápolt, nagyon korrekt 
és nagyon művelt unalommal indulnak el. 

Beszélgetésűnk elején műveit nagyon tárgyilagosan, na-
gyon hidegen mérte föl. Most úgy .látom, másokét is. 

Igen. Azzal kezdtem, hogy ötvenöt éves vagyok; s ha ötvenöt 
éves koráig az ember nem bolondul meg, és nem szeret bele a sa-
jt írásaiba (mert erre is van eset) , akkor nagyon tárgyi Іagosал , 
nagyon hidegen és nagyon kegyetlenül nézi a saját munkáit és a 
másokét is. Ezt a kegyetlenséget nagyon fontos tulajdonságnak tar-
tom. Jaj annak, aki elérzékenyül saját sorai fölött. 
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A  KÖLTÉSZET HELYZETEI, I. 

BANYAI JANOS 

A SZKEPTIKUS HARCOS 

Csoári Sándor ú j verskötetét* egy „romantikus túlzás": a világ tel-
jes megismerhetőségéből való rémület (Rejtsétek el a csodát) és 
egy vállalt magatartás-gesztus: az „ottlenni mindenütt" (A szöke-
vény) elve jellemzi. A kötet e két alapvet ő  jellemvonása egyrészt 
esztétikai: a költőnek szüksége van a rejtélyre, hiszen a világ tel-
jes megismerése nem eredményez szabadságot, mert a sok megis-
meréstől (infarmáciát.ál, dokumentációtál) a lét megdermed, a költ ő i 
képzelet elfonnyad, .a szavak rejtélye eltűnik; másrészt: etikai: ,;a szö-
kevény", „a kiátkozott" gesztusával vállalnia világ felé vezet ő  utat, 
tehát a megcsúfoltatást, azt a képtelenséget, amit a mindenütt ott 
lenni elve rejt magában, hiszen mindenütt ott lenni azt is jelentheti, 
hagy sehol sem lenni ott, illetve sehol sem lenni otthon. 

1. „FÖLZABÁLJÁK A VILÁGOT A MAGYARÁZATOK" 

Füst Milán paradoxana, hogy a sok ismeret, a sok tudás meggá-
tolja a költő  képzeletének munkáját, Csoári Sándor költészetének 
alapvető  belső  tételévé vált. A tárgyaknak, a dolgoknak, a szavak-
nak van egy nyilvánvaló misztériuma, aminek felderítése minden 
költői alkotásnak sajátos célját képviseli. Örökös törekvése a köl-
tőnek, hogy a kéreg mögé hatoljon. Mindaddig, amíg ez a megis-
merés láz fűti, amíg elhiheti, hogy a fák, a kövek, a vizek rejtélyét 
ismeri fel, ha szavának (létének, életének) tüzével életre kelti a 
tárgyak világát, a költ ői hivatás biotanságot nyújt neki, az összes 
kísérő  veszélyek ellenére is a lét biztonságát. A költ ő  otthon érzi 
magát abban a világban, amit maga teremtett, mert megvan a re-
ménye arra, hogy a megalkotott világot le is rombolja, az élet tüzét 
kioltsa. A költő  mindeddig a tárgyak szuverénje, és aligha fenyeget-
heti a kiapadás veszélye. De akkor, amikor a tárgyak misztériuma 
megszűnik, •a titkok, a rejtélyek és a csodák mind megismerhet őek 
lesznek, aanikor megszűnik a költőnek az a káprázata, hogy minden 
titkok tudója ő , és felismeri, hagy: 

* Csoári Sandor: bIásodik születésem, Magvet ő , Budapest, 1967. 
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Mint háromszög-fej ű  sáskák, idegesen  
fölzabálják a világot a magyarázatok.  

(Rejtsétek el a csodát)  

akkor a költői hivatás célja és funkciója bizanytalaaпná válik, ső t 
értelmetlenné. A költő  közönyössé válik: 

Nem kapok szívdobogást már semmit ől sem. 
Úgy nézem meg az égbontó csodákat, 
mint zsákruhás nőt, lábadozó elefántot, 
türelmetlenül 

s ideiglenesen. 

Nem a világgal magával szemben válik közömbössé a költ ő , hanem 
a költői hivatással eszemben, a költészet csodákat felderít ő  és értel-
mező  szerepével szemben. Kilátástalannak t űnek ilyen körülmények 
között a költő  helyzete: a tudományos megismerés sokrét űsége meg-
fosztja a ,költői meg+ismerést :a tradicionális jellemz őktől, hiszen a 
tudománya tengerekben is mélyebbre, az égben is magasabbra jut 
a költő  szavánál. Ebben a szituáriában a költ ő  számára Füst Milán-
nak egy másik paradoxoni sem kiút, az tudniillik, hogy „A mély-
ségek feltárása a bányászok, sebészek és lélekbúvárok dolga e vi-
lágon — az író maradjon a felületeken, ami annyit jelent, hogy ne 
a dolgok mélyével fejezze ki azok mélyeit, hanem a mélységek küls ő  
jeleinek ábrázolásával legyen mélyreható." (Látomás és indulat a 
művészetben, 177. old.) A költ ő  neon lehet „mélyreható" ott, ahol 
nincs már ismeretlen, ahol .a bányászok, sebészok és lélekbúvárok 
már mindent feltártak; a felületek „ábrázolásától" várni a mélyek 
feltárását már magában abszurdum, hiszen a tenger habja sokat 
elmond a tenger mélyéről, de ha tudjuk, mi van ott lenn, mire való 
ámítani, hitegetni, csalogatni magunkat a habokkal? Csak a javítha-
tatlan saentimentális vezetheti így félre magát. A költészet titka ép-
pen az, hagy a titkokat . elementárisan éljük át, és ha a versben 
nincs meg ez a lehet őség, akkor csak önámítása költészet. 

A költészetnek ez a helyzete kiúttalan, zárt, legalábbis mindaddig, 
amíg fel nem dereng egy másik lehet őség, az őrült, a szökevény, a 
kitaszított lehetősége: 

S egy őrültet keresek magamban folytan, 
gépeknek,  

földrészeknek beszél ő  szentferencet: 
gyógyíthatatlan szájú rajongót, aki szenved, 
ha nincs veszélyes titka s kivédhetetlen álma, 
mert így reménye sincs — zuhog csak rá a nap, 
mint lenyűgözött fűre, ijesztő  kőpofákra. 

A költőnek vállalnia kell •a sorsát: az út bal oldalán tölgyfaerd ő , 
virágokkal, fűvel, színes madarakkal, jobb oldalán magas kohók, 
gyárfalak, füst és köd, egyik oldalon a természet, másik oldalon 
az emberi tevékenység: ehhez a másodikhoz kell beszélnie a költ ő-
szentferencnek, az erd őben nincs már „veszélyes titka és kivédhe-
tetlen álma", és reménye is csak az „ijeszt ő  kőpofákban" lehet, hi- 
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szen ezeket az emberi ,kéz és szellem formálta olyanná, amilyenek. 
Itt még van mód az elementárisra, itt még otthon lehet az őrült, a 
kitaszított, a szökevény. 

Csoóri Sándor költészetének „romantikus túlzása" ennek a lehet ő -
ségnek a kihasználásában van. Határozott •lépés ez a költészet ve-
szélyeinek felismerése felé: a költészet nem dalolás a rügyekr ől, a. 
szerelemről, az érzéseik világáról, hamern a rügyek, a szerelem, az 
érzések értelmének ;keresése egy olyan világban, amely pocakhizlalva 
éppen a látszólagos „értelmek" tisztaságára, a megismerések kaján  
biztonságára rendezkedett be. A veszélyek garmadával törnek a  éköl-
tőre ebből a ,,,megtalált" világbál: azt, hagy mit jelent szeretni va-
lakit és milyen ez az érzés, a lélekbúvárok, tehetségükt ől függően,  
pontosan megmagyarázzák, de hogy mi az szeretni valakit, tehát  a, 
szerelem értelmét (nem jelentését) — bizonyos értelm ű  misztériumát  
— csak a költő  tudja kikutatni; mert a lélekbúvárnak és a tudo-
mánynak nincs szüksége a tárggyal való azonosodásra, a költ ő  és 
a költészet számára pedig csakis ez az elmerülés, ez az azonosadás, 
ez a tárgyhoz való elementáris kötöttség a kiút. A tudomány rom-
ba döntötte az értelmeket, azzal, hagy magyarázatainak hétfej ű  sár-
kányaival felzabálta a rejtélyeket, a csodákat, a titkokat, de ki is 
termelt e.gytöméntelen világot: az abszurdak, az idegenségek, a tár-
sadalman kíviiliségek, a rontok egész tárházát, amiben kénytelen-kel-
letlen a költő  van otthon, a költő  a kocsmáros és a vendég is egy 
személyben. 

A költő  ezzel nem nyerte vissza biztonságérzetét, mert ellent-
mondásos volna azt állítani, hagy a bizonytalanság, az idegenség 
felismerése biztonságot eredményezhet, bár a paradoxonok sok min-
dent megmagyaráznak. A bizonytalanság érzése különös magatartást  
kényszerít a éköltőre: a költészet már régóta nem azonos a tudo-
mányos magyахázatakkal, és régóta megvan már az a .sajátos tulaj-
donsága, hogy a vízben lobbantja fel a tüzet, és a t űzből oltja szom-
ját, de ez az alapvet ő  költői lehetőség is a tudományos magyarázatok  
martaléka lett, a szimbólumok és a képek a környezetünk, életünk  
formáira való lefordítás gyakorlatában t űntek el, ijesztő  kőpofákká  
váltak, tehát lepergett a költészetr ől is, nemcsak a tárgyakról, a  
dolgokról a rejtély, a titok harmata. A költ ő  a költészet gyakorlá-
sával nem a teremtés, az új világ, a költészet világának megterem-
tését éri el, nem reanénye a megvalósulás, hanem mindenekel őtt az 
a bizonytalanság, ami obiból fakad, hogy „a k ő  sohasem lehet csak  

kő , a madár sohasem lehet csak madár", hanem mindig k ő  is és 
madár is, ide valami más is, a kő  és a madár tagadása is. 

A tudomány mindenre érvényes magyarázataitól való rémület, a 
képzeletet bénító kiszámítottság vezette a költ őt —Csoóri Sándort 
is — az „attlenni rnindeniutt" magatartás-gesztusához. Ahhoz a ma-
gatartáshoz, ami maga a bizonytalanság. Ha kiépítette ezt a magatar-
tást, és azt egyéníteni tudta, saját emberi létezésének feltételévé 
emelte, akkor megkövetelheti: 

Rejtsétek el a csodát, hogy megszeressem. 
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2. „LECSATOLOM DEREKAMR6L A KORT: HADD LEGYEK  
VÉGLEG KIÁTKOZOTT."  

Az „,ottlenni mindenütt" elve alapvet ően aktivista; azt jelenti ez, 
hogy Csoóri nem meditál, hanem cselekszik, a vers nem a lét meta-
fizikai élménye, hanem a tett, a mozgás, a bolyongás és eredményé-
ben a kifulladás élménye. Csoóri nern; mereng, nem t űnődik cl az ér-
zések, a látomásuk világában, nem álmodja meg a távoli tájakat, 
az értelmen túli kocsmát, hanem mindennek dinamikus erejéb ől, a 
valóságos cselekvésből építi ki a verset. Nem abból a kérdésb ől г Ρte-
hát, hagy milyen a látomás, az érzés, a táj, hanem abból, Hogy 
mi az érzés, a táj, a látomás. 

Az „ottlenni mindenütt" aktivista elvének els ő  feltétele a terhek-
től való szabadulás: „Amit szerettem, mindent elhagyok, / hagy végre 
szabad legyek." (Másodikszületésem) A második feltétel a kiátko-
zottság, a szökevény életformájának a vállalása: „Ne féltsetek: ha 
bármit csinálok is / eltévedhetetlen vándor vagyok e földön. „  (Zsák-
vászonba betekerve) Egyrészt tehát az elrugaszkodás, másrészt Pe-
dig az elrugaszkodás következményének tudatos vállalása. A kérdés 
most az, hogy milyen morális feltételei vannak ennek az elrugasz-
kodásnak. Fellelhető-e benne az a morális ,imperativus, ami minden 
emberi tettet, a negatívat is, értelmessé min ősíthet, vagy pusztán 
egy játékos szándékot kell benne keresni, talajtalan kitalálást, ön-
ámítást és álarcot? Két válasz lehetőségét rejti magában a kérdés. 
Mielőtt bármerre is kibillenne a mérleg, végig kell 'tekinteni az el-
rugaszkodás értékein, azon, hogy vajon a kor lecsatolása csak afféle 
menedékház a mindig kísért ő  szentimentális élmények elől, vagy 
alapjában véve hőstett. 

Voltam a szerelem útonállója, 
csillagok mögé kiálló suhanc, 
azon az órán is, mikor késpengével vártak; 
tavaszi fölforgató, 

ki bebútorozott reményét dúlta föl naponta, 
akár egy házat;  
esők pásztora, szél, 

de minden kevés volt, 
hogy e világról leszakadjak. 

(Zsákvászonba betekerve)  

Az elrugaszkodás alapjában véve képt еlеnség, vállalása szkepszist szül, 
de ez a szkepszis hősies. Lehetetlen leszakadni a világról, minden 
bűn és minden árulás kevés a leszakadáshoz; a világ rejtett és min-
dig jelenvaló szálaival leköti a költőt, lehetetlenné teszi a dolguk, 
a tárgyak, a tények — a bebútorzatt remények — világából való 
kitörést. A világ zárt, és magába zárta az embert is. S éppen ezért, 
magában a tettben rejlő  képtelenség miatt kell vállalni a szökést, 
az elrugaszkad:ást, hiszen mindenkor az adott gondolati sémákból 
való kitörés teremtette meg a h ősiesség feltételeit. Még akkor is, 
ha nyilván: 
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győzelmes szökésemben  
egy villám szívenüt.  

(A szökevény)  

Az elrugaszkodás bármennyire is alapvet ő  morális imperativus, „ideg-
szálađval a szél" ideköti a költ őt. Így válik az elrugaszkodás evilági 
tetté, reálissá, és az összes valóságas képtelenségek ellenére mégis 
lehetővé, de már nem az empirikus életben, hanem a szellerniiben. 
Az elrugaszkodás harci tett — a ,gerilla életformája — (ezért va_n 
Csoóri költészetében :annyi háborús és harci kép), de ugyanakkor 
egy nyílt és hősies szellemi vállalkozás is: a megmagyarázott csodák, 
titkok és rejtélyek elől való menekvés, mindenhova, „amerre út van." 
A költőnek szüksége van a szökevény magatartásának vállalására, 
ha meg akarja őrizni a költészet hivatásának emberi értelmét; nem 
azanasodhat az adattal, a meglév ővel, hiszen számára a lehetetlen, a 
képtelen az alapvetően fontos költői lehetőség. A költőnek ez a ma-
gatartása a hős magatartásával azonos, mert minduntalan vonzás-
ban tartja az új titkok, csodák és rejtélyek felfedezése, de minden-
korra számolnia kell azzal, hagy kiürül a keze és a világ hiánya ja  

lenik  meg rajta „mint égési sebek". A h ősiesség azonos a minden-
kori felkészültséggel a szabadságra és a mindenkori felkészültséggel 
a halálra — mondaná Hermann Broch. A költ ő  sem szabadulhat 
ettől a kettősségtől. A terhektől való szabadulás egyrészt a szöke-
vény: kifulladása, másrészt: halála.  

Az „ottlenni mindenütt" aktivista elvének morális imperativusát 
is ez a tudatos kettősségvállalás teszi reálissá és értelmessé. Csoóri 
költészetében ennek a morális imperativusnak az eredménye nem 
az öröm — kivéve talán a testben lelt örömet, a hedonikus rajon-
gást —, hanem a fáradtság, a fáradtság, ami egyúttal zsúfolt jöv ője 
is, halála is és elragadtatása is. A kifulladás mint az emberi cse-
lekvés morális értelme! Csoóri költészetét éppen ez az antrapologi-
kus élmény fűti magas izzásúvá, ez gyújtja lángra rejtett parazsait, 
ez kölcsönzi képeinek, látomásainak az elixírt. A kor lecsatolása 
Csoóri költészetében nem üres gesztus, hanem a korszer ű  hérosz 
kettős világának tudatos vállalása. 

Még valamire kell itt figyelmeztetni: az elrugaszkodásnak egy 
ilyen hősies gesztusa csakis a kor kritikájával — az adott értékek-
ben való kételkedés módszerével — válhat reálissá. S mint ahogy 
minden kritika, ez is bizonyos értékfilozófiát követel meg. Ezt az 
értékfilozófiát a költészet, természetéb ől következően, nem tartal-
nldzhatja. Azt jelenti ez, hogy a Csoóri által vállalt erkölcsi maga-
tartás meddő? 

Erre a kérdésre költészetének érték- és jelentésv иlágából következ-
tetve kell megadnia választ. 

3. EGYÜTT VAN MINDEN: ÉLETEM ÉS HALALOM, 
CSAK AZ NINCS SEHOL, AKI EZT ELVISELJE. 

Csoóri Sándor költészetében az elvesztett csodák, a titkokat meg-
ölő  magyarázatok és az ebb ől eredő  etikai magatartás alapjában 
véve egy határozott, körvonalazható, értelmezhet ő  jelentésegységb ől 
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következik. Ennek a jelentésnek a középpontjában a szkepszis van.  

Nem a szkeptikus világnézet, hanem a költészet szerepér ől vallott  
szkeptikus szemlélet. Csoóri abban a pillanatban, amikor a versr ő l  
beszél, vagy ,a, költészetr ől, a verset, a költeményt akarja igazolni,  
tehát kételkedik benne.  

Miért írjak verset 
ha veled ülhetek? 

(Ha megérintlek)  

kérdezi, és mindjárt meg is adja a választ:  

A szavak kiüresednek, mint ősszel a nyaralók, 
meghalnak, mint az emberek — 
de ha megérintlek, 
az érintés halhatatlan marad: 
nem akar jövővé változni, e emlékezetté. 

A platonikus eszme kiveszése tűnik fel ezekben a sorokban: miért  
írna verset, miért élne a lélek elemeivel, amikor: „Szebb a te mel-
led, minta legváratlanabb hasonlanak / és a szád, mint a legmezte-
lenebb rím." Nem érdekli a kéreg mögötti lélek, nem érdekli az,  
hogy milyen a tevékenység, hanem az, hagy mi. Ahogy az órás nem  
javít többé órát, hanem kiáll az üzlet elé, és nézi az utcán az id őt,  
hiszen mi értelme volna szerkezetbe fogni az id őt, tehát megálla-
pítani milyenségét, ha látni is lehet, ha meg lehet tudni, hagy mi  
az idő . Csoárit, mint gaz órásmestert, nem érdekli a platonikus eszme,  
hanem maga a tárgy, maga a tevékenység. Mindenről lemond, ami  
eszményi :  

Nőid miatt és napsütésed miatt 
hazaáruló lettem. 

(Búcsú Kubától)  

vagy:  

Akármim légy, 
csak meg ne halj, 
nincs szükségem a túlvilágra. 

(Mindenen túl) 

A platonikus eszme kiveszésével együtt jár az Orpheusz-élmény kive-
szése is: nincs szwksége a mítoszra, a költészet irracionális örömei-
ben sem hisz már. A pokol is, az élet is evilági. Költészetének ez  
az antimitikus töltése két szempontból fontos: egyrészt lehet ővé teszi,  
hogy a túlvilági erőkkel való harc utáni sóvárgása reális veszélyek  
elleni hősies vesztésbe torkoll j an, mint a Sóvárgása лemlétező  sár-
káлy után címíí versben, aminek fiamáléjában: „Sárkány, / ha vol-
nál, / Szent György lehetnék; / magam vitéze, ellensésed / s a halá-
lodba beleszeretnék.", ahol azt állítja, hagy a gy őztes kudarca min-
dig emberi, ha emberi tartalmat szül: a .sárkány megölése nem  a 
harci d2сsőségek fegyvercsörgető , büszke örömét eredményezi, hanem  
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a behódolást a vesztésnek, az ellenség halálának. Másrészt, az anti-
mitikus tиLtés az eszményét vesztett ember reálishoz való elemi kö-
tődését hozza, amit nagyon szépen mutat a Tavasz plakátja cLm ű  
vers: „Felhők, / tavasz plakátjai, / lógtok az égi hirdet őfalon / ned-
vesen, / megtépázva." A tavaszi felh ők platonikus eszményeket hir-
dettek a költészetben általában, Cso бrinál a plakát realitásához kö-
tődnek; a platonikusnak a tárgyszer űbe való lezárását figyelhetjük 
meg Csoóri költőd gyakorlatában. 

Kétségtelen, hogy költészetében ezeket az új — a magyar lírában 
eddig jórészt ismeretlen — vonásokat az intellektuális szkepszis 
eredményezte. Juhász Ferenc a misztikus bárányok mindenséget 
idéző  világát éleszti nagy költ ői indulatával, Nagy László a fekete 
katona eljövetelét ől retteg, és vele fenyeget; ők megőrizték ,a bizton-
ságot nyújtó platonikus eszmét, Csoóri megszabadult t őle, és ez a 
fordulat hozta felszínre verseinek legfontosabb értékeit. Az intellek-
tuális szkepszisnek ezt a költészetet teremt ő  és érlelő  hatását talán 
csak Pilinszky más értelmű  költészetében fedezhettük fel. A kötet 
végén közölt esszé-vallomás is ezt a szkepszist bizonyítja: „Mihelyt 
megtanulnék élni, lemondanék az irodalomról." Mihelyt megtudjuk 
mi az élet, nincs már szükség az irodalomra. 

Ez az elv, alapjában véve, mégis képtelen, ,bármilyen termékeny ha-
tással van is az irodalomra, hiszen az élet dolgainak sohasem lehet 
egészen a végére járni. De meg kell kísérelni. Az elvnek ez a próba-
tétele a harc, a küzdelem állandósodott motívumában mutatkozik 
meg. 

Minden harcos, de különösen az, aki lecsatolta derekáról a kort, 
kitört a platonikus eszmék világából, tehát vállalta a kiátkozottsá-
got, a disszidens életformát, közvetlenül az elemekkel került kapcso-
latba, és ebben az értelemben hedanikussá válik. Rá nem vonatkoz-
tathatók a törvények, bármesmyire is áltatnak bennünket a jogászok, 
hogy a törvények az emberért vannak. De nem vonatkoztathatók 
rá a morális ítéletek és az etikai posztulátumok sem. Végeredmény-
ben semmi sem, ami adott az emberi társadalomban. Csak a legele-
mibb törvénynek engedelmeskedik: a halálnak. A „hedanikus har- 
cos" elrugaszkodott, és a tárgyak, az elemek világában él. Mások a _t  
világ еsszes гészecskéinek felsorakoztatásában keresik a mindensé-
get, a rovarok lábízeitől a kozmoszig, Csoбri harcosa az elementáris  
világában. Ezért váltak költészetének alapvet ő  fogalmaivá az évsza-
kok, az utak, a víz, a szél, a nap, a t űz, a föld. A harcos nem  a, 
részeiben és a részleteiben megkülönböztetett világban é1, hanem  
a tiszta elemek között. Végeredményben ragadozó. De ragadozó volta  
sem eredményez megnyugvást, ahogy a szkepszis sem fejez ődhet be  
soha, ha egyszer megszületett. Végül a ragadozó is felismeri a maga  
halálát, ,s talán nem is akkor, araikor ténylegesen eljut a maga ha-
láláig, hanem sokkal korábban, akkor, amikor a sóvárgott ellenség, 
a sárkány, koponyáját vágja be a szögescsi гmával, amikor vasat vág 
az aldaiába, amikor beleszeret az ellenség halálába. A ragadozó élet-
formá j a az ilyen értelmű  kifulladás. Küzdeni mindaddig, amíg az 
utolsó golyó le nem teríti. A kifulladás ebben az értelernb сn nem-
csak etikai, hanem esztétikai kategória is. Els ősorban az. 
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Mindent akartál? 
Mindent vesztesz! 
Kapkodhatsz elárvult fejedhez. 
Se hír, 
se pénz nem véd sokáig; 
lángokban áll 
a legutolsó szalmaszál is. 

(Ragadozó) 

— mondja ki végül is a könyörtelen ítéletet az „ottLenni mindenütt" 
harcos elve felett. A társ, .a világ, :az ég, a föld, a szerelem, a szeret ő  
és persze: az ellenség utáni vágy csak növelte a pusztaságot, ellen-
séges partokra vetette a ragadozót: 

Kellett a múlt? a táguló id ő ? 
Minden nyárkirálysága? Minden út? 
Most drótra-fölfűzött lángokat téphetsz: 
elszáradt babérkoszorút. 

Kifutott a ragadozó talpa alól a talaj, nincs már harmatcseppje, 
nincs már miben megkapaszkodjon. Kegyetlen, de kényszer ű  sors: 
vállalni kellett az „ottlenni mindenütt" magatartását, vállalni kellett a 
képzelt ellenség kihívását, vállalnia tárgyakat, az elemeket, de nem 
lehetett megmaradni a hedonizmus szintjén; a betev ő  falatért kel-
lett küzdeni, ,de csak úgy lehetett, ha, mindig ott volt, ha mindig 
könyörtelenkényszert jelentett az, hogy végül is önmagának a hú-
sába kell marnia. A ragadozó számára nincs más kiút: 

Amit kívántál: 
hiányával most minden a tiéd: 
szerelem, 
hatalom — — 
Mosolygó 
ragadozó, 
fogsorod közt 
magadat tarthatod. 

A költő , aki végeredményben mégis a „szkeptikus harcos" h őstettére 
vállalkozott, az „ottlenni mindenütt" elvébőlépítette ki magatartását, 
a világhoz való viszonyát és természetesen költészetének értékrend-
szerét és filozófiáját is, mindenképpen erre a tragikus végpontra 
kellett hogy lejusson, hiszen éppen itt, ezen a ponton, a semmi 
ágán ismerhette fel létezésének elemeit, életének jelentését. Minden 
együtt van ezen a ponton, az élet és a halál is, a minden és a semmi 
is, csak ki tudja ezt elviselni? 

Csoóri Sándor „második születésében" ennek a korszer ű  magatar-
tásnak — az „intellektuális szkepszisnek" — egzisztenciálisan fontos 
világát ismerte fel. 

S természetesen, ezen a ponton, amikor a ragadozó önmagát tartja 
a fogai között, felmerül a más valaki lehetősége. A más — nem új, 
tehát semmiképpen sem, „kiút" — akkor válik reálissá, amikor 
nincs már háza se, ágya se, kertje se, ideje se a szerelemnek, „csak 
mulandósága", tehát akkor, amikor szabad az út az ismeretlen, a 
semmi előtt, annak ellenére, hogy nyilván estaljára szabad. 
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Minden nap arra ébredek:  
valaki más nézi helyettem a mennyezetet,  

fáradt cip őimet, az ágy  
csuromvizes hajófedélzetét,  
az ablakok virradatát.  

(Valaki más)  

A valaki más nem a költő  alteregója, mert ebben az esetben kiút 
lenne, hanem a végpont megvalósulása, az ,a, kegyetlen pillanat, ami-
kor a romlás, a tragikum testet ölit. Kiben ölthetne másban testet a 
„valaki más", ha nem a .költőben, a szkeptikus harcosban, hiszen az 
Alagútból is rácsapa füst, a ,gépkocsik ellenséges / menetoszlopa". 
Az öncsalás, ,а  megtorpanás, a szkepszist ől való erőltetett szabadu-
lásigény mondatja vele: 

Mégis valaki más lehet az üldözött;  
teás, akire a földre-ejtett fej űek  
várnak,  
más, akit mindig félreértenek  
és sündisznó-tüskékkel koronáznak.  

De nem tarthat lakáig ez a könny ű  szabadulása az üldözöttnek --
a „szkeptikus harcos" .alapvet ő  emberi minősités еének —, hiszen csakis 
ő  lehet, az elrugaszkodott és kiátkozott gerilla, aki mindennap da-
gadt erekkel ébred a homlokán, csakis ő  maga lehet az a 

más, aki  
előre összekeveri  
magát a földdel,  
hogy a halála könnyebb legyen.  

A másik utcán találhatja magát a ragadozó, de ez a más, ez a va-
laki más nem lehetőség tovább, hiszen nem létezik, nincs meg a 
„szkeptikus harcos" otthonában, az elemek aközött. 

A remény és a biztató csak akkor jelenhet meg, amikor elmúlt ez 
a zűrzavar, amikor a hosszú tél után födereng egész napra a nap-
sütés, amikor — zárjuk le — az „attlenni mindenütt" magatartása 
és a magyarázatokkal megrontott világtól való elrugaszkodás „ro-
mantikus túlzása" egyetlen útra redukálódik: 

Én élni akarok bwkdácsolva is, 
feküdni villanydrótok és lapulevelek alatt, 
látni kezem nyomát egy másik kézen, 
lábam nyomát a földön, 
mint ismeretlen élőlényét, 
látnia fűzfacsonkok mélyéből kibuggyanó hajtásokat 
mint elfojthatatlan olajkutat. 

(Egész nap ez a napsütés)  

4.  
A kérdés most már sakkal világosabb: valóban medd ő  a Csoóri  

által vállalt mag tartás, valóban haroképtelen a „szkeptikus harcos",  
a titkoktól és csodáktól elidegenült költ ő  valóban talajtalanná vált  
volna?  

1368  



A válasz nem lehet egyszerű . Addig, amíg tart a harc, amíg a 
puszta életért és betev ő  falatért küzd az ember, értelmes és érvé-
nyes az elrugaszkodás, a mítoszok és a törvények megszegése, addig, 
amíg minden pillanatban egyaránt beenne van az életnek és a ha-
lálnak a közvetlen lehetősége, addig, amíg beleszerethet a sárkány 
halálába, addig, amíg az élet és a halál terhe össze nem roppantja, 
az intellektuális szkepszis is érvényes és emberi. De amikor a re-
ményben, a biztatóban keresi a kiutat, amikor a más valaki önámí-
tását csalja életre, elveszti érvényességét és relevanciáját is. Az em-
bertől nem idegeníthető  el a remény, de amikor megszűnik az emberi 
tevékenység és a remény közötti közvetlen azonosság, amikor a re-
mény alantas célok elérése érdekében hívja életre a tevékenységet, 
akkor a szkepszis értelmetlenné válik, és tulajdonképpen visszave-
zet a platonikushoz. A remény csak addig érvényes, amíg azonos a 
tevékenységgel, a tevékenység mi-jével, amikor viszont megjelenik 
a „bízva bízzál", erkölcsi nonszenszé válik. A kérdés tehát az, hagy 
meg lehet-e elégedni azzal a sok látszattal, amit a remény eredmé-
nyez. A félig elért célokkal, •a részleteiben megvalósult munkával? 
Félő , hagy Gsoóri nem találta meg a végponton a megnyugvást, ki-
utat keresett, és amikor a más valaki öncsalását is felismerte,  a 
meddő  reményt vélte megtaláцц . Magatartása nem medd ő , a kiútnak  
választott remény- és biztatásforma a medd ő . A Biztató — a kötet  
záróverse — elégikus hangvétele talán ennek a medd őségnek a fel-
ismerését rejti magában?  
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A LEGÚJABB MAGYAR LiRÁRŐL  

BORI IMRE  

IV .  

A költészet ,elementáris erejében való hit, az önfelfedezés mágikus  
pillanatának az ihlete, a világban széttekint ő  szem friss csodálko-
zása jellemzi Tandori Dezs őt, kinek költészetében mind határozot-
tabban kirajzolódó magatartását az „els ő  költő" képzetével jelez-
hetjük talán a legpontosabban. Tandori Dezs ő , egészen fiatalon, s  
annyira, hogy még +kötete sem jelent meg eddig, költ ői mentalitá-
sában, a világról alkotott képzetek vonatkozásában a magyar költé-
szetnek egy szokatlanabb csapásán indult el, s kezdőként is az ere-
detiség revelációját tudta megszólaltatni, bár nyilvánvaló az is, hogy  

nem indult hagyományok és örökség nélkül, hiszen olyan mesterek  
útmutatásaival élt, mint József Attila és Weöres Sándor, példázva,  
hogy a modern magyar költészet termékenyít ő  forrásai merre is bu-
zognak. Az ifjú és hódításaira !készü.l ő  Tandori Dezső  ugyanis, ver-
sei tanúsága szerint, nem elégszik meg a „másoló" és ;a „rírr цΡelő"  
szerepével, hanem nagyobb ambíciók és igények f űtik, s következés-
képpen a világgal szembeni aktív vázanya sem korlátozódik csupán  
arra, mit érzékei birtokolnak bel őle. Szinte első  költői megszólalása  
is az értelanezési és kutatási szándékok jegyében történt.  

De nem filozófusa szó mai értelmében, hanem úgy próbál böl-
cselkedni, ahogy egykoron, a klasszikus időkben a görögök csinál-
ták, kiknek tudatában a költészet és a kozmogónia még nem vált  

szét, hanem a legközvetlenebbül is együtt létezett, s bizonyos mér-
tékben a vers a fii Hozófiának is anyanyelve és műnyelve is volt —
tehát a gondolkodás is költői gondolkodás volt, amelyben mind a  
költői, mind pedig a filozófia fogalma egyenrangúan szerepet kapott.  
S bár éppen ennek alapján Tandori Dezs ő  költői-filozófiai megszó-
lalásai alkati szempontból Weöres Sándorhoz közeli+tik, s • távolabb  
mutatják attól a típustól, amelyet szemünkben József Attila böl-
cselkedő  temperamentuma testesít meg, mégis az ő  szavaival jelez-
hetjük Tandori Dezső  megszálalásának az újdonságát. „Mint els ő  
ember a lapályon", a világon, ki szembenézni kényszerül létezése  

kínzó és egyben csodálatos kérdéseivel, s megrettent ámulattal veszi  

tudomásul felfedezéseit. Tandori Dezs ő  az ártatlanságnak egy ilyen  
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dialektikájával szemlélődik, s mentalitása elsőrendű  jegyei közé, nem 
véletlenül, az a természetesség sorolható, ame11ye1 annyi költészet 
ellenében is, miit csak a XX. századi magyar irodalom teremtett meg, 
a.z „első  költő" szerepét vállalta, ki csak a kozmoszt tudja a háta 
mögött, s ,olyan világban teszi felfedezéseit, amely még sz űz föld, s 
úgy érzi, neki kell minden tárgyat és dolgot megneveznie, s min-
dennek megtalálni és megjelölni helyét. Tandori Dezs ő  ifjúi lírája tahát 
nem annyira a felfedezésen inszisztál, s nem azt hirdeti, hogy köl-
teni annyi, mint felfedezni és megismerni, de mindenekfelett azt, 
hogy a költészet szemében a meghatározás erejével bír, s ennek 
:következtében egészen nyilvánvaló költészetének az a törekvése is, 
hagy ia világot, a világ dolgait és jelenségeit mindenekfelett magára 
vonatkozón defináálja a maga számára, s így vegye birtokába. Egy 
korai, 1961-es versét idézzük tehát, abból a .sorozatból, amely nem 
véletlenül József Attila Eszmélet cím ű  ciklusára emlékeztet: 

EGYMAS 

Megkondítod magad, mint egy teret, 
melyben eltávolodihatom. 
Látatlanul hagyom, 
hogy körülvégy, és az legyek, ahol 
vagyok. Háttal megyek, csak az kerül 
elém, amit már elhagyok. 

vagy: 

Volt-e? nem volt? így vett körül. 
Nemre-léte ez már, hogy belül 
kerülhetett azon, ami 
szamomra v a n. 

s én most már akárhogyan, de 
megtarthatom rajta magam. 

Költészeti következményei ennek a definícióra tör ő  hajlamnak Tan-
dori Dezsőnél természetesen nemcsak a leírás formáinak a hiányai-
hoz, s szenzualizmusa jellegének megváltoztatásához vezettek, ha-
nem előtérbe helyezték az epigrammatikus tendenciákat is, s mi 
több, a fragmentumnak a szeretetét — lényegre és csak a lényegesre 
törő  akaratának jeleként. Nem véletlenül alakult ki az elmúlt évek-
ben verseinek egy epigrammatikus sorozata, a költ ői redukciók révén, 
s bár 1959-1960-ból idézhetünk hosszabb s a modern költ ői érzékeny-
ség körében is megálló verseket, mint amilyen a kerítés vagy a The 
heart of the matter (Híd, 1967. 2-3.), s ilyen er ővel bíró részletekben 
gyönyörködhetünk, mint amilyenek a Kerítés következ ő  szakaszai is: 

Allok. S lassan önkívületté 
válik bennem a kopogás, 
ahogy a szél rugdossa fent 
a hold behorpadt konzervdobozát, 
pattogzik a hólyagos ég, 
mint festék a csónak oldalán. 
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De legbelül csak némaság. 
Hogy csoportba verődnek, 
mint dermedt hangzatok, 
körülállnak a fák, 
némán fúrjak a leveigöt, 
a rezzenetlen égi iszapot... 

— kedve ,azonban az ilyen, képekkel zsúfoltabb versekben is a bölcsel-
kedő-definiáló részletekлél lobban nagyobbat, hiszen az „egyetlent" ke-
resi, ahogy a vers angol címe is mondja, a „dolgok lényegét": 

s még vigyázz: 

ami marad, az — egyetlen legyen 
s így már kicsit Te légy. Egy rohanás, mely 
annyira nem enyém, hogy megelőzhet, 
bevár, felfog és megállít magába — 
ék szorul így a fába .. . 

Célratörése kanak kitartásával hagyja el, verseib ől a fölöslegesnek ítélt 
részleteket — a világ felszínét, s átlátva rajta, bordázatán akarja pi-
hentetni tekintetét, értelmét kutatja, mintha csak annak a József Attila-i 
gondolatnak akarna érvényt szerezni, hogy a „vers logika, de nem 
tudomány", s nemegyszer a „logika" kedvéért a puritanizmus szik-
kadtabb formáit is vállalja a. „költ őiség" ellenében is, a logikai mű -
veletből szándékozván kicsalni a poézis szikrázó tüzét, a megfogal-
mazásra, a logika észjárására bízva, hogy a jól bevált költ ői effek-
tusokat háttérbe szoritva, az „ész dalával" bájoljanak. Nemegyszer 
tehát a gondolat mechanizmusa az, mi Tandori Dezs őnél megmu-
tatkozik: 

Annak, mi fogy belőlem, a 
helye mind kivehetőbben az 
enyém lesz. Most már élhetek, amíg ez 
nem jelent újra valamit, míg 
épp semmi nem lesz, ami ezt ma 
akarhatta, nini akarhatta. 

S még az ilyem gondolati folyam tot megmutató, leíró verset is so-
kallni tudja, s már-mára némaságig el mer menni, tehát az epigram-
matikus törekvéseket is túl tudja haladni. Íme, lépcs őfokai: 

Rések, miket a nyár ütött, 
hullnak ágaikról az űrbe. 
Színhelye vagy csupán egy változásnak. 

Ha jelenléte vagy — megölne. 

Szólaltassunk meg egy kétsorosát is:  

Habok üres mederben  

kapkodják csontjaid.  
(Fürdés)  
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S mára némaság határán, de még kétsoros versben szólón: 

Edényekből magányos fuvola 
Egyszál reggel 

(Edényekb ől ...) 

Végül pedig az „egy mondat vers": 

Tévedhetetleneik velünk. 

Sajátos töredékek ezek a Tandori-versek, mert az egésznek a kép-
zetét revelálják, és nem tollban maradt gondolatoknak az emlékei, 
melyek nem a megakadáson, a ki nem teljesedésen inszisztálnak, 
mint a költök életművében rendszerint fellelhető  versforgácsok, s 
nem is pusztán vázlatértékűek: Tandori bennük következetesen vé-
gigjárt egy lehetőséget, amelynek költészetében felfedezte jelenlétét, 
s annak kellett kiderülnie, hagy ez az epigrammatikus formákban 
megszólaló gondolatiság az elnémulás határáig is elviheti, és a szó-
1ás a maga ellentétébe csaphat át, ami, fiatal és kezd ő  költőről lé-
vén szó, nyilvánvalóan a ,költő  tragédiáját is jelentheti, mert költői 
léte elpusztításához vezethet. 

A lényegre törő  költő  ellentmondásai közül való ez a jelenség. 
Mert Tandori költőiségének egyik fő  ismérve éppen a lényegkeresés, 
ami természetesen nem ősakok kutatásával azonos, hanem a jelen 
koordinátáinak kutatását jelzi, s következésképpen nem az élet és 
halál relációiban gondolkodik, hanem a jelenlét izgatja és foglalkoz-
tatja, a vannak a di.menzió- és természetrajza köti le mindenekel őtt 
a figyelmét, a gondolati szférákban mozogva szüntelenül, a kérdez ő -
megállapító magatartás ihletében. Egyik 1964-ben írott kétsorosában 
fedezhetjük fel eddig legmaradéktalanabb definícióját költ ői indíté-
kéinak: 

lebbentenénk, mid takarhatnád? 
lebbentenénk, mind takarhatnád? 

(„ ... és megnyitja a könyvet" P. J.) 

Ment ez a „fellebbenteni" a. jelenlét vonásrajt takaró fátylakat, lemez-
teleníteni a létezés adott farmáit, nyilvánvaló szándéka Tandori De-
zső  költőiségének, s jellemző  módon ismét csak a költőiségnek és 
a meghatározni akaró törekvéseknek szoros összefüggéseire utalha-
tunk, hiszen az élet szövevényének mélyében akar világítani ez a 
költészet, s nem a természeti formák izgatják, hanem a létezés alak-
zatai — és bátran lejrhatjuk: dialektikája, amelyet azonban közelr ő l 
sem foglalkoztat intenzíven az „igen" és a , énem", az „élet" és a 
„halál" formavilága, de töprengő  vizsgálódásai meg-megállnak az olyan 
kérdésnél, mint .a „nincs, hol hagyd magad", s eltűnődik a jelensé-
gen, mit „túlvilági packázásnak" nevez, mondván, hagy azt az ember 
magával űzi, s „nincs rá .kin"; figyeli a „soha-jött ű  suhanást", mi az 
„érkezésébe hal", látja a zajokat, amint a „hallásuk iszapjában" fuldo-
kolnak, és differenciálni igyekszjk a, változásnak a „színhelyét" a, „je-
lenlététől". Ebben a költészetben az ember a maga látványává ros-
kad le, a tér „sebhellyé" válik, a létezés a veszélyes ismérveit kapja 
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meg az intellektus epigrammatikus villanásaiban, amelyeket aligha 
nevezhetünk ötletszerűeknek, hiszen, mint újabb versei bizonyítják, 
Tandori Dezsőnél mind határozottabb formát ölt az eddig csak mun-
kálkodó és hatásaiban érzékelhet ő  szemlélet, s a létezés relativiitá-
sának gondalatában kristályosodik ki. Gondolati sémáját Ellenitanul 
n ánу  a Reincarnátus-hoz című  versében leljük meg. Ha a Reincar-
nátusban azt ol аslъаtjuk, hogy „Holtan emelnek mozdulataid viaszába; 
ó, kövületeddé-elevenedő  ...", az ellen-vers ezt hirdeti: 

Mozdulataidat  
élve nem hagyod el.  

Majd holtan emelnek ki egy  
mozdulatadbбl.  

fgy jut e1 az 1958 -ben megénekelt ganddolatt бl, hogy: 

És volt erőd, hogy megtagadd 
— mert így magától eleresztett —
fűz-életed s horgonyaid, 
melyek földbe merevítettek; 
mert minden kín oda húzódik 
a gyökérékbe, ott gy űlik fel, 
ott köti görcseit, csomóit 
szövetségesével, a földdel... 

(Az elrepült bokor) 

— a „gyökémkutatás" epigrammáinak „eszméletét" és meghatározást 
egyaránt reveláló sorozatán át az Öt oltár-hely versciklusához, az 
első  nagyobb lélegzetű  összefoglaló kísérletéig, hogy lezárja és mint-
egy kikerekítse eddig meghódított költ ői Іtartományait — az epigram-
matikus definíciók révén elért tömörítések, szófukar megál1arpítás 
versek révén felhalmozott intenzitásainak teljes er őkifejtésével együtt. 

A „szíve-hagyott ,kegyelemben" járás állapota ez már, az eszmél-
kedés olyan csúcsai felé tör őben, amikor mára „madárijeszt ője se 
semminek" állapota is felsejlik, s amikor egyfelől azt kényszerül kér-
dezni (a vizsgálódásoknak az elhallgatás felé mutató iránya mellett), 
hagy „egyre kevesebbet tudok miaga аnlrál? ...", s megállapítani: 
„mintha napba kellene néznem, bármerre fordulok —egyetlen ér-
zékkel vett körül valami isten?" (Egyre ...), másfel ől pedig az 
„egyetlen egy gondolat" kilombosodását is megmutatja: 

Már csak azt a jövő  ivdőt  
kívánom, aгni elmúlt.  
Ne legyen több pillanatom,  
ami előtte nem volt...  

(Koan bel canto)  

Ezeket a végleteket az öt oltás-hely ciklusának versei egységes egészbe  

fogják össze, hiszen ez a dátum olvasható •a versek alatt: 1960-
1965. A fiatal magyar költészet „hérakleitoszi" pillanata ez a verscso-
kor, melynek alapvető  mondanivalója is a Hérakleitosznál oly nagyon 
eleven dialektikája a pillanatnak, s relativitása minden létez őnek. 
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Minden pillanat más, és az ember sohasem azonos önmagával —
olvasható ki a tanítás Tandori verseib ől, ám költőnket nem az ered-
mény érdekli csupán, hanem a pillanat el őtti állapot is, a „van"-nak, 
a jelenlétnek az őstörténete is, a még az azonosság állapota, miel őtt 
önnön tagadásává vált volna — de annak tudatában, hagy ez is csak 
láncszeme egy meg nem szűnő  folyamatnak. Éppen ezért Tandorit 
nem az állandóság benyomása, foglalkoztatja, nem érdekli költ őileg 
semmi, mi a, világ konstans elemei közül való. ő  a változás állandó-
ságára esküszik, s nem a végtelen látványa döbbenti meg, s nem . az 
űri szemlék vonzzák, hanem a beláthatatlanság, abban a gondolat-
körben, amelyben Thomas Mann idő-élménye is fogant a, József tet-
ralógiát írva. A „múlt mély kútjának" látványa mellett Tandori kér-
dése ez: „és egy ft Fis ki nézne végi g?": 

De már az önmagán keresztül-tártról ki tud? 
Nincs egy hely, ahol ne egész valója verné át. Emberöltők 
szemében mozdulatlan. És egy fát is, ki nézne végi g? 
Holtigszülés: előre megfagynak t őle a fogalmak... 

A „magán elidőző" iköltő  kínálja ezt a látványt, kinek szerre el őtt 
a pillanat univerzuma tárulkozik ki, s mutatja a szüntelen létezés-
ben a változásokat, hiszen Tandori költ ői világában „minden meg-
szökőben" van, elválik önmagától és elhagyja magát — versenyben 
a léttel. „Egyhelyben távolabb" — írja le meghatározását valóság-él-
ményének, s „léptekr ől" énekel, mik „az ön-távoladás visszhangjá-
ba" taposnak, s ebből a szempontból a megnevezés, a költ ői szó 
is a maga problematikusságával tüntet a versekben. Holott ő  --
máként eddigi költészete is ígéri — többre éhes, s messzebb akar 
jutni, oda, ahol .a „való" már nemcsak változat, hanem a teljesség 
ígéretével kecsegtet. 

A Tandori-versek tehát a köbt ő  „átvérző  helyszíneiről" szólnak, „tér-
ette körvonalakat" érzékelnek, s bennük „képekre szomjas tér" 
„issza a mozgást", hirdetvén, hogy „nincs hely, hol hagyd magad", 
s vágyakozva a teljesség felé, hogy „az. lehessen, ahol van", s ne 
„színhelye csupán egy változásnak", miként a negyedik „oltár-hely" 
mottójában megfogalmazta. Ezzel kapcsolatban éppen itt sikerült ed-
dig talán a legérvényesebb mádon meghatároznia is költ ői világlá-
tását, imígyen: 

Mély s felszín egymás kapuja, 
bújj-zбldag sehova sehonnan. 
Én csak lépek ide-oda, 
amíg örökkévalóm moccan... 

ebből következően pedig immár a költészeti következményeket le-
vonó módon mondhatja, a teljesség ösztönzőseinek engedelmeskedve: 

Eltaszítva, mely a szigetre  
bajnokot vitt, pörgött a sajka  
— én ezt a partot rúgtom el,  
mert nincs szükségem rcnásik partra.  
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Verseinek újabb sorozata, amelyet még olvashattunk, e gondola-
tok továbbszövéséből született, s jelzi, hogy Tandori mind bátrab-
ban s mind gazdagabb hangszerelés ű  versekben indul a felfedezett  

lehetőségek meghatározásai felé mind áttetsz őbb fátylakat lebben-
teni fel, mind szubtilisebb koordináták irányába tájékozódik, egy-
ben pedig a világ felé is:  

El kell felejtenem 
hogy nem vagyunk sehol 
s legalabb rólad azt kell 
hinnem. hogy itt vagy 

és őrbizalom nélkül 
örülünk meg egy hasonlatosságnak, 
akkor; mindegy, hogy aztán —  
mindennek, ami bátorít, 
ott mondták -- 
később se elevenedik meg... 

(Személy)  

S újból a két Tandori-i lehet őség: az epigrammatikus és a kifejt ő  
szálakölteményekből, hirdetve, hagy költőnk nagy erénye a szün-
telen rákérdezés, amely nem a meg nem elégedés, hanem a gondo-
lalak nyomozásában a „meg nem állás" mozzanatát helyezi el őtérbe, 
s költőiségének ,ihletésére mutat. „Némaság a hang helyett." —  

mondja a Koan című  verse első  sora, s másodikbaл  nyomban rá 
is kérdez az állításra: „De a némaság mi helyett?" Hasonlóképpen 
a Nyers című  versében is felsorakoznak ezek a kérdések, de már 
maguk is megkérdőjelezetten, hűen költői temperamentumához: 

Feladom azt a jogot, 
hogy becsületesen 
kérdezhessem: ha ő, meg ő, meg ő  igen s nem -
- mért akkor én? vagy én is mért ne? 
Tudnom kell, megbízhatatlan 
szélrohamok ezek, valahányszor 
azt hisszük. Az volt igaz, hogy kifelé 
nincs ajtó .. . 

Nyilván első  ars poeticáját is a végsőkig feszített megkérd őjelezett-
ség versében, a Nyers címűben, tudta megfogalmazni, véglegessé téve, 
mi ihlette, a költői relativitást: 

Felengedek 
egy élő  résnyit. 
Valбban boldogok a praktikus együgy űek 

mert szólni csak egy elmúlt állapotban lehet. 

1gy csak olyan, mintha tréfálkoznék: 
„Mindent, de nem bármit." 
Eddig 
nem kellett semmiféle megszorítás. 
Igaz: sernmihez .. . 
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Volt egy idő, mikor 
velem is bárki 
találkozhatott, akár minden nap, 
mint a faluból kifelé menet a cigánnyal, 
megkérdezhette, hova mész, cigány -- 

Most már tudom, 
ezeknek a dolgoknak vége. 

A fiatal költőt alakulásának ezen a pontján hagyhatjuk ismét ma-
gára, hagy kérdőjeleit űzve folytassa költ ői nyomozását, s maghatá-
rozásai körébe a világ és a maga l еétezésénak újabb csoportjait vonja 
be. Eddig, a kéziratvasság fél-áll сgalitásában is már nagy utat tett 
meg, s ha van a legifjabb magyar költészetnek nemcsak biztató, de 
már eredményeket is felmutató egyénisége, Tandori Dezs ő  az ilyen 
kevesek közé tartozik. Olyan intenzitással van jelen ebben a köl-
tészetben, amelyet nem lehet megkerülni, s máris elérte, hogy költé-
szete önnön mértékévé vált, s „oly síp, mely csak saját hangjára 
szól" (Töredék Hamletnek) , az övé. Az els ő  kötetesek és még köte-
tet nem kapott magyar költ ők legfigyelemreméltóbb egyénsége. Arc-
éle határozott, költ ői világa szuverén, hangja egy pillanatra sem té-
továzó. Nem ,,kezd ő" költő , de olyan, ki lehetőségei ismeretében és 
teljes birtokában tud megszólalni. Éppen ezért nem kell a bizalmat 
sem előlegezni neki. 

V.  

Vasadi Péter és Szentjóby Tamás nevét föltétlenül meg kell je-
gyeznie annak, aki az ifjú s a legújabb magyar líra felett tart szem-
lét. Ha, Horgas Béla és Orbán Ottó jelzi ennek a nemzedéknek el-
ső  hullámát, Tandori, Vasadi és Szervtjóby a. másodikat — a köt- 
tőinek abban •a .körében, amely idegenkedést mutat a vers leíró fel-
fogásával szemben, és a kreációt mint költ ői alapelvet fogva el, a 
világ rejtettebb vonásait kutatja. Ezért kellett pl. lemondanunk egy 
Bella István vagy egy Sum,onyi Zoltán verseinek vizsgálatáról is, Pe-
dig ezeket a ,köztudat máris ifjú költ őбknak fogadta el, kötetük je-
lent meg, s a Legjobb úton haladnak az elismerés felé, ha konven-
ciók árán is, hiszen versviláguk autochton költ őiségét megmutatni 
eddig nem tudták. 

Vasadi Péter verse azonban a költdiség mágikus körébe ragadja 
az olvasót, s amuri nyomban szemébe ötlik, az a biztos hangvétel, a 
szuverenitás, amely a versikreációból árad. Magába néz ő  költő  ő , 
kitől nem idegenek a gyöngédség hangjai -  sem, s olyan, ki a szív 
hangjait is .meghallani kész. De ugyanakkor tiszta boltozatú, áttetsz ő  
az ég a feje felett, szereti a tiszta vonalzatat, a határozott körvo-
nalakat, egyéniség, ki a vers graf цkusművésze akar lenni. A magános 
emberről is csak így tud szólni: 
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szomorú vagy, minta pont születése 
hajlékony vagy, mint a feltámadás 
köreid mégis elérik a partit 

(Magányos ember éneke) 

Derűsebb égtájak emlékét őrzik versei, s még komarulatai mögött 
is egy mediterrán atmoszféra sejlik fel: 

ó, eső, eső , eső !  
alélt kapuk. fognak forgóikon  
ma nincs mit integetni  
minden csepp tudja  
hova fog esni  

fénysújtottan. állnak a fák  
zöld tűzben ég el a fű  
villám lobog a monoton  
magasban  .. . 

(Tamariszk es őben)  

S képekben örömét lelő  költő  is, ki különösen а  víz-képzetekben 
mюzog otthonosan: 

újra látom a várost az alkony 
sötét kerítése mögött 
halfej fényeire, mint lassú 
iszap, lerakódik az est .. . 

(Víziváros) 

Mindezek azonban csupán jelzetek, egyel őre költő ~isébének rend-
szerét, öntörvényeit nem látjuk még. De olvasott versei egyértelm űen 
mára költ őről beszélnek, ki a fiatalok kórusában sem vész el, hangja 
nem fakul ki, még ha világlátásnak Csupán fragmentumait mutatta 
is.  

Szentjóby Tamás ugyancsak ezt a Vasadinál érzékelhet ő  képletet 
jelzi — egy még lágyabb viszonyulás lenyomataként. Els ősorban a 
nyugodt melegség benyomása faglalkoztartja, s a farmák is — a  

dolgok dallamaival egyenrangwan. A világ hangjaiból sz őtt muzsika  
érdekli, ma a „boldog völgyben" csendül fel:  

A sötétség kérgén  
áttetszik még a gyenge táj 
amint megtér lassan 
a tisztátalan eanlékek közé 
Hangtalan bozótok 
utolsó cs'ipkéi alámerülnek 
a boldog völgyekbe 
hűvös ének esőzi odalent 
az álmatlanok arcát .. . 

(Tornác)  
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Idézetünk gondolatai a világhoz való viszonyulásnak olyan kvali-
tásait revelálják, arnelyek mind egyértelműbbem. hirdetik, hagy  az 
ú j magyar költőnemzedék, a hagyományos felfogással szemben is,  
tehát a klasszikus magyar költ ői vonatkozások ellenében, új csapá-
sakon van már indulóban. A konvenciók kevésbé kötik tehát, s az  
érzések ú j raér гtékelésének oly szükséges munkáját is vállalni tudják.  

(Folyta tjuk)  
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ÖT OLTAR-iILLY  

TANDORI DEZS đ  

•. ti szakadékban folytatódók:  
folyton a megmene ~küdés  
mélyébe kell zuhannotok .. .  

I. 

1. 

Nem tudsz magadtól már megízesedni: e g y i k e d se 
vagy már. E g y íz se. Semmi szökhet ő :  
de minden megszökőben. Túl gyors,  
túl mindenkori azonosulás, túl  
szapora rezgés ahhoz, hogy követhesd.  

Ki görget majd, kioltott tér a térben?  
Kinek káprázol, ön-meg-nem-tevés?  
A földön még belédbotolnak, és a  
változások benned mint kiszögellők, lépcsők  
pihenői, hirtelen ablakok az elhagyottra: vonzók.  
De már az önmagán keresztül-tártról ki tud?  
Nincs egy hely, ahol ne egész valója verné át. Emberölt ők  
szemében mozdulatlan. És egy fát is, ki nézne végi g?  
Holtigszülés: előre megfagynak tőle a fogalmak.  

Gr kavicsai, felhők, mily lazán  
görögtök medretekben, hogy helyet  
hagyjatok még nekünk is magatok  
alatt. Magatokon keresztül-tártak,  
elvéthetetlen senkinek-se-tájak,  
gyengédségtele mint kanalat  
meríti meg a szívet sajátmagában:  

mozdulatlan  
merülve az égben bőséged érezd,  
ahogy az izmok roppanásától erezve  
márványként fekszel — a napos f űben  
felülj, magadon elid őzz.  

2.  

Ráomlasz mindenedre. Úrnél  
tágabb hiányod kiszakad 
belőled, és egyszerre felragyog 

1380  



— most már benne ragyog fel — az, ami 
még az elđbb, láthatatlan, te voltál. 
Ráamlasz mindenedre; most már 
akárhonnan körülvehet ... 

II. 

 

0, ismétlődés: szívszorultad is 
mind csak való, mindig csak változat még. 
Еs készületlen bennünk, amirő l, 
hogy készen érhet minket, elhihetjük. 
Majd ha magunkra nyitnak: kizuhanni, 
s már nem magunkon át .. 

 

Felülsz göröngy-sötétben, 
iszol az olajmécsből —  
mint ragacsos röhej 
ömlik le torkodon 
az ocsmány, téves íz. 
Jóságosan tűröd  
e túlvilági vaskos 
packázást — ezt az els őt, 
amire nincs kín -- 

Gulliverként, halálod 
Lilliputjában .. . 

 

(A séták) 

Beomlott mozdulatok. Kiáll 
belőlük egy láb, egy testrész. Miért 
markolsz közéjük fű-gyökérnyit is már? 

Körüljárhatóságod tériszonyába 
léptél ki folyton; remegtél a 
csupasz megvilágítás üregében. 

Hogy itta képekre szomjas 
tér a mozgást. Lépteid az 
ön-távolodás visszhangjába tapostak. 

Egy szót úgy ejtesz, egy megnevezés 
úgy hagy el, mint egy tenyered közé vett 
arc nem-moccanása.  

De te, 

szív, fű-gyökérnyi markolás, 
— ahogy magadba te folytan visszakapaszkodsz... 
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I. 

Átvérző  helyszíneid már 
felületeket ütnek 
rajtad; magad elé 
dobált nyomokba lépsz; már 
tér-ette körvonalaid 
torkodon átszakadnak. 

IJs már-már időnyi közök 
háló-merülése lehetsz, 
és belülről boríthatod 
a soha-jöttű  suhanást, 
az érkezésükbe-halókét. 

 

(Kő-térdeplők) 

Most már egyhelyben távolabb 
Már csak egy nyom mind-élesebbje 
Tükrökben jár a szél 
Egy arc egy kéz — csontjaiba temetve 

Megritkulsz. Távolságaid 
elszédülnek s nem nyernek vissza többé. 
Létezésed szélcsendje voltál. 
Belenged tűntödet. 

Tőled távolabb-e? 
Hozzád közelebb-e? 
Tőled se, hozzád se. 
Távol se, közel se. 

Kioltod bárhova kerülsz. 
Mióta nincs hol hagyd magad! 
Eggyé-lette halálos, akinek 
minden rajta-kívüliség: halála. 

 

(Reincarnatus) 

Holtan emelnek mozdulataid 
viaszába; ó, 
kövületeddé-elevenedő  .. . 

IV. 

1. 

Megkondítod magad, mint egy teret, 
melyben eltávolodhatom. 
Látatlanul hagyom, 
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hogy körülvégy, és a z legyek, a h 01 
vagyok. Háttal megyek, csak az kerül 
elém, amit már elhagyok. 

 

(Macabre a mesterekért) 

Halottaimból elragad 
minden, amit elveszthetek. 
Úgyis marad, mi megmarad 
s halottaimba elvezet. 

A fényesség, mely felrepít, 
odavet zugom sötétjére. 
Megkockáztat és elveszít 
egyetlenegyszer mindörökre. 

Halottaimból elragad 
minden, amit elveszthetek. 
Úgyis marad, mi megmarad, 
s halottaimba elvezet. 

Mély s felszín egymás kapuja,  
bújj-zöldág sehova sehonnan.  
Én csak lépek ide-oda,  
amíg örökkévalóm moccan.  

Halottaimból elragad  
minden, amit elveszthetek.  
Úgyis marad, mi megmarad  
s halottaimba elvezet.  

Eltaszítva, mely a szigetre  
bajnokot vitt, pörgött a sajka —  
— én ezt a partot rúgom el,  
mert nincs sziikségem másik partra.  

.  

Már tudva Rólad, akinek  
sebhelyed ez a tér, átváltozásodé  

belénk — már tudva Rólad,  
megmoccanhatunk-e?  

Аradás közelít,  
mások magaslatokkal  
telnek meg, rajtuk pedig üres szél  
söpör végig, méreteinkt ől  
megfosztva hátrahagy.  

Megnyílások: folyton kiléptetek  
belőlünk, mintha csak  
nekifutás lennétek igazibb  
összezárulásunkhoz. Itthagytatok.  
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egyre sűrűbb üregként. 
Már egyetlen 

moccanásunk mögül kicsapva 
halálra égethetjük egymást. 

V. 

Színhelye vagy csupán egy változásnak. 

(Az üdvözlet) 

Csak az van, ami lehet. Lépj a 
benned futó medrekbe, próbáld: lapulj. 
A fény a víz nyugvásába alászáll, 
megbicsaklik jövője kavicsán a láb — 

megbicsaklik a fény: átjárná csak víz-ágyát, 
de már vele iramlik tündökl őn ágait növesztve —  
— hát ez volt még, ez mind-mind benne volt 
a teljesekben. Ekkorák még. Csak 

az van, ami lehet. 
Várj mindent. Még-nem-követhet ő  
nyílik benned. Tudd: fény-erezetét I 

patak se járja, odakint mégis 
feldobja színét, s — hányadszor — megtér 
a ráhulló levél alá. 

1960-1965. 
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VASADI PЕTER  VERSEI 

MAGÁNYOS EMBER ÉNEKE  

 

ácsalt sugarakon függtem  
iszonyú tapadás volt  
most jeges szél leszakított  
hátamon jégvirág kristályszirmai  

fényes galambok háromágú  
nyomát látom az égen  
ó, tudom, az angyalszárnyak most  

a sárban hevernek, mint az avar  

elhalkul a kőfolyosók patazuhogása  
rombadőlnek az aranyos ketrecek is  
a félelem csarnokai lassan kiürülnek  

állok egyedül a felmentő  suhogásban  

 

üres az arcod, mint egy nyitott tenyér  

gránit égen sebek repedése  
ó, az arcodon üres sebek  
tőr ujjak neked szegezve  
gyűlölet mutatóujjai  
fonnék belőlük ölelő  koszorút  
de vérvörös a hold  
s holdfény csorog sebeidből  

magányos ember granitarca ez  

sebed szakadékában hitetlenségem  
fekete földje  
ujjam hegyén a törvény hidege  

fölöttem sebezhetetlen gránit ég  

megilletlek s kételkedem  
gyógyuló sebed partján  
fagyos esőcsepp  
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szomorú vagy, minta pont születése 
hajlékony vagy, minta feltámadás 
köreid mégis elérik a partot 

TAMARISZK ES Ő BEN 

hideg acél ég 
sötétség nyirkos várfalain 
villámok dongaboltozata 

akácok ezüstpor illata száll 
izzó tamariszk levele 
fekete angyalszárny, kifeszül 

ó, eső, eső, eső ! 
nyomában széttördelt öröklét 
hangok fellazult tapadása 

fénycsapdák lengnek az 
oszlopokon, a kapuszögletekben 
póktalan magány 

ó, eső, eső , eső ! 
alélt kapuk lógnak forgóikon 
ma nincs mit integetni 
minden csepp tudja 
hová;  fog esni 

fénysújtottan állnak a fák 
zöld tűzben ég el a fű  
villáYn lobog a monoton 
magasban 

a tócsák tükre visszadadog 
tátongó üregek a 
tócsák tükre alatt 

ez az utolsó zuhogás! 
tanúja, íme, az egyszemű  tyúk 
szemében aranyrács 
napfényes sivatagi 
vonulás 

aztán a felh ők szirtjei közt 
bíbor csobogású az ég 
s mint partfövenyre kivetett k ő  
fényéből lassan nő  ki a hold 

valaki sír — 
csillagnesz zokogása 
valaki sír a köhögés 
sivító késpengéi között 

tamariszk fekete szárnya alatt 
tüdejében zeng az eső  
szívében reszket az Isten 

1966. 
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VIZIVAROS 

újra látom a várost az alkony 
sötét kerítése mögött 
halfej fényeire, mint lassú 
iszap, lerakódik az est 

csak a tornyok, a tornyok állnak 
s az emlékezet csantfehér kapuboltja 
és nőnek a házak, túl nappali 
fénnyel kirajzolt határaikon 

te is itt jártál velem, apadó csöndben 
bronzfák alatt, kiáltások kövein 
vízalatti hangok kísértek 
minta halak, sebesen, nyomtalanul 

hiába keresem szorításod 
leszakadt szíjak melegét 
csak a holdi sóüregek jege ér el 
s a kertekben elszéledt csapatok dobogása 

két kézzel kapok utánad, elúszol 
elszárad tenyeremben csíp őd vonala 
minta faág, ágyad alatt lángok robaja 
fekete falak állnak köréd 

arcod ívfény töredéke 
marék ezüst, felizzik s széthull 
arcod medreiben a csillagos ég 
s csatorna-szél, csatorna-csend 

1967. 

DAL A RIZSSZED Ő  LEANYROL 

a hiúznak fekete csontja van 
mellén lehunyt szemek ezüstje 
a hold-szikla köré lerakódik 
az éjszaka vaskoszorúja 

a napnak szárnyai vannak 
csőréből sugárnyi madarak 
szállnak a tongu leányra 
mint az aranyhó 

víz felett lebegnek dalai 
arcának a vízen fényudvara n ő  
melyben lótusz tányérkája remeg 
s a csend nádlábakon ing 

„ó, szelíd Ui-Mia, vállán kinek 
tollászkodik aranygém, ki a déli 
verőfény ketrecébe zárad a rab szeleket 
fejükön esővel telt kosarak" 
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a bokor alja vasfekete 
faágak szövevényéb ől a félelem 
angyalokat szabadít ki 
vasfeketében két kicsi hold ég 

ó, tongu leány, a mímus kaktuszok 
elszálló vizeket látnak s téged 
mint puhán elheverő  szigetet 
három éj leszakadt melegében 

de negyednap bokor szakadékában 
ott áll a hiúz, mellén didereg 
lehunyt szemek ezüstje s ostorfarka 
a vízre, madártalan napra lesújt 

1966. III. 
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SZENTJоВY TAM АS VERSEI  

KENTAUR  

összeérő  
két idő  

partjuk között  
egy rejtett árny  

fordul egyre beljebb  

És felfelé 
űzik a dalt a paták 

KERT  

Az alvó asszony  
kinek arcán átlép  
a nyomtalan sugár 
kitakarózik emlékem előtt 
hogy végképp elfeledjen. 

Benne mint az átlátszatlan szenvedés 
enyészek el  
s nem térek vissza soha. 

Viperafű  színén 
zengő  kertben 

meghajló fák 
és táruló bokrok előtt 
csak a csendes születés fénye 
világít az átfoghatatlan szenvedélyben. 

De összeégett arcunk 
magasztos emelkedésben 

egymás jelét 
a hajnal havába hintve 
a bűntől íme feloldozódik 
és minden emléket 
az elhaló test dombjára szórva 

szerelemtelen álomban 
örökre találkozik. 
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TORNAI  

Az enyhe éj 
az esőszagú tornác 
ahol a befelé sziporkázó test 
az égre leszáll 

A sötétség kérgén 
áttetszik még a gyenge táj 
amint megtér lassan 
a tisztátalan emlékek közé 
Hangtalan bozótok 
utolsó csipkéi alámerülnek 
a boldog völgyekbe 
hűvös ének esőzi odalent 
az álmatlanak arcát 

Az érintetlen sugárzás ívén 
a. Király híre zeng 
ó ébrenlét 
e gyásztalan halálban 

Kihunyt szem sarlója 
elhalt kéz hajtása 
örök harmat rád: 

a kétnemű  Szűz testén 
fehéren lobog 
a szerelem 

AZ ÉJI ES đ ZÉS 

Az éji esőzés 
kiszabadít és megfoszt 
a felszín köreit ő l 

A lélegzet sötét mezején 
a szétomló test 
már elvész a virágzás öblében 

Némán övez itt a 
mozdulatlan 
és ragyog 

Ez az a határtalan jelen 
melyben a megtisztulás 
az állandóság 

ékköveként 
fű  harmat és vonulás 
a halhatatlan 
leroskadó 
és szabadon eresztett 
ígérete. 
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KOR 

Leszáll a Hold 
a völgyre 
és útjára ismer 
a Titaktalan. 

Szól, 
majd halálát rejtett szárnyra öltve 
áttűn a feltárt kapun. 
Szelíd ujj 
érinti nyomát : 
ez itta Kör, 
mely sebén át 
viszatért 
s arcunk örökre fénybe vonja. 

De várj egy másik éjszakát. 
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SZONETTKOSZORŰ  

FRANCÉ PREŠEREN 

1 

Poétád új koszorút fon, szlovénem, 
a tízen öt szonettb ől szőve egybe, 
háromszor öt dal s végül összecsengve, 
mint „magisztrálé" zeng mind egybe, szépen. 

Belőle buggyan s belé ömlik végre 
mindegyik szonett — ámde ő  a végcél, 
a záró sorral mindig új szonett kél, 
s így lesz füzér a költő  nagy művére. 

Szerelmem minden gondom éltet ője, 
nyomon követ reggeltől estig ingem, 
és vélem ébred, a hajnalt el őzve. 

A magisztrálé vagy te életemben, 
mely megmarad, ha testem sírba d ő l le, 
rokkantan is dicsérlek, mély sebemben. 

2 

Rokkantan is dicsérlek, mély sebemben, 
s ez lesz a dal, mely akkor is, szlovének, 
ha síromon már moha nő  s repkények, 
a kínon is túl él majd éjjelemben. 

S ha majd e dalt hallgatják büszke lányok, 
és szívüket a hangom átjárja, 
lepattan róluk a közöny vas-zárja, 
s ó, szerelem, magasra szítja lángod. 

És Krajna népe is hajnalra virrad, 
a csillag is mind fenylik, egyre szebben, 
s felejteti majd régi kínjainkat. 

S e kis dalokból is tan élet rebben, 
hiszen szívezni legmélyér ől fakadtak, 
itt él a dal mind, az új reggelekben. 
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Itt él a dal mind az új reggelekben, 
a dal, mely gyötrött, bús szívemb ő l támadt, 
olyan vagyok, mint az, ki Lenorának 
dicsérte báját zeng ő  énekekben. 

Izzó szerelmét szó ki nem fejezte, 
mely ifjú hajnalát sötétbe vonta, 
a szerelembe hitét lerontotta, 
s élővé csupan a költészet tette. 

A tüzes vágyak nem húnynak, csak égnek, 
tekinteted kioltja már reményem. 
S féltemben számon egy szó fel nem éled. 

A bánatot, amely szívembe mélyen 
beköltözött, vallják e költemények, 
mint illatára rózsák ligetében. 

4 

Mint illatára rózsák ligetében, 
imé feltárják mély titkát szivemnek, 
mert kert e szív, hol bús dalok teremnek, 
szerelmem magva sarjadt ki földjében. 

Égő  napom vagy. Ama sors könyvében 
nem íratott meg, fény, hogy rád találjak, 
utcán, színházban, bálban nem talállak, 
képed nem lelem, sem földön, sem égen. 

A vágy, ó hányszor őrületbe kerget, 
hogy minél előbb toppanj már elébem, 
hiába űz e szív, s érted hiába reszket. 

Csak dől a könny magányom rejtekében, 
és mellyekért fáradok, mind e versek, 
ígéret csak, hogy nap van még az égen. 

5 

Igéret csak, hogy nap van még az égem, 
ahol szemed fénylő  sugára árad, 
és ahol immár semmi gond se bánthat, 
s felitta fájdalmunk az id ő  régen; 

s öröm sugárzik minden tiszta arcon, 
és minden kín is véget ér sietve, 
és tiszta szívb ől tör dalunk egekre, 
hogy lelkünkben harmóniát fakasszon; 

ahol szerelmünk mint az égi harmat 
locsolja dúsra mind a nyíló rózsát, 
mihelyt idője itt az új tavasznak. 
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Azóta dicséreted nem dalolták, 
új kikeletkor létre nem fakadtak, 
cukrát a csóknak ajkaim nem lopták. 

6 
Cukrát a csóknak ajkaim nem lopták 
a szádról, kedves és kevély teremtés, 
s miig szívemet csak vágyaim gyötörték, 
nem fordult felém vigasztalón orcád. 

Már attól féltem, hogy a szlovén lányok, 
akik, mint te, csak németül beszélnek, 
szép hegyeinknek már felé se néznek, 
mert Parnasszusom az ő  magasságok. 

Hazai múzsák, árváim, szegénykék 
a kényszerű , zord magányt választották, 
mert Krajna lánya röstelli. a népét. 

S a dal virága csak a hegyek ormát 
vallja honának, ottan éli létét, 
ott, hol fagyos csend tartja birodalmát. 

7 
Ott, hol fagyos csend tartja birodalmát, 
s hol hajdanán, a rég elsüllyedt korban 
a trák horda is félve visszatorpant, 
ha Orfeusz megzendítette lantját. 

Az ég erői arra törekednek, 
hogy Krajna népe új ösvényre térjen, 
és minden szláv is új utakra lépjen, 
és új Orfeuszt adtak énekesnek, 

ki szíveinket új dalra hevítse, 
minden viszályunk végre elenyésszen 
s a szlávokat mind újra egyesítse! 

S a költészetnek szint édességében 
heves perünket békességre intse. 
Viharban él és zeng dalunk már régen ! 

8 

Viharban él és zeng dalunk már régen 
honunk fölött, mióta Sama meghalt; 1  

még sírja sincs s a hírét őrző  szent dalt 
jeges vihar hordozza földön-égen. 

Elődeink viszálya él, mint régen, 
mikor még Pippin tett igát nyakunkba, 
hiába lázadások, török dúlta 
szent otthonunkat, s éltünk könnyben-vérben. 

Samo frank ura•Lkodó (623-658) a hetedik évszázadban egyesítette a szlovéneket és 
cseheket a germánok ellen. 
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Szerencse, hírnév immár elenyészett, 
nagy tetteink idője elhanyatlott, 
az édes dalok hangja jajba révedt. 
S mit eddig múló idő  meg nem rontott, 
Parnasszusunkon ím a dal feléled. 
A szint ige, mely újra rügyet bontott. 

9 

A szent ige, mely újra rügyet bontott, 
a Parnasszuson könnyeimt ől éled, 
ez táplálója a szív szerelmének, 
mely hazám védi s megoszt minden gondot. 

Mert nehéz azt a gondot elviselnem, 
hogy jó anyánkat sokan megtagadják, 
s még te sem tudod — fájdalmas igazság! --
mily nehéz sorsom, mily sötét keservem. 

Te szülted bennem ezt a titkos vágyat, 
hogy nevünk végre egybekapcsolódjék 
szent ritmusában a haza dalának; 

hogy mind a szlávok végre felismerjék 
igaz szerelmét jöv ő  boldogságnak. 
Jaj, bús virág, ki másnak énekelnék. 

10 

Jaj, bús virág, ki másnak énekelnék, 
ki nyílsz a kora tavasz mezejében 
midőn az ifjú nap már fenn az égen 
izzón tüzel, és dalol a mindenség. 

De elbújik, ha lenn szélfergeteg kél, 
s dühében ködöt, föllegeket kerget, 
a vesszős jég egész erd őket ver meg, 
s már ágakat tör a havas, hideg tél. 

Szép, kedves arcod, mint az ég, sugárzott, 
Tekintetedből hajnal fénye omlott, 
Kinyílott és a szerelem virágzott. 

De lám, a dicső  napfény szertefoszlott, 
a természet, mint rongyos koldus fázott, 
Utolsó órám végzete rám rontott. 

11 

Utolsó órám végzete rám rontott, 
reám, ki néked ezt a dalt dalolja, 
s kinek csupán sötét színt látott sorsa, 
s a fúriák zúdítják rá a poklot. 
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Miként Oresztész Diána szobrával  
lelke nyugalmát újra visszanyerte,  
szerelmed úgy lett életem kegyelme,  
és ismerkedtem meg a boldogsággal.  

De álmaim mind semmivé enyésztek,  
és minta villám, mely az égre lobban,  
kihunytak s lett utánuk még sötétebb.  

És mosta bánat mardos, rág titokban,  
s borús lett tőle mind a fényes ének.  
Lombom elfonnyad, kedvem összeroppan.  

12  

Lombom elfonnyad, kedvem összeroppan, 
ki is törődnék szánalmas dalokkal? 
Csak romfalak közt, ócska giz-gazokkal 
nő  oly virág, mely egy lehet dalomm,al. 

đsvényemen ádáz, mérges csalánok, 
szurós tövis lerontja kertem báját, 
de hogyha látni szeretnéd varázsát, 
e kertbe, kedves, te ültess virágot. 

Hogy megismerje erejét napodnak, 
gőgös leány, ki szívem felsebezted, 
s egy perc alatt dalaim égre csapnak. 

S ha óhajod: virága mind e kertnek, 
fejét emelve, himnuszt zeng a napnak, 
igen, de vesd rá fényét szép szemednek. 

13  

Igen, de vesd rá fényét szép szemednek, 
s ezüstös hajnal ontja ráma kincsét,  
s ledobja rólam a Bánat bilincsét, 
orkánok, vészek mind megkezesednek. 

A sok sötét gond láncát széjjeltépi, 
s a rabbilincs is mind lehull magától, 
szelíd szemed segít ő  sugarától 
szivem megújul s már sebét sem érzi. 

A boldogság bús arcom felderíti, 
szegény szivemben új reménység lobban 
s vidám dalát a földön szertehinti. 

Feltámad életem szines dalokban, 
s füzérét kis kertemben szétteríti; 
az Еnek él, mig szívem egyet dobban. 

1396  



14 

Az Ének él, mig szívem egyet dobban, 
miként virág, a zordon tél multával, 
ha jő  a tavasz, ezer új csodával, 
színt, illatot int egyre gazdagabban. 

Ha méhek rajzanak a napsütésben, 
ha zajló hajnal ébreszti a pásztort, 
a szellő  szirti víg madárdanát hord, 
s öröm zúg földön lenn és fenn az égen. 

Ó, jól tudom, rám illyen szép szerencse, 
sosem nevet s tán untat esdeklésem, 
ezért növekszik bánatom csak egyre. 

Ó, bár e dalt vennéd kegyedbe szépen, 
mellyel — míg sebe válik tüzesebbre — 
poétád új koszorút fon, szlovénem. 

MAGISZTRALÉ 

Poétád új koszorút fon, szlovénem 
Rokkantan is dicsérlek, mély sebemben. 
Itt él a dal mind az új reggelekben 
Mint illatára rózsák ligetében. 

Igéret csak, hogy nap van még az égen; 
Cukrát a csóknak ajkaim nem laptá'k. 
Ott, hol fagyos tél tartja birodalmát, 
Viharban él és zeng dalunk már régen. 

A szent ige, mely újra rügyet bontott, 
Jaj, bús virág, ki másnak énekielnék. 
Utolsó órám végzete rám rontott. 

Lombom elfonnyad, kedvean összeroppan, 
Igen, de vesd rá fényét szép szemednek; 
Az Ének él, mig szívem egyet dobban. 

Csuka Zoltán fordítása 
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ÖTVÖZÖTT TÁJAK FESTŐJE  

A CS J б ZSEF  

A tapolyai :művésztelep közelében van egy keskeny d űlőút. Az út 
nyugati felén a múlt nyáron óriási búzatarló volt, és a kévék be-
láthata:tlan sorai feküdtek rajta. Egy hosszú .akácsor — gazt mond-
ják, hogy szélvéd ő  — elzárja ,a láthatárt. A naplemente mindig szí-
nes, és az aranysárga kévék lila árnyékaktit vetettek az amúgy is 
Lilás, száraz búzaföldre. Az akácssor az ellenfényben feketezöld, és 
oda jártunk nézni az eseményt, a naplementét. A d ű lőút keleti felét 
erdő  zárja le, és tovább menni, az már nagy vállalkozást jelentett. 
Faragó Endre egy fölfedez ő  útja után rr еsélte, hagy mi van a, dűlőút 
végén. Hirtelen sok dolga támadt, és ,a fölfedezett tanyára naponta 
kijárt. Másak is elmentek, és azután meséltek. Kívülr ől mintha avar 
sánctábor leenne. Elhagyott szekerek, vendégoldalak, gerendák meg nem 
lehet tudni, milyen rozsdás gépek, fészerek, járhatatlan szemétdom-
bok veszik körül, meg szeszélyes akácfák határaljáé a tanyát. A 
bejárati réseken vad kutyák őrködnek, valami .középkari laikus szer-
zet gazdaságára hasonlít, ahol zárt gazdálkodás folyik. Bent gyöngy-
tyúkok, libák, ,tyúkok, gonosz kecskék, disznók, tehenek uralkodnak, 
meg a patkányok. Udvari műhely, szétszórt szerszámak, ekék, bo-
ronák mindenféle összevisszasága, mint valami nagy szemétdombon, 
gőzölög, füstöl ,a itаnуа, erjed, forr és tesped az élet. A tet őkön 
galambhadsereg le-föl száll. Ezt fedezte fel Faragó Endre. „Mi min-
den van itt, azt nem lehet elmondani!", mesélte Faragó. Amikor 
megmondta, hogy festő , Sinkovicsék tudomásul vették, hogy egy 
ördöggel több van ezen a „szent Antal megkísértésének tanyáján", 
és magára hagyták, itt se ellopni, se elrontani nem lehet semmit. 

Ez a motívum jellemz ő  Faragó érdeklődésére. Képein hasonló a 
hangulat, bujikálnak a .képzetek, semmir ől sem lehet pontosan meg-
állapítani, micsoda, de mégis teljes gaz illúziónk. Varázsszer ű  a ha-
tás.  

A neves és népszerű  festő  régara túlnőtte Szabadka és Vajdaság 
hatáxát. Jelentősége és értéke abban van, hagy hiteles vajdasági fes-
tészetet, a local couleurt a modern nti űvészet eszközeivel kötötte 
össze. Az igazi tehetségeket jellemzi a környezetnek és az általán о ~s-
nak az összekötése és kifejezése. 
оstehetség abból a, fajtából, ,aki a f аa uról jött, és a várost meg-

hóditоtta. Szeretetét meg őrizte, nem idegenedett e1 a falujától, a 
parasztoktól, а  proletároktól, nem vált úrrá, mert szeretete a, rom-
lástól megmentette. Művészetének ;a forrása, az élet iránti szeretete 
s ,az emberi szalidaritás, ez az er ő  tartja ébren alkotókészségét. Ahí- 
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tattal teli tájakra vezet bennünket, és érzékeinkre gazdag faktúrájá-
val hat. Elegendő  csak megnéznünk a földeket, amelyeket fest, föl-
barzolja a kép.zeletümket, csodálatos képzeteket keltenek bennünk,  
melyeket nem tudunk megragadni, osaláka játék kezd ődik valósá-
gas gondolattársításokkal meg valamilyen látomással: ötvözött tá-
jakkal, ékszervilággal, szent és bizzar hangulattal. Mesebeli kincsek föld-
] én j árunk, nem .tudjuk biztosan, a j ó vagy a gonosz szellem hatalma  
nyilatkozik-e meg. Thaisz rnegkísértése jut gaz eszünkbe, a szépség,  
a csillоgás és a lemondás, vezeklés talán. Mintha csak bibliás han-
gulatunkat tennék próbára érzékeinken keresztül az elvi ági er ők.  
Ezen a vonalon Faragó művészete általá:nes érték ű , a modern kor-
hoz kapcsolódik, mely újra ,az embert érdekl ő  kérdésekkel foglal-
kozik. Nem egzisztenciális prablém,ákat vet föl, hanem a falu és a  
város, a fejletlen és fejlett élet viszonyában keresi érzelm2leg a he-
lyét. Fanagát ,szüntelenül egy élmény, egy s űrített élmény rögzítése  
érdekli. Élménye szétfut, és na agy erőfeszítéssel ismételten összefogja  
a tájban és alakokban, keleties csillogású fényekben. Az ég, a föld,  
a vajdasági táj, falu, az emberek, a városi ember is Faragó témája.,  
melyet átalakít. Amíg szemünkkel közeledünk Faragó képein a fa-
luhoz, barna területeken haladunk, se bokor, se f ű, se por, se sár,  
és minden együttvéve is, nem tudjuk, mi; mintha kincses terület  
lenne, vagy kwkoricaföld csak? Akkor viszont Faragó csodásnak  
látja .a kukoricaföldeket. De mégsem mondhatjuk meg pontosan, mit  
ábrázol. Faragó képei sötétek, s ha id őt kell mondani, akkor nap-
lemente utáni, az est leszállta el őtti időben látjuk a falut és a tájat.  
Sejtelmességre hajló művészetének a félhomály felel meg. Amit ilyen-
kar nem látunk pontosan, azt vágyainkkal kiegészítjük. Faragó m ű -
vészete az emberi szolidaritásra és a szeretetre épül; amit .az élet  
megvan tőle, azt hallucinációival egészíti ki. Gul.áesi Lajos, Farkas  
Béla, Odilon Redan és Roueault családjába tartozik. Misztikus  
expresszionista vagy mágikus m űvész. Nem tudom egyetlen kifejezés-
sel megmondani, de biztosan m:egállapíthatjwk, hogy az elhihet ő  va-
lóságbaxi az érzelem valóságát keresi.  

Faragó művészi eljárásának a lényege kett ős folyamat: először,  
különböző  színes nyomatokkal „fölvázolja" elképzelését, vagyis té-
májához megfelelően fölragaszt pár papírdarabot, melyeknek látszat  
szerint semmi közük a végs ő  elképzeléshez. Azután ecsetével beavat-
kozik, két-három ecsetvonással összeköti a színes foltokat, átalakítja,  
de csak egy bizonyos fokig, és a színes nyomatokon keresztül őrzi  
a hozzánik jutott másik világ „üzenetét". Környezetének motívumait  
Faragó a „csábító nagyvilág" látomásaival köti össze. A csendes esti  
bánatos tájképekbe és alakokba beleszöv ődik a bizarr csillagár, mely  
vigasztalás a szürke napokért, a megaláztatásért, .a vereségért, ami  
nap .közben éri az embert. Faragó hallucinációi igazi, mélyr ől fel-
törő  költészettel gazdagítják a mi festészetünket. M űvészetében az  
érzékenység elöl jár, és mikor a ,kemény élettel való küzdelemben  
már alulmarad, átváltja érzékenységét, és látnoki аan megmutatja  a 
falu vagy táj rejtett kincseit.  

Faragó Endre a terebélyesed ő  vajdasági művészetben egy realiz-
must átütő  látnaki,as művészetet képvisel. Közelinek és megfogha-
tatlannak tűnik egyszerre.  
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SZEMLE  

AZ „rtTJ REGÉNY" 
— SZEMELVÉNYEKBEN ÉS KRITIKÁBAN 

A francia „új regény", I—II. kötet, Modern Könyvtár, Európa Könyv-
kiadó, é. és h. nélkül.  

Az első  kötet szemelvényeket közöl az „új regény" öt szerz ő-
jének tizenkét művéből minddssze 270 :lapra zsúfolva, s mint-
hogy az ilyen csonka regényrészletek legfeljebb ízelít őt adhatnak, 
de semmiképpen sem elegenddk ahhoz, hagy akár az egyes 
művekről, akár az „új regényr ől„  sommás ítéletet hozzon az 
ember, azt vitatni pedig, hagy 270 oldalon vajon ezeket vagy más 
regényrészleteket kellett volna-e hozni, s mely szempontok sz б l-
hatná,nak emez vagy amaz a részlet mellett, medd ő , szőrszál.ha-
sagató és fontoskodó elmélkedés, megelégszünk azzal, hagy mleg-
állapítsuk: Alain Robbe-Grillet és Michel Butor járt legjobban, 
az előbbi a Kéjlesőből, az utóbbi A módosulásból választott ki-
adós részlet miatt — s nyomban át is térünk az új regényr ől 
szóló tanulmányok ismertetésére. 

A tanulmányaktit két részre osztatta a válogató: az els őbe 
az irányzat művelőinek írásait sorolta, a második viszont „a bí-
rálat mérlegén" mutatja be az ú j regényt. Az els ő  részben két ki-
emielkedб , ragyogб  ,tanulmányt olvashatunk, amelyeknek jelent ősége 
messzi túlhaladja az ú j regény kereteit, s a regényelméletre nézve 
általában is sarkalatos kérdéseket feszegetnek. Nathalie Sarra-
ute Párbeszéd és bels ő  párbeszéd, valamint Michel Butor Egyén 
és csoport a regényben című  tanulmányára gondolunk. 

Nathalie Sarraute írása az alapműfajok, nevezetesen az epika 
és a dráma elhatárolása szempontjából is tanulságos, noha ter-
mészetesen egy szóval sem utal közvetlenül erre. Régóta nyílt 
kérdés ugyanis, vajon az epika afféle vegycas m űfaj-e, s mit ke-
res benne, a leírás, az el-beszélés műfajában a párbeszéd, ami-
kar is az a draana hordozója. A drámában a cselekméényt, ra bo-
nyodalmat, a jellemrajzot, a mű  üzenetét és jelentését, egész 
kompozícióját a párbeszéd hordozza, ezért a drámai párbeszéd 
feszes és tömör, j бl kimért és jelentéstó) terhes. Az epikában a 
párbeszéd a megjelenítés eszköze, de önmagában semmit sem 
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hordoz: a cselekmény, a jellemrajz, a bonyodalom dolgában egy-
befoaiódi+k a leírással, s egymást támogatva kerekítik ki a kampozí-
ciбt, ezért az epikus párbeszéd laza, esetleges, nemegyszer üres. Ez a 
különbség mégsem oldja meg alapmúfajak problémáját, ugyanis 
az epikában a párbeszéd és leírás váltakozása mégiscsak zökke-
nóvel jár: mintha a hősök elébünk lépnének, majd eltűnnének, 
mintha az epikai anyag nem volna egynemű , hanem egyenetlen, 
szaggatott, szedett-vedett, s ez magának a m űfajnak művészi ér-
tékét is elvben lerontja. A kérdés tehát az, vajon egymásba si-
mulhat-e egynem űen a leírás és a párbeszéd — s Nathalie Sarra-
ute tanulmányának éppen idevágó vonatkozásait tekintjük igen 
fontosnak. Nehéz nem egyetérteni ,konklúziójával, amelyet leegy-
szerűsítve így fogalmazhatunk meg: az epikai m űben a párbe-
széd csak akkor jelenhet meg, ha egy folyamt leírása során egy 
mozzanatot a h ős úgy is kimondhat, hogy mindenféle tekintet-
ben olyan szöveget kapunk, mintha az író ugyanazt leírva tudatta 
volna velünk. Lényegében eszerint :a, párbeszéd csupán egy bels ő  
folyamat előkészített láncszeme, s kimondva is annak a bels ő  
folyamatnak a leírásával egyneműnek mutatkozik. Ezért a pár-
beszédnek teljességgel bele kell olvadnia .a folyamatos szövegbe, 
és semmiféle írásjel sem emelheti ki abból. Megjegyezhetjük 
azonban, hogy Sarraute kézenfekv ő  elméleti eredménye a gya-
korlatban még nem .nyert ,igazolást: minden efféle kísérlet egye-
lőre tengernyi zűrzavart hozott. 

A téma, amelyhez Michel Butor nyúlt, a következ ő  iradalom-
elméleti dileanmát rejtegeti: a tömeget csak mint differenciálat-
lan, egyneanű  tárgyat ragadhatja meg az író, ha ugyanis a tömeg-
alkató egyedeket egyéniségük szintjén ragadja meg, a tömeg föl-
bomlik, s egyéniségek közösségét kapjuk helyette; hasonlóképpen, 
az egyed csak a tömeg hangjaként nyilatkozhat meg a tömeg-
ben, ha ugyanis egyéniségének vonásait nyilvánítja, menten ki-
válik a tömegből: kiderül, hagy nem tartozik magához a tömeg-
hez, hanem csak benne van. Minden regény, amelyben a töme-
get kísérelték meg h őssé emelni, ennek a dilemmának a záto-
nyára futott. A tömeg ábrázolásának ezt a dilemrnláját — Stendhal 
waterlooi csataképét említve — Butar is felismerte, de rop-
pant érdekes, ahogy ezt a csoportokra is kiterjeszti: „A regény-
írás is azzal kezdi, hagy a csoportokat egyének összességének te-
kinti mindaddig, amíg rá nem kell eszmélnie, hagy az egyént 
csak mint jКй lёnbёzб  csoportok találkozását határozhatja meg 
helyesen". 

Írásában .azonban az ragad meg bennünket legjobban, milyen 
éles szemmel világítja meg a (középkari eposz és a feudalista 
világ, ezzel együtt a hós és az el őbbiek, majd a regény közötti 
összefüggést, valamint a regény fejl ődését a hősnek a társadalom 
változásai .során történ ő  metamorfózisa révén. E változást és 
összefüggéseket azonban — ez roppant fontos — nem szocioló-
giai, hanem a hős mibenlétének jelentéstani vizsgálata alapján 
vázolja. „A feudális 1iгsаdаіоm hierarchiája tehát nem pusztán 
politikai, hanem mindenekeldtt jelentéstani; gaz uralmi és er ővi-
szonyok ,képviseleti viszonyoknak vannak alávetve; a nemes volta- 
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képpen »név«" — írja Butor, tudniillik a nemes ad nevet a cso-
portnak, a vidéknek, gaz egész feudumnak, s ha elesik, a cso-
porthoz ,tartozóknak nincs többé nevük, míg csak egy újabb 
hasonló ,nevet" nem találnak. Mindebb ől ,következik, mi alkot-
hatja ennek a világnak .a h ősét, s milyen hős formálódhat e 
világ eposzaiban és regényeiben. Mid őn pedig ez a hős egyre 
kevésbé képvisel valakit, mert a hatalom egyre inkább kicsúszik 
a kezéből és más csoportok kaparintják meg — például a fel-
törekvő  polgárság —, egyszer csak megsz űnik az eposzhős meg-
teremtésének lehet ősége, a regényhős pedig számtalan metamor-
fózison megy át épp attól függ ően, vajon milyen a helyzete a 
leírt és élő  társadalomban ta hatalmi er őt hordozó és a valamit 
képviselő  csoportokhoz viszonyítva, rn +közben maga is „képvi-
sel" valamit. Ilyen értelemben a regényh ősnek a környezetéhez 
való puszta viszonya eleve jelent valamit, tehát jelentéstanilag 
vizsgálható. Butor nyomon követtea regényh ős helyzetének ala-
kulását több évszázadon át, s voltaképpen a regényfejl ődés tö-
mör, ragyogó történetét írta meg.  

Az irányzat művelőinek még néhány hasznos, okos, de nem 
túlságosan mélyen szántó tanulmányai mellett (mint például Sar-
raute A gyanakvás korszaka és Butor Regénytechnikai kutatá-
sok) figyelmet érdemel Alain Robbes-Grillet Természet, huma-
nizmus, tragédia című  tanulmánya, mert leginkább ttúnik az ú j 
regény programadó írásának, noha semmiféle tekintetben sem 
törekszik teljességre. Figyelemreméltó az a bírálat, amelyet az 
antropocentrikus humanizmusról mond, nevezetesen: ez a hu-
manizmus a tárgyakba is folytan belevetítette az embert, s így 
jutott cl a természethez, az ebb ől fakadó ellentétet a tragédiával 
igyekezett feloldani, +amely azonban nem oldhatja fel azt — s 
a humanizmusnak éppen erre van szüksége, hogy tudniillik ne  
vezessen kiút világából. Abban tökéletesen igazat adunk Rabbe-
Grilletnek, hogy való világunkban van valami, ami nem azonos 
az emberrel, viszont az antropocentrikus humanizmus képtelen 
független tárgynak felfogni a tárgyakat, nem elégszik mleg a 
jelenlétükkel, hanem jelentést tulajdonít nekik, s ezzel metafi-
zikába vezet bennünket, ennek pedig az irodalomban egyebek 
mellett az .a következménye, hogy a metaforák láncolata folytan 
perszonifikálja a tárgyakat, s e tárgyak feloldódnak az ember-
ben. Rabbe-Grillet-vel együtt valljuk, hogy ez elfogadhatatlan, 
de alapjaiban nem értünk egyet törekvésével, mihelyt közönsé-
ges egymásmellettiségre redukál ja a tárgyak és az ember egy-
más közti viszonyát. Az emberekben igenis benne van a it гg аk 
és más emberek világa, s a tárgyakban is az ember ek és más  
tárgyuk világa Telhető  fel, a probléma azonban abban rejlik, hagy  
e jelenlétek és jelentések a viszonylatoknak megszámlálhatatla-
nul gazdag konkrét strwktúráját nyújtják, s egyáltalán nem biz-
tos, hogy megmaradunk az antropocentrikus humanizmus kere-
tében, miként Rabbe-Grillet hiszi, ha a tárgyak és az ember  
efféle összefüggését hangoztatjuk. Úgy véljük ugyanis, nemcsak  
ez a három alapállás lehetséges: a tárgy az emberé, az ember  
a tárgyé, a tárgy és az ember egymás melhtt áll. Az ember és 
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a targy jбvаl bonyolultabb egymás közti viszonyának kutatását  
előbbre valónak tartjuk, s e bonyolultabb kutatásból fakadó  
irodalmi konzekvenciákat nagyabb horderej űnek tekintjük, mint  
Robbe-Grillét leegyszerűsítő  sarkosítását.  

Az új regény bírálatához tartozó ,tanulmányok között — ez  
a kötet második fele — találunk olyant is, amely az irányzat  
igenlésének legjobb elméleti megf agalmazá,sa, olyant is, amely  
objektivitásra törekedve összegezi azokat az okokat, amelyek  
az ú j regény létrejöttét magyarázzák, valamint kiemelik ered-
ményét, emellett néhány olyant is, .amely elveti az irányzatot.  
Hadd mondjuk meg nyombam, hagy ez. lrtóbbiak —például Ro-
rrLain Gary tanulmánya — színvonalban messze elmaradnak az  
előbbiek mögött, még akkor is, ha puszta érveiket egyenrangú-
nak találjuk amazakéval. A hátrány mégsem csupán a megfo-
galmazás színtelenségéb ől, lazaságából vagy retorikus nyűgeibő l,  
hanem abból fakad, hogy a régi érvek akkor sem elégségesek  
egy ú j j onan megfogalmazott koncepció ellen, ha az ellenkez ő  
pólust egyenrangú szinten képviselik. Nincsen semmi új gon-
dolat, friss elképzelés és érv ezekben iaz ellenvetésekben. Úgy  
tűnök tehát, hagy az ú j regény még nem kapta meg méltó, ala-
pos bírálatát.  

Roland Barthes az ú j regény igazi, éles esz ű  ideológusának  
mezében mutatkozik meg. Robbe-Grillét regényeir ől szóló két  
kritikáját közli a könyv, s iаZоКbбІ  értjük meg igazán az ú j re-
gény megannyi .konkrét művészi megoldásának értelmét és ösz-
szefüggését, a kliasszikus regénytől való gyökeres különbözőségének  
mibenlétét, s felvetett elméleti vonatkezeseinek mélységét is. Rop-
pant érdekes például az a fejtegetése, miként jelentkezik az id ő  
problémája (az elfelejtett id ő ,  acéltalan idő , atüköridő ) abban  
a regényben, amely csak optikai tótan hozza létre a táragyakat,  
vagy az, miként itódul be a jelentés a ,pusztán jelenlétüket nyil-
vánitó tárgyak világába azon a résen, amely azáltal keletkezik  
e regényekben, hagy meghatározott tárgyak, némii helyváltoztatás-
sal, Ismételten felbukkannak a szövegben, s ezzel, ki nem mondva  
is hirdetik, hagy ütközési pontjukon történt valami. Az új re-
gény az anekdota szétbamlasztásáat, sdt kiirtását célozza, de ahol  
valami módom mégiscs іak törfiéni цk valami, óhatatlanul megje-
lenik a jelentés is, és máris magávei hozza a klasszikus regény  
megannyi problémáját.  

Figyelemreméltó még Bernard Pingaud Az elutasítás iskola ja,  
Lucien Goldmann Felszólalása brüsszeli Еgyetemi Szabad Fó-
rtunon és Jean Bloch-Michel Jelent ő  mód, jelen idő  című  ta-
nulmánya. Pingaud szinte létraszerűem felsorolja az ú j regény  
néhány kiemelkedő  jellegzetességét, azoknak okait és következ-
ményeit: az ember és a tárgyak világának felszínét mutatva be,  
miért és miként twnik el a hős; a cselekmény, elveszítve pél-
dázatos értékét, mily mértékben pang el; miért kerületek zá-
rójelbe a klasszikus regényb ől ismert „mélységek" és „távla-
itak", a pszichológiai, ideológiai és morális jegyek; az iméntiek-
ből kifalyólag milyen értelemben talányos, rejtvényszer ű  az új  
regény; miért igényli ez a regény ,afféle ráadásként az értelme- 
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zést, noha a jelentés kiiktatására törekszik, miért mondhatjuk 
tehát, hogy az új regény nem jelentés nélküli. A tanulmány 
szinte használati utasítás az új regény olvasói számára. 

Hasonló értéket tulajdonítunk Jean Bloch-Michel taлulmányá-
nak. Arra hívja fel a figyeLme,t, hagy a fénykép feltalálásával és 
elterjedésével az ember egyszer csak rájött: nemegyszer alyan 
pillanatokat örökít meg, amelyek semmiféle külön értelmet nem 
kölcsönöznek a ,képnek, csupán információt nyújtanak. Ma már 
épp ennek Balapján van .kialakulófélben egy, az eddigit ől merő -
ben újfajta +kultúra. A korábbi kultúra a halláson alapult, infor-
mációit nagyrészt hallás útján szerezte az ember, minthogy pe-
dig .a szavak jelentést, gyakran önmagukon is túlmutató jelen-
tést hordoznak, unnak a kultúrának minden megnyilatkozásá-
ban túrtengett a jelentés. A most ki аlakulóban levő  kultúra 
a látáson alapul: az ember végtelenül sorakozó képek informá-
eiбit képes fáradság nélkül abszorbeálni, anélkül, hogy jelenté-
süket meg kellene fogalmaznia, tehát anélkül, hogy rajtuk túl-
mutató jelentéssel terhemé őket — s ezt hozza kapcsolatba 
Bloch-Michel :az új regénnyel. A képek (de nem metaforák!), a 
film személytelen, pusztán rögzít ő , csak információt, de jelen-
tést nem közl ő  kultúrája ez. Itt kínálkozik a legjobb alkalom 
ellenvetésünkre: aki a nézésre korlátozza a regény világát, alap-
eszközétől, a halláshoz fűződő  szótól .szakad el. Az irodalom 
a szó, a hallás művészete, nem aképé, a látásé. Különben pedig 
a csupán információt szolgáltató és a jelentést hordozó kép kö-
zött az 'a különbség, ,ami a puszta nézés és az értelmes látás 
között mutatkozik — ha már a szem munkáját firtatjuk. 

Lucien Goldmanntanulmánya a szerz ő  pár évvel ezelőtt ki-
fejtett regényszociológiai elméletén alapszik (résületesen foglal-
kozunk majd vele saját regényelméletünk kifejtése arkalmával), 
s ezúttal éppen csak utaljunk rá, hagy az „ú j regényt" az el-
dalogiasodás falyarnatának azon jel аnségévвl köti össze, amely 
szerint a mai kapitalizmus gazdasági struktúrá ja a személyisség 
többé-kevésbé radikális elt űnését eredményezi, s szerinti ezzel 
van összefüggésben, hogy világunkban — az „új regénybon" is 
— a tárgyak autonбmiája nem kevésbé jelentős módon foko-
zódik. Az utóbbi évtizedek gazdasági fejl ődését periodizálva 
Galdrrvann megnevezi minden periódus jrad,almi megfelel őjét is, 
és Rabbe-Grillet-t tekinti a Legutóbbi id őszak jellegzetes képvi-
selő  jének. Csak annyit jegyezzünk meg, hogy Galdmann elkép-
zelését alapjaiban vitássá teszi az a példátlan leegyszer űsítés, 
ahogyan az irodalmi jelenségeket közvetlenül és durván gazda-
ságii jelemséegekre redukálja. Zlanurmányának igazi értéke, s őt 
valásagos diadala az, hogy Robbe-GrilLet m űveit tartalmi elemzés-
nek vetette alá: ilyesmit nem merészeltek megtenni sem az új 
regény támogatói, sem támadói. Goldmann alapjában véve sike-
resen küzdött meg ezzel a feladatával. 

Mindent egybevetve, a könyv j ó bepillantást nyújt az ú j re-
gény valamennyi jelentős problémájába. Természetesen mindez 
nincs rendszerbe foglalva, hiszen az új regény is alakul бfélben 
van még, s аnűvelői között — mondanunk sem kell — számot- 
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tevő  különbségek vannak. Az út lényeges pontjai azonban ki 
vannak jelölve, s ez elég is egy törekvés globális megítéléséhez, 
bírábatához. Talán ez sem fog késlekedni. 

(MN)  

LENINR Ő L — EREDETI MÓDON  

Gyu г~kó László: Lenin, Október. Bp. 1967.  

Kivételes és nem egy tekintetben páratlan alkotást üdvözöl-
hetünk Gyurkó László művében. Kivételes ez a könyv szer-
zője intellektuális arcélét megmutató jellegével, kivételes ,a Le-
nin-irodalomban, hiszen hőséhez nem konvencionális módon kö-
zeledett, s páratlan m űfajában is: lelki portré és traktátus a 
forradalomról egyszerre. 

Az lett volna csodálatos, ha nem írja meg ezt a könyvet, hi-
szen eddigi írásai, most rnár egészen nyilvánvalóan, éppen a 
Lenin-könyv irányába mutatnak, s ha szemügyre vesszük A ne-
gyedik ember című  tanulmánykötetét, kiderül, hogy már Kazak-
ban a Lenin-témát s a forradalom kérdésköreit viszi vizsgálat, 
alá, akkor is, amikor magyar tárgyúak írásai. A negyedik em-
bert jellemezve Gyurkót életforma-filozófusnak neveztük, bölcse-
lőnek és szenvedélyes embernek egyszerre, aki akkor érzi ma-
gát elemében, amikor a bölcselet, a hétköznapi élet tárgyias-
sága, az ideológiai er ővonalak és a művészetek, de a történelem 
határterületeit járhatja, s kinek eszménye a szocialista ember, 
aki leginkább lesz arra képes, hogy az emberi létezés mai kér-
déseit a me-galdáshoz közel vigye. Már A negyedik emberben köz-
zétette Lenin-tanulmányát, melyet 1963-bon írt, s mely, egészen 
joggal, új Lenin-könyvének els ő , bevezető  fejezete lett. 

Az elmúlt лégy esztendő  alatt érlelte meg könyvét, fokoza-
tosan bővítve, s mind pontosabb és elmélyültebb vonásaiban 
ragadva meg Lenin történelmi alakjában „korunk h ősét", a, 
forradalmárt, aki végül is gy őzelemre vitte a forradalom gon-
dolatát Oroszországban, és az államnak és az emberi életnek 
egy új formáját hozta létre. Gyurkó László feladataazonban 
roppant nehéz volt, mert nemcsak arra a kérdésre kellett fele-
letet adnia, hagy ki volt Lenin, s nemcsak Oroszország törté-
netének egy fél évszázadát kellett áttekintenie, nyomozva az 
erővonalak után, amelyek Október felé vitték az orosz - életet, 
hanem az előítéleteknek és megkövesedett nézetekkel is kellett 
számolnia, a számtalan Len іnlegendával, amelyekben az ember, 
aki a forradalmat „csinálta", háttérben marad, elvész, nem 
függetlenül a harmincas-negyvenes évek ,szemléletét ől, hiszen a 
személyi kultusz időszaka nyilvánvalóan a Lenin-képre is rá-
nyomta bélyegét. Gyur гkó arra a feladatna vállalkozott, hogy inter-
pretációjáиal eloszlassa az emberfeletti ember képzetét és érzékel-
jük Leninnek kivételes és mégis annyira emberi egyéniségét, el ő -
térben azokkal a vonásokkal, amelyek képessé tették, hogy az 
orosz forradalom vezére lehessen és gy őzzön. Gyurkó szerint 
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Lenin ember volt és forradalmár, de egész egyéniségében, tudat-
világában forradalmasult ember — típus ,  amilyennek mi már,  
a háború utáni ,nemzedékek alig találkoztunk, hiszen ma már  
a forradalmár vagy államférfi, a diplomácia és a parlament  
hőse, vagy pedig Che Gevara-típusú romantikus forradalmár,  
.amilyeneket a múlt század szült. Lenin, Gyurkó szerint, a ma  
ismert forradalmártípusok ;közül egyikhez sem hasonlított, pe-
dig köriilötte .a forradalmároknak egy tekintélyes köre élt és  
dolgozott. De a forradalom gy őzelméhez a Lenin-típusú egyé-
niЈség vezethette csak іa munkásmozgalmat Oroszországban:  a, 
gondolkodásnak és a temperamentumnak olyan kansteiláció ja,  
melyet Lenin képviselt.  

Gyurkó László ennek a Lenin-képnek azért lehetett a fes-
tője, mert maga is, szemléletében, a forradalomról alkotott fel-
fogásában visszanyomozott a lenini id őkig, s nem gaz esemé-
nyek felszínén, hanem a mélyben munkáló er ők szférájá-
ban mozgott, s volt „füle" kihallania marxizmusnak is forra-
dalomról és az államról szóló tanításából a sajátos és csak  

Leninre jellemző  felhangokat, s volt szeme taz egyéniség vo-
násai között azokat felfedezni, amelyek csak Leninre jellem-
zőek, s amelyek „kiválasztottá" is tették, s természetes módon  

válhatott az orosz forradalom vezéregyéniségévé.  

Ember és szerep csodálatos összhangja volt Gyurkó szerint  
Lenin, s könyvében, négy nagy fejezet s a fejezeteket alkotó  
raprб  mozaikkockák kitűnő  összehangoltságában, ennek szépiro-
dalmi igényű , esszéi,sztikus ábrázolását valósította meg — az  

életrajzrnak egy olyan formáját, ,amelyre az elmúlt negyedszázad  

sarán a magyar irodalomban nem találunk példát. Talán Né-
meth László Széchenyi-könyve volt az utolsó az életrajz m ű-
fajában, amelyben szerencsésen egyesült a szépíró embert fest ő  
ereje az esszéíró értekez ő=interpretáló törekvésével, szív az ész-
szel, hagy ember és történelem, ember és szerep a maga bo-
nyolult összhangjában megmutatkozzék. Ám nem szabad meg-
feledkeznünk Gyurkó intellektuális fegyvertényér ől sem, arról  
az igényről, hagy a marxizmus és a forradalom interpretáció-
jában közhelyek ismétlése helyett a felfogás eredetibb csapásán  

induljon el, s a magyar marxista gondolkodás eredeti arculatát  
is megmutatva, alapjában véve ott folytassa,ahol Lukács György  
a húszas években abbahagyta. Talán éppen ezért csak hosszabb  
elemző  tanulmány mutathatná ki Gyurkó könyvének minden  

újdonságát és jelent őségét mind a gondalkudás, mind az esszé-
irodalom vonatkozásában.  

tROK, ORVOSOK, BOLONDOK  

Benedek István: Bolond világ. Tanulmányok. Magvető , Budapest, 1967. 

Benedek István képzettsége és foglalkozása szerint orvos, de 
nem tudott megszabadulni attól a varázslattól, amit .a Benedek  

család hagyománya jelent. Orvosnak indult, évekig folytatott  
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gyakorlatot, közben mindnnkább arrafelé sodródott, ahol köz-
vetlenül bekapcsolódhat az irodalomba: ideggyógyász lett, s él-
ményeit, tapasztalatait nemcsak orvostudományi értekezésekben, 
hanem szépirodalmi formában is rögzítette. Ezzel párhuzamosan 
más területekre is átcsapott, ismeretterjeszt ő  és művelódéstör-
téaleti írasak kerülteik ki tolla alól. S most egy kötet, mely, úgy 
látszпk, arra hivatott, hogy .a szerz ő  tanulmányírás munkásságát 
mutassa be. 

Az ilyen könyvek mindig többféle veszélyt rejtegetnek, s mi 
sem természetesebb, mint hagy Benedek Istvánnak ez a m űve 
sem mentes az efféle kiadványok hiányosságaitól. 

Nézzük csak meg mindjárt a könyv felépítését: egy fejezet 
irodalmi tanulmány, egy fejezet m űvelődéstörténeti értekezés és 
egy fejezetnyi írás az orvostudomány történetének köréb ől. 
Vannak persze összefüggések, amelyek úgy-ahogy egybe fogják 
a hátam részt, de azért túlságosan meglátszik .a különbség, f ő-
leg ,a harmadik részt illet ően. Erre még visszatérek. Most lás-
suk ,a ,könyv egyéb tufa j danságait. 

A szerzőnek van egy felismerése, ahogy ő  nevezi, egy irodalmi, 
művelődéstörténeti, ha úgy akarjuk, szempontja, amelyb ől egész 
állásfogvalasa, szemlélete ered, s melyet így foglal össze könyvé-
nek előszavában: „ ... valami megemésztetlen bolondság бkartбl 
napjainkig elmaradhatatlan kísér ője az emberi sorsnak." S en-
nek jegyében kutatja az irodalmat: hol akad abnormalitásra. 
Sarca vesz néhány nagy írót, s megállapítja rбluk — műveik és 
életrajzuk segítségével —, hol és miben nyilatkozott meg — 61e-
tükbem vagy műveikben — valamilyen 1e1ki elfardülés. Jellemző , 
hagy a művekben gyakran csak a betegességet tartja jellegze-
tesnek, fontosnak. Mintha az lenne az intenciója: az irodalom 
csak az abnormális esetekkel foglalkozik, s szinte azt mondja: 
az egész világ abnormális. 

Mi magunk hajlamosak lennénk bizonyos fokig és bizonyos 
fenntartással elfogadni ezt az álláspontot — Dosztojevszkij és 
Thomas Maim esetében vitathatatlanul igaza van —, ha Bene-
dek István nem csapna át mindjárt olyan hangba, melyet nem 
tudunk helyeselni. A modern drámában megjelen ő  pszichológia 
(„megőrülési jelenetekkel, morbid, neurotikus, pszichotikus, ab-
berrábt, perverz, kriminális és embertelen jellemekkel van túlzsú-
folva nemcsak Tenne'ssee Williams, hanem az egész mai dráma, 
éppen a legnagyabbak: Dürrenmatt, Mi11er, O'Neil, Osborne s 
a többiek."), ,amely ,a, mai ember lelkiállapotát próbálja megvi-
lágítani, szerinti egy beteg helyzet megnyilatkozása, s őt ,azt ál-
lít ja: „ ... nem művészet ez, hanem rutinos exhibi xió, mazochista 
magamutogatás, gusztustalan vájkálása sebekben, vagy egysze-
rűen egy korcs ízlés cinikus kiszolgálása. De a m űvészetnek más 
a dolga. (...) Amíg Tennessee Williams és a mai dráma nem 
jut túl ezen .a csömörszinten, addig ,a, briliáns technika és a 
színpadi rutin sem segíthet: elnyeli őket az a giccsmocsár, ame-
lyet oly kéj jel visznek színre." Persze kissé egyoldalú ez is kép, 
vannak modern írók, akikre mindezt nem mondhatná el sem 
Benedek István, sem más. De az, amit ezekr ől a drámаírбΡkról 
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mond, egyáltalán nem hat az eredetiség, a felfedezés frissesé-
gével, s nem meggyőző . Hisz — egész egyszerűen — az élet 
minden megnyilvánulásának bemutatásáról van szó, arról, hogy 
az orvostudomány és a pszichológia fejl ődésével a pszichoanalí-
zisnek az irodalomba, az írói módszerek közé való bevezetésével 
elkerülhetetlen lett a lelki élet mélységeinek feltárása; és ter-
mészetes, szukségszerű  sajnos, hogy napjainkban, ebben a z ű-
rös XX. században olyan zavaros az emberek lelki élete, ami-
Lyennek az irodalomban megnyilatkozik. S ha Dosztojevszkijnek 
szabad, ha őt igazolni tudja Benedek István, akkor —anélkül, 
hagy össze akarnám őket hasonlítani vagy Dosztojevszkijhez 
mérni —, akkor miért nem engedi meg ugyanezt a mai írók-
nak? 

De ne folytassuk ezt a gondolatot, túlságosan messze jutnánk 
témánktól. 

Térjünk inkább vissza Benedek István nézeteihez a modern 
irodalomról. 

Azokban a drámákban, melyekr ől már szó volt, Benedek sze-
rint „Mérhetetlen fert ő  és ,mocsár tárul fel ... Régen ezt a m ű-
fajt ponyvának nevezték, ha vadabb, és giccsnek, ha szelídebb. 
Most ez korunk jellegzetes drámairodalma. (...) Az elmebaj 
olyan tartozéka e drámák kelléktárának, amelyet minden pilla-
natban elő  lehet rántani a siker biztos reményében." Samuel 
Beokettrdl, a világszerte elismert íróról, akinek színdarabja az 
egyetlen, melyet magyar színpardon bemutatnak, Pest kell ős ,kö-
zepén állandóan zsúfolt néz őtér előtt megy (akármilyen gyenge 
is az előadás, akármennyire nem felel meg Beekett szellemének 
a pesti rendezés), Beckettr ől Benedek azt állítja például, hagy 
„egyrészt elszórakoztatja embertársait abszurd drámájával, más-
részt óriási pénzt keres vele, és bizonyos vagyok benne, hogy 
mielőtt megvakulna és magsüke ~tülne, igen j á1 érzi magát ebben 
az értelmetlen és céltalan világban. Hazugságnak és póznak ér-
zem ezt az egész .attit űdöt, egyfajta népbolandításn аk. Látom 
magam előtt Samuel Beekettet, amint elégedetten dörzsöli a mar-
kát: ez kell a bolondoknak, modern grand guignol, hát nesztek, 
omoljatok össze! (...) Becsap j a és elszomorítja az embereket, 
és eleve kedvüket szegi mindent ől..." Mindennek semmi köze 
az irodalomhoz, csak sejtetése Benedek István attit űdjének —  
ennek teljes megnyilatkozásáról még lesz szó. A modern, s f ő -
leg a különös hangú irodalom, a nem kanvenc сionális irodalom 
ellenfelei, amikor már semmilyen érvük sincs, amikor minden 
bizonyítékuk elfogyott, akkor szednek el ő  efféle argumentumo-
kat. S úgy látszik, Benedek IstváLnak sem állt már rendelkezé-
sére esztétikai - érv. Persze, ennek megfelel ően, feltehetnénk a 
kérdést, nincsenek-e annak az irodalomnak, amely nem „ab-
szurd", amely nem hirdeti a világ értelmetlenségét és céltalan-
ságát, ugyancsak olyan alkotói, akik „elégedetten dörzsölik" a 
markukat, midőn egészségtől, hősiességtől, céltudatosságtól duz-
zadó műveikért j ó pénzeket, állami díjakart kapnak ... Pedig 
esetleg az ilyen művekről is elmondhatnánk, hagy becsapják az 
embereket, de egész biztos, hogy elszomorítják azokat, akik az 
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igazságot keresik. Igen, van erre példa, vannak ilyen tengek.  

Látja Benedek István azt is, hagy mi idéz 116 néha „morbid,  

perverz, abberrált stb." irodalmat a mai világban. (De ne té-
vesszük szem elől, hоgу  évtizedekkel ezelőtt, amikor nem Bene-
dek István volt ennek a véleménynek ,a szószólója, ugyancsak  
voltak, akik hasonló jelszavakkal indultak hadba. S azok, akikre  

ráütötték a pecsétet, ma a világirodalom nagyjai." „Az élet ke-
serve mindig nagy témája volt és marad az irodalomnak" —  
mondja Bolond világ című  írásában. A .szorongás irodalmáról cím  
alatt pedig így vélekedik: „A békebeli békének nem a hábarú-
mentesség volt a legf őbb jellegzetessége, hanem az, hogy az  
emberek kevésbé érezték a poroszlók állandó éber őrködését.  
Hirtelenjében a poroszló szót találom legkifejez őbb összefoglaló  
fogalomnak mindazokra a hivatali szervekre és személyekre, akik  

közé ékelve leéljük életünket, akik vigyáznak ránk, óvnak ben-
nünket és másokat t őlünk; akik rendet tartanak a világban  

— s ez .a rend okozza a szorongást, nem a háborús fenyegetés." 
Lám, Benedek István nagyon jól tudja, honnan az a betegesség, 
ami a mai irodalomban megjelent. És az akót (legalábbis egyet 
a sok közül) is ismeri és elismeri. Minek akkor az a nagy er-
kölcsi felháborodás? Hisz ebben az esetben legfeljebb a porosz-
lóknak van joguk felháborodni! S mégis olyan álláspontra he-
lyezkedik, amely a szellem poroszlóinak lehetne állásfoglalása: 
„ ... a rniarbid irodalomból jó mindaz, ami tartást ad, :tisztít, 
szilárdítja az etikai állásfoglalást, felel ősséget ébreszt, emberebb 
emberré igyekszik tenni. Ellenben ártalmas mindaz, ami erkölcsi 
nihilizmust propagál. (...) Ártalmasa félelem és szorongás pro-
pagálása is." Azt hiszem, ez a két mondat magyarázza meg vég-
leg Benedek elképzeléseit. Van egy egészséges és van egy beteges 
irodalom. Az egészséges irodalom... Hagyjuk ezt, tudjuk, mi-
lyen az „egészséges" irodalom. Viszont morbid irodalom, ha ed-
dig nem tudtuk, az is van kétfajta. Az egyik a „jó" morbid iro-
dalom, a másik a „rossz". Ha már morbidan írunk, akkor az 
már tisztítson, mint a mosópor, adjon tartást, mint a keményít ő  
az ingnek. Viszont az erkölcsi nihilizmus karos, káros tehát a 
propagálása, a félelem és a szorongás propagálása is. Félni 
kell Dürrenmatt-tól, Millert ől, Beckett-től és társaiktól, akik az 
erkölcsi nihilizmust propagálják (de nem poroszlók, ebben, ugye, 
megegyezünk), a félelmet és ,szorongást propagálják, de olyan 
korban, amikor ez — mint maga Benedek István is elismeri 
— nagyon is magokolt, s nem a tisztaságról prédikálnak. Benedek 
Istvánról viszont sok mindent el lehet képzelni. Mert például 
azt írja Bolond világ című  esszéjében: „Most felcseperedett egy 
nemzedék, amely már csak hallomásból ismeri e kínokat, jódol-
gában azt sem tudja, mihez kezdjen, és eközben a színházban ke-
sereg az élet értelmetl кnségéről. Hazug világ, bolond világ." Per-
sze, azt .előbb tisztázni ,kellene, hogy csak a most felcseperedett 
nemzedék-e az, amely ,;kesereg", s hagy a „keserg ő" nemzedék 
valóban hallomásból ismeri-e csupán a világ kínjait. Mert azért 
a mai ;nemzedék .nagyon is jól ismeri mindazt, ami napjaink-
ban aggasztja, gyötri a világot; néha valóban csak hallomásból, 
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néha azonban a saját b őrén tapasztalta, mi az, ami ábtaláb:an az  

embereket bántja. Hát akkor miért legyünk hipokriták, .s tagad-
juk „az élet keserveit"? Еn nem tudom, hol van a világon olyan  
fiatalság, .amelynek nincsenek gondjai, amelynek mindene meg-
van, életének útja rózsákkal van behintve, tejben-vajban fürdik,  

s ezért „j ádalgában azt sem tudja, mihez kezdjem". Inkább azt  

gondolom, hagy Benedek István eliképzeléséne.k az 1j nemzedék-
ről nem sok köze van a valósághoz, mégis ezt alkalmazza iro-
dalmi fejtegetéseiben, hagy bebizomyithassa a maga igazát. S  

ahogy valótlan ez a premisszája, nem felel meg az igazragnak  

következtetése sean arról, hagy ez a nemzedék egyebet sem tud,  

csak keseregni az élet értelmetlenségér ől. Valami tudniillik hi-
ányzik Benedek .egész felfogásából: a megértés, az emberi té-
nyezők egyszerű  megértése, hogy nem lehet az életet kaptafára  

húzni, hogy az egyénnek szüksége van a saabadságára, hogy úgy  

irányíthassa életének hajóját, ahogy neki legjobban megfelel,  

hogy a világ fejlődése sokirányú, hogy az élet törvényeit minde-
nütt másképp alkalmazzák, másképp élik. Vonatkozik ez természe-
tesen az irodalomra is, amely mindem lehet, csak nem érintetlen  

és szűz.  
Ennyit Kazakról a nézetekr ől, szempontokról, melyek Benedek  

könyvében megjelennek, arról az erkölcsr ől, melyet hirdet — és  
az ő  erkölcséről.  

S még egy-két szót a többi tanulmányról.  
Tulajdonképpen itt jelenik meg az a probléma, melyet írásom  

elején már jeleztem. A kötet heterogén összetétele. Az írókról, m ű-
vekről, az irodalomban jelentkező  erkölcsi problémákról szóló irá-
sak utáni Baconról, Descartes-ról, Habbesrál, Rousseau-ról és a  

francfia felvilágosodásról olvashatunk cikkeket. Ezek egészen  

más jellegűek, mint az irodalmi tanulmányok, b ő  forrásanyag  
tanulmányozása alapján keletkezett kompillációk, ismeretter-
jesztő  írósak, eredeti megállapításuk igénye nélkül. Még inkább  

vonatkozik ez :a ;kötet harmadik részének írásaira, ahol az egyip-
tami orvoslás történetér ől, Aszklepioszrál, Hippokratészról, Pa-
racelsusról, a himlőoltás történetéről, Semmelweisről, Halmes-
ról, Freudról és a sztresszr őd olvashatunk cikkeket. Az orvosi  
lexikon címszavai, managrafiarészletek, újságcikkek ezek, persze  

olvasmánynak érdekesek, sok mindent megtud, megtanul bel ő -
lük az ember, csak éppen semmi közük az irodalomhoz, vagy  

nagyon kevés, s igazán ,alig fűzi valami őket a második, pláne  
az első  részhez. Ott még érdeklődést is kelthet — irodalmi szem-
pontból — Benedek álláspontja, .a kompillációkbam azonban ál-
lásfoglalás sincsen.  

Nem tudom, érdemes-e Benedek István ürügyén a tanulmány-
kötet ikoгnpozíciójáv.al foglalkozni, de Legalább a negatív példára  

rá +kell mutatni: így nem lehet tanulmánykötetet összeállítani.  

Ez a struktúra nem felel meg az irodalmi tanulmányoknak.  
Persze ez kritérium kérdése is, engedjük azonban meg, hogy  

vannak általánosan érvényes .kritériumok is, amelyeknek az +ilyen  

összetételű  kötet nem tesz eleget. Se tematikaslag, se szLnvonal-
bam, se szándékban nem lehet összeegyeztetni a három rész írá- 

1410  



sajt, s innen ered a Bolond világ másik, formálisnak tatszó, de 
lényeget érintő  hi жуоssága. 

Persze, .a könyv igazi bukását az az e1s ő , az irodalmi és er-
kölcsi negatívum idézte elő . 

(TL) 
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FIGYELŐ  

Sinkó Ervin munkaévet hirdetett 1968-ra az Új Symposion szerkesz-
tősége; a program, mellyel erre a vállalkozásra indulnak, túlnövi egy 
munkaév kereteit: több éves munkára van szükség, hogy a feladatok-
nak eleget lehessen tenni. F őleg a program első  részének b) pontjára, 
valamint második részére gondolok, mert ezek a kérdések azok, ame-
lyek nálunk életbevágóak, ezek társadalmi és kulturális életünk leg-
égetőbb problémái. 

Jól tette az Új Symposion szerkeszt ősége, hogy ezt az akciót el-
indította; ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy már rég be-
szélni kellett volna minderről, ami most a programba került. Persze 
történt araár valami ezen a téren, habár igen kevés, lesz elég dolog a 
munkaévben s azután is. Nemcsak egy halottunk emlékének áldozunk, 
hanem olyan feladatokat vállalunk, milyek közösségünk ügyét, haladá-
sát szolgálják. 

A munka eredménye pedig akkor lesz a legtisztább, ha a gondo-
latok és írások, melyek ebben a jelben fogannak, mentesek lesznek 
minden szűkkeblűségtől, fetisizálástól, dogmatizmustól és konzervati-
vizmustól, mert csak így lehetnek méltóak ahhoz, akire emlékezünk, 
akinek a nevével a mozgalom útra s munkára indul. 

Jugoszláv film még nem kavart fel akkora port, mint Puriša Djor-
djevié Reggelje. A Borbábon hetekig folyt róla a vita, csupa homlok-
egyenest ellenkező  vélemény hangzott el, két teljesen ellentétes nézet 
alakult ki: akik esztétikai mércét alkalmaztak, akik m űvészeti szem-
pontból értékelték a filmet, azok elismeréssel fogadják; akik politikai, 
erkölcsi — általában véve: m űvészeten kívüli — szemszögb ől nézik, 
azok elmarasztalják. 

Ezek után, azt hiszem, nincs értelme arról beszélni, melyik félnek 
van igaza. A szempontok, melyeket vázoltam, mindent elmondanak. 
Hozzá kell azonban tenni, hogy akármilyen heves volt a vita, nem 
ez az igazi vita, egy m űvészi alkotásról tudniillik nem így kell vitat-
kozni. Legfeljebb a művészeti kritériumok eltérésér ől lehet szó, mert 
amint nem a művészet mértékét alkalmazzuk, minden vita zsákutcába 
kerül, meddővé válik. S ez a Borba nagy vitájanak is a hiányossága. 
Ez az árnyoldala azonban úgyszólván észrevétlen marad egy nagy 
eredmény mellett: ilyen élesen, ilyen határozottan rég vitatkoztak ná-
lunk, ilyen keményen rég álltak ki egy műalkotás mellett, a művészet 
mellett. És alkalmat adott ez a vita arra, hogy megnyilatkozhassanak 
a társadalom konzervatív er ői, azok, akik — mivel máshol nincs erre 
alkalmuk — a művészet révén szeretnék visszatartani a társadalom 
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(s Persze a művészet) haladását. Megmutatkozott, hogy vannak em-
berek, akiken évtizedek sem tudnak változtatni, akik megrekedtek, s 
nem hajlandók lemondani túlhaladott, megkövesedett nézeteikr ől. 

Előbb-utóbb róluk is kellene készíteni egy filmet. Roppant érdekes 
lesz, az biztos. S valószín űleg újabb alkalmat ad egy ilyen heves vi-
tára... 

Mint a szavak nagy varázslója, éjszakák titkainak tudója, úgy lép 
elénk időnként Dušan Matić  versköteteivel, könyveivel, melyeket na-
gyon nehéz műfajok szerint meghatározni, annyira tiszta költészet ez, 
hogy lehetetlen a konvencionális, m űfaji keretek közé állítani. Leg-
újabb könyve valóban a szertartások könyve, .ahogy elme is mondja, 
s csak azután verskötet, mert mérhetetlenül több annál: az id ő  és a 
tér, a mulandóság és a lét szertartásainak könyve. Mati ć  mindig többet 
akar, ha verset ír, a versnél többet, az álom, a képzelet szertartásait 
végzi. 

Új műve, a Knjiga rituala azonban különbözik eddigi könyveit ől, 
ezek a versei különböznek az eddig ismert Mati ć -versektől. Itt telje-
sedik ki költészetének az az oldala, itt öltenek végleges alakot azok 
a tulajdonságai, melyek Budjenje materije cím ű  verskötetében (1959) 
már feltűntek, s a költő  metamorfózisát jelezték. Arra gondolok, hogy 
Matić  új költői nyelvet keresett, s ezzel együtt költészetében mind na-
gyobb teret kap a gondolat, mind fontosabb szerephez jut az értelem. 
A filozófia költészete ez, egy modern filozófia lírája, egy költ ői élet-
bölcselet megnyilatkozása, feltárulkozása. 

A matići költészet Persze így sem vesztett gazdagságából, így is meg-
maradt varázsereje. Igaz, nyelve egyszer űbb tisztább lett („adjatok há-
rom szót / csak három egyszer ű  szót"), megmaradt tudatos költ őiség 
és költői tudatossága („nem azért vagy itt hogy szép verseket faragj"), 
élete még szorosabban kapcsolódott össze, még jobban összeolvadt — 
ha egyáltalán lehet jobban összeolvadni — a költészettel és a gon-
dolattal („úgy írsz ahogy élsz mint indulás el őtt / mint a végleges 
indulás előtt"), s így, habár felismerjük a régi Mati ćot, meg kell lát-
nunk az újat is, hisz Mati ć  az a költő, aki örök mozgásban, örök vál-
tozásban tör az éjszakák mélyére, ahonnan csillagporos látomások emel-
kednek gondolataink látóhatára fölé. 

Pedagóguskörökben bizonyára érdekl ődéssel olvasták Tőke István 
cikksorozatát a Magyar Szóban. Dicséretes kezdeményezése a lap szer-
kesztőségének az ilyen sorozat közlése, a szerz őt pedig azért illeti el-
ismerés, mert több fontos, de eddig csak felszínesen érintett, esetleg 
elhallgatott kérdést t űzött napirendre. Viszont, érzésem szerint, néhány 
lényeges probléma ezúttal is háttérben maradt, mondhatnám, a leg-
lényegesebbekről most sem esett szó. 

Mert kétségtelen, hogy érdemes foglalkozni a nevelési terv hiányá-
val, hisz ez magának a nevelésnek a hiányosságait bizonyítja, és az 
iskolák ún. elnőiesedését is észre kell venni, na meg a pedagógusok 
sajnálatos hallgatása is fájó pontja közéletünknek. (Ez utóbbiról meg 
szeretném jegyezni, hogy önigazgató társadalmunkban a pedagógusok ön-
igazgatása körül sok mindent nem tisztáztak, a pedagógusok hallga-
tása pedig, mely tagadhatatlanul valamennyire a hipokrízis jele is, 
nevelő  munkájuk eredményességét, értelmét veszélyezteti: hogyan ne-
veljék a fiatalokat demokráciára, önigazgatásra, szókimondásra, ha ma-
guk nem élnek jogaikkal a kell ő  mértékben, ha hallgatnak akkor, ami- 
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kor beszélniük kellene, ha meghunyászkodnak, amikor ki kellene áll-
niuk?) Utolsó cikkében ugyan T őke felsorol néhány problémát, me-
lyekkel nem foglalkozhatott (pedagógusok és diákok nyelve, tankönyv-
kiadás. stb.), de ezek sem az igaziak. Úgy látom, hogy nálunk két 
fontos probléma van az iskolákban. Az egyik, hogy úgy mondjam, 
tartományi jellegű , a másik pedig általános; a kétnyelv űségre és a 
tanítás színvonalára gondolok. Nagy kár, hogy a cikksorozat szerz ője 
épp ezeket kerülte meg, pedig biztosan van róluk mondanivalója. 

Ezen a helyen természetesen nem vállalkozhatom e két kérdés rész-
letes taglalására, csak fel szeretném vázolni, hogyan és miben látom 
a problémákat. 

A kétnyelvűséget az anyanyelv és a szerbhorvát nyelv tanításának 
kérdésével jelezhetjük, illetve azzal, hogy vidékünkön a nemzetiségi 
diákok mennyire ismerik anyanyelvüket, mennyire használják és mi-
lyen helyesen, tisztán beszé'i.k anyanyelvüket, valamint hogy a szerb-
horvát nyelvet milyen mértékben használják nehézség nélkül az élet 
minden területén. Azt hiszem, ebben az ügyben a nyelvek egyenjogú-
sága nem kérdéses, csupán a nyelvek elsajátítása lehet probléma. 

Ide kapcsolódik mindjárt az el őítéletek elleni harc kérdése is. Min-
denképpen le kell győznünk azt a hiedelmet, hogy a nemzetiségi gye-
rekek csak akkor érvényesülhetnek, csak akkor nem lesznek nehéz-
ségeik középiskolában, egyetemen vagy az életben, ha szerbhorvát 
nyelven végzik iskolájukat. Az élet ezt már elégszer megcáfolta, s 
csupán a gyöngék élnek ezzel a kifogással, s azok, akik divatot csinál-
tak ebből, vagy akik a kétnyelvűséget hirdetik ugyan, de csak szavakban. Az 
iskolákban feltűnő  ellenállásra is számítani kell, meg arra, hogy 
néhány községben sem tisztázták ezt a kérdést teljesen. (Sz űcs Imre 
cikkel a Magyar Szóban az újvidéki helyzetr ől érintették ezt az ügyet, 
de kissé felületesen és, valljuk be, eléggé félszegen.) Végeredmény-
ben tudnunk kell, hogy itt polgári, alkotmány adta jogainkról van 
szó. 

A másik probléma, melyet említettem: a tanítás színvonala. F őleg 
a vidéki, s leginkább az elemi iskolákra gondolok, amikor azt állí-
tom, hogy a tanítás sok helyütt nagyon alacsony színvonalon folyik. 
Vessünk fel csak néhány kérdést: hogyan képezik magukat tovább a 
tíz vagy húsz évvel ezel őtt végzett tanítók? Mit kapnak a gyerekek az 
iskolában a karszerű  szemléletből? Ismerik és alkalmazzák-e a peda-
gógusok a neveléstudomány és a módszertanok legújabb eredményeit? 
Csak írni-olvasni és számolni tanítják-e meg a kicsiket, vagy ad-
nak-e többet is nekik? De megadjuk-e mi a pedagógusoknak azt, ami 
illeti őket, hogy ők is megadhassanak mindent a rájuk bízott nem-
zedékeknek? Foglalkozásszerűen vagy hivatásból végzik-e munkájukat 
a pedagógusok? Err ől is beszélni kell, a társadalom ezzel szemben sem 
lehet közömbös. 

Persze akaratlanul, de a T őke cikkei utáni hallgatással — mert az 
a két-három hozzászólás sem törte meg a hallgatást — a pedagógu-
sok újra tanújelét adták annak, amit T őke utolsó cikkében bizonyí-
tott, s amivel magam is be szeretném fejezni ezt a széljegyzetet: 
mintha pedagógusaink nem volnának eléggé érettek ahhoz, hogy prob-
lémáikról beszéljenek. De van még két lehet đ  válasz a kérdésre: a 
közöny és a félelem. Egyik sem válik a pedagógustársadalom dicsére- 
tére. 

Nagy feltűnő  reklámot csinált Mindrag Bulatovi ć  Heroj na magarcu 
cinű  regényének a rijekai Otakar Keršovani Könyvkiadó Vállalat; a 
regény, mint ismeretes, először a Savremenik című  folyóiratban je- 
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lent meg folytatásokban, majd könyv alakban is el őkészítették kiadá-
sát. De így már nem látott napvilágot. Hogy miért, annak tisztázása  
nem tartozik ide, de talán sohasem lehet majd százszázalékos pontos-
sággal megállapítani az okokat. Most itt van a könyv, sorozatos  kül-
földi kiadások után nálunk is megjelent, kapható, s elszórtan ugyan,  
de írnak róla. A Borba hetekkel ezel őtt jelentetett meg egy eléggé felü-
letes, de annál elmarasztalóbb bírálatot, most pedig a Književne no-
vinéban — amely már akkor méltatta a regényt, els őnek, egyedül és  
elismeréssel, amikor még csak folytatásokban jelent meg — Dušan Pu-
vač ić  ír a könyvről. Kell-e mondanunk, hogy elismer ően? A regény  
„fanyar szépségéről" és „komor vidámságáról" beszél. F őleg azonban  
az ellen tiltakozik, hogy Bulatoviénak ezt a m űvét pornográffá nyilvá-
nították, s többek között ez hiúsította meg annak idején hazai kiadá-
sát. Igaz, mondja Puva č ić , hogy a könyvben van szarkazmus, ciniz-
mus, szatíra, verbális komikum, csiklandós obszcenitás, bizarrság, az  
emberi fájdalmat könnyezve és nevetve fejezi ki, mi több, igaz az is,  
hogy a nemi aktust eléggé világosan írja le, de mindez nem ad okot  
arra, hogy pornográffá nyilvánítsák; ennek a nemiségnek értelme van.  
Az ő  erotizmusa az ellenállás eszköze, a lázadás kifeje гése. Viszont a  
tiszta szerelmet is ábrázolja Bulatovi ć , ami a pornográfiában elkép-
zelhetetlen. A pornográfia egyedüli célja ugyanis a nemiség.  

Végeredményben nem a pornográf vonások vagy a pornográf m ű -
vekkel való kisebb vagy nagyobb hasonlás .ág tesz értékessé vagy ér-
téktelenné egy művet. Tudnunk kell, illetve tudomásul kell vennünk,  
hogy Bulatović  ebben a regényében, mint Puva č ić  írja, semmit sem  
zár ki, ami emberi (és a nemiség tagadhatatlanul az), s kitartóan rom-
bolja a képmutatást. Csak a kispolgári mentalitás botránkozhat meg  
egy ilyen alkotáson. Aki pedig hajlamos a megbotránkozásra, az,  
ajánlja a Književne novine kritikusa, csukja be ezt a könyvet, s ne  
azt követelje, hogy az írót csukják be.  

Legendák születnek, de csinálni is lehet őket. Vannak emberek, akik-
ről legendák szólnak, mert életük is legendás, s vannak, akiknek  
csinált legendákkal kell valamit pótolniuk: alkotásokat, értékeket, hír-
nevet. Persze az utóbbi a nehezebb eset. El kell hitetni az olvasókkal,  
hogy, tegyük fel, valaki nagy író. Igen ám, de a nagy írónak elengedhe-
tetlenül szükséges nagy m űvek nincsenek meg. Akkor legendát kell  
teremteni, s azzal bizonyítani az író kivételes nagyságát. El lehet róla  
mondani például, hogy „húsz és egynéhány esztend ővel ezelőtt írók,  
művészek ebédre, vacsorára vendéglátó gazdája, jóakarója, gondoskodó  
támogatója" volt; hogy egy el őkelő  fogadáson, ahol a házigazda „köz-
vetlen közelében tartózkodott", „kaviáros szendvicseket csomagolt pa-
pírszalvétákba, s diszkréten elhelyezett egyet-egyet a frakkos, szmo-
kingos, öregedő  urak zsebébe". Vagy azt, hogy vacsorázóhelyén, egy  
előkelő  klubban, vacsora után „átment az étterem egyik távoli aszta-
lához, és — mint aki megfeledkezett róla, hogy már megvacsorázott  
— ott is rendelt egy adagot, mindiga legjobb és legdrágább ételek-
ből". Ezt sokan azzal magyarázták, hogy ily módon keresett az illet ő  
alkalmat arra, hogy „legális lehet ősége legyen több pincérnek borra-
valót adni". Ilyen legendának szánt anekdota az is, hagy az említett  
személy „ötven lépésnyi távolságra is... taxit rendelt", s egyszer  
egyik szerkeszt őségből taxin ment át a másikba, amely ugyanazon  a 
folyosón, emennek a szomszédságában volt.  

Igen, így, ezzel is lehet valakinek az írói hírnevét növelni, ha már  
műveivel nem teheti meg.  

Tornán László  
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HID, IRODALMI, MUVESZETI ES TARSADALOMTUDOMANYI FOLYI-
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