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gál lászló köszöntése 
B O R I I M R E 

Gál László hetvenedik születésnapján s több mint fél évszázados költői 
munkássága kapcsán ötven esztendő gazdag terméséről kellene beszél
nünk, felmérni a megtett költői és emberi út állomásait, summázni ered
ményeit, és kijelölni Gál László kivételes helyét a jugoszláviai magyar 
irodalomban és a jugoszláviai magyar irodalom révén, az egyetemes 
magyar kultúrában is. Maradjon azonban feladatunk a szerény kommen
tátoré, hiszen e költészet változatait felmutatni, gondolati, érzésbeli mély
ségeit kimérni nem néhány oldalra, hanem könyvnyi terjedelemre lenne 
szükségünk. 

Ne idézzük tehát most az ifjú költő alakját sem, aki éppen ötven esz
tendővel ezelőtt jelentette meg Novellíra címen első verseskönyvét Buda
pesten, amikor még Ady Endre kenyerén élt, mint annyian az akkori 
fiatalok közül, akik az 1902-es nemzedék tragikumát hordozták ifjúi szí
vükben, mit az első világháború taposott meg, anélkül, hogy megélték 
volna a frontok poklát. De az elrontott ifjúság ekkor szerzett keserű 
emléke így is egy élet tehertételét jelenthette. S ne induljunk európai 
útja nyomába se, arra a majd tízesztendős vándorútra, ahonnan hozzánk, 
haza tért meg, emberi, társadalmi, költői elégedetlenségeivel. 

De már idézhetjük a harmincas éveket, azt a tíz esztendőt, amelyben 
apáinkhoz szólt a Híd és a Kalangya hasábjain, s minden héten a Gri
maszban — a kor égető társadalmi, politikai kérdéseiről. Nagyarányú és 
páratlan politikai költészete kibontakozásának ideje volt ez, témája pe
dig a német fasizmus, s a háború, amely az emberellenesség tetőzése volt. 
Talán csak a csehszlovákiai magyar író, Fábry Zoltán, publicisztikája ha
sonlítható ehhez a költészethez: mind a kettejük műfaja ebben az időben 
az antifasizmus volt, amely az akkori kisebbségi létben különös hang
súlyt és szerepet játszott. 

Szólnunk kell a felszabadulást követő évekről, azokról a Gál-versek
ről, amelyeket mi már ifjúi fővel olvastunk. Társadalmi elkötelezettség, 
munkára lelkesítés, az új társadalmi viszonyok verses tudatosítása volt 
ekkor Gál Lászlónak vallott költői feladata: biztatni a jugoszláviai ma
gyarságot, hogy érezze valóban magáénak a világot, vegyen részt az 
újjáépülő ország életében, mert egy emberibb korszakot építhet minden 
más, múltbeli világ ellenében. Az emberbe és igazságába vetett már-már 
naiv hit sugallta a verseket, és az öröm fénye villódzott minden vers-



soron: az ember túl volt már a háborún, eltemette halottait és arccal a 
jövő felé fordult, s úgy tetszett, a változások szemmel láthatóak, és a 
nagy társadalmi célok ember- és életközeibe kerültek. 

Beszélhetünk az ötvenes évek végének és a hatvanas évek elejének a 
költészetéről, amely a „szigeten" keletkezett verseket tartalmazza, az ön
magával folytatott viták első szikráival, hogy azután a nagy távol-keleti 
út tapasztalatai szólaljanak meg a versben: a költő előbb tétovázva, majd 
mind biztosabb kézzel húzza meg maga körül a bűvös kört, felfogása, 
költői látása egyaránt absztrahálódni kezd, s mint ősszel a szigeti fák 
levelét a rozsda, úgy futja be Gál László költészetét is a melankólia, for
dul önmaga felé a figyelme. Ha majd két évtizeden át a világ foglal
koztatta és önnön helye benne, most lassan megfordulnak az irányok: 
már nem a világnak beszél, hanem a világról szólnak a versek, amelyet 
a költő magában őriz tudatának sejtjeibe raktározva. A dunai kis szi
gettől a nagy, csendes-óceáni kontinens-szigetekig Ausztráliáig, Japánig, 
a kínai partokig jut el, és onnan mondja a verset, mint a népdalban is, 
visszanézve félútjárói. Immár nem egyértelmű a versek üzenete: az em
beri létezés, amelynek örvényei fölé ekkor hajolt, vonzza és taszítja egy
szerre, kétségek ragadják magukkal, ellentétek és ellentmondások kí
sértenek fel a költői érzés- és hangulatvilágból, egy elementáris elége
detlenség dobol a versek ütemében: a világgal és önmagával szemben 
egyaránt. A nagy várakozások, a felajzott vágyak természetesen torzít
ják a beteljesülés igazi arányait is: az öröm-üröm gondolata nem szó
játék lesz tehát ebben a költészetben, hanem valóság. Az ember túl van 
immár az életút felén, örült és csalódott, s amikor fenntartások nélkül 
létezhetne, az öregkor őszét látja közeledni, a kedv fanyarságát, a sápad
tabb melankóliát és a borongós merengést. 

Mert azok a Gál-versek, amelyeknek immár nemcsak kortanúi lehe
tünk, hanem mindennapi találkozásainkban figyelői is, már teljességgel 
ezen az érzelmi televényen születtek. S itt már a költészet csodájáról is 
beszélhetünk. Egyetlen nagy monológgá állnak össze az elmúlt évek
ben írott versek, kialakul a költő mondott versének" típusa is, feltör
nek a szavak, hangzanak, s még akkor is a továbbmondás sejtelmével 
léteznek az olvasóban, amikor már nem szól a költő. Nem vers a vers 
már, hanem megszólalás, kezdete, vége nincs vallomás. Mint aki mondó
kát mond, úgy írja verseit Gál László, egy nagyobb, a költészet varázs
latában hivő mágia igézetében — elpörölni maga és a világ feje fölül 
a rontó hatalmakat. 

Nagyon emberiek, nagyon meztelen igazságokat kibeszélők ezek a köl
temények. Az ember szól bennük, aki tudja, hogy már „tenyerünkön a 
hold", de azt is tudja, hogy érzésvilágunk apró „műszaki hibáit" is 
ezután kell megjavítanunk még. A rozsdás esték versei ezek, és szólnak 
életről és halálról, örök szomjúságról és beteljesülésről, apró örömökről 
és be nem teljesedett ígéretekről. A létezés változatos, ám nagyon is 
konkrét formái adják e versek tartalmait, s hirdetik az „ez a föld a 
nincsen tovább" gondolatát — mintegy foglalataként Gál László finitista 
filozófiájának. 

Köszöntsük most tehát ezt a teljes költői létezést, az ötvenesztendős 
költői múltat és a hetvenesztendős költőt, aki nem szűnik az emberi „va
gyunkról" beszélni, s ki nem fél a „nem lét" kérdéseivel sem szembe
nézni, hiszen ha ennek a költészetnek a meghatározásáról kell beszél-



nünk, aligha mondhatjuk el tömörebben és rövidebben tapasztalatunkat 
annál, hogy jelezzük: a lenni történelmileg és társadalmilag meghatáro
zott kérdései foglalkoztatták elsősorban, ennek az egyetlen igének járta 
be mind nagyon is valóságos, konkrét életben megjelenő síkjait, mind 
pedig egészen elvont, az élet és a halál jelezte szféráit. 

A költő szól tehát, ki rólunk és nekünk írja és mondja verseit. Hall
gassuk! 



önéletrajz, kitérőkkel 
GÁL LÁSZLÓ VESÉIBŐL 

NEM A K A R O K 33 ÉVES LENNI 

Azt hiszem, voltam egyéves is, 
kétéves, meg három-, négy-, ötéves. 
Azt hiszem, játszottam, nevettem, sírtam 
és rossz voltam, meg nagyon-nagyon édes . . . 
Gál László voltam akkor is, — be furcsa, 
hogy kismagamról semmit sem tudok. 

KOVILJI A L T A T Ö D A L 

Aludj, fiam, csicsija kisbabám . . . 
Ugye, anyám, 
emlékszel még? Én egyre látlak 
s most megköszönöm az első mesét 
s azt, hogy magyarul mesélted: 
Koviljon. 

K o v i l j . . . a házak kékre festve 
s ikonok csüngnek minden falon. 
Bizony, Koviljon nem aludtak 
és nem ébredtek a magyar dalon, — 
de együtt játszottunk a porban: 
Milán és László. 

Szpávaj szuncsice, szpávaj szine moj, — 
aludj, fiam, csicsija kisbabám . . . 
Ugye, anyám 
hányszor mosdattad meg a kis Milánt? 
Milán, emlékszel még anyámra? 
Én nem felejtettem el a tiédet, 
s oly édes a szájam, ha ráemlékezem, 
mint a szladkó, amellyel csasztizott. 



Ki tudja, merre jársz azóta, 
hisz én is messze-messzi voltam. 
De soha még, ahogy Koviljon, 
boldog nem voltam. 

Milán, gyere, akárhol mászkálsz, 
gyere, üljünk le itt a porban . . . 
Én majd mondom: hogy szpávaj kis 
Milán 
és te mondd: aludj el szépen, Lacikám 
és oly jó lesz sírni. 

Fekete hajú és kék szemű anyám 
be szép volt akkor, — most már öregebb, 
de mégis szép, csak sok a ránc nagyon. 
És, jaj, torz képemet látom e ráncban: 
nem akartam, de én csináltam. 

MUSKÁTLI 

szép ausztrál város kertes házikó 
öreg lépcső mely sehová se vezet 
tenyerén hozza a felhő az esőt 
s a tenger felől halk est a szelet 
sydney a város furcsaszép neve 
és az anyám haldoklik 

az ablakában muskátli volt 
hazulról hozta és 
most ő is meghal majd vele 
szegény szegény muskátli 
a honvágy voltál és apám csókja 
és én a fia 

rendnek kell lenni mindenekelőtt 
és az anyák halnak meg előbb 
ez így jó ez így rossz ez így fáj 
ez az élet egyetlen célja 

én már nem megyek fel azon a lépcsőn 
az többé nékem sehová sem vezet 
és a muskátlit meg nem locsolom 

dögölj meg muskátli te is 

Az úrra-írra Varga tanított, 
bajuszos kényúr, nádpálcás, erős. 
És megtanultam: űr-ír, megtanultam, 
pedig nem úr, jaj, nem úr, aki ír. 



ÉNEK A Z ISKOLÁMRÓL 

1. 

itt tenger volt a két házsor közt 
szörnyekkel teli óceán 
tüzes sárkányok szálltak rajta 
vidám villamos paripán 
itt álmok nőttek a habokból 
itt volt az első iskolám 
itt született petőfi sándor 
a kétszerkettő s hazánk vízrajza 
az is, hogy úr ír és a spanyolnád 
s a tintaszagú tudomány 
be kicsi lettél eltűnt a tenger 
és törpék lettünk iskolám 
az álmokat is reggel éljük 
itt csüngnek rajt1 a ceruzán 
éretlen bús bolondos álmok 
tündér sincs már se boszorkányok 
csenevész ágon a világ 
s a szép szobor az utca végén 
csak ő a kő ki messze lát 
és itt a sarkon kávéház volt 
egy zombori sipos sanyi 
a hegedűjét sose fogom már 
azt fogom mindig hallani 
itt pad volt akkor a ligetben 
itt üldögéltünk terivei 
két háború és az enyém is 
és az övé is vitte el 
a pad körül de az sincs meg már 
még azt a csókot keresem 
meg magamat meg egy rongylabdát 

2. 

a padba akkor szívet véstünk 
és két betűt nincs meg a pad 
hát hol keresném hol találnám 
őket mindent és magamat 
mondom a kőnek ki ottan áll most 
a győztes kőnek mondanám 
vérből húsból és álmodásból 
voltunk itt én s az iskolám 
most nincs most van most szebb most csúnyább 
és titok sincs csak óceán 
és átúszni nem akarom többé 
sem repülni a Van felett 
se visszajönni se messze menni 
most már tudom hogy nem tudom és 



azt is tudom hogy nem lehet 
most már tudom hiába jöttem 
s hiába most már hogy megyek 

3. 

az úton szemben fél lábon ugrál 
egy óriás egy kisgyerek 
most jött ki épp az iskolámból 
s repül az óceán felett 

Osontam én is a titok előtt, 
meredt szemekkel, sápadt-vörösen. 
Hej, jó lett volna sosem tudni meg, 
hej, jó lett volna mesékben hinni. 

De megcsókoltam Blankát, aki szőke volt 
és nagyon furcsán kacarászott. 

T A L Á L K O Z Á S 

mennyi szép álmom volt akkor és már nincs meg a pad 
amelyen ültünk és a fa mögötte 
azt is kivágták és üveg ül száraz szememen 
idegen idegen idegen 

az aszfaltot sem ismerem már és az utca 
az utca megnőtt és az a ház sem volt akkor és a szobor sem 
a szobor élt még és tartozott a szabójának 
és a kávéját sem tudta kifizetni és poloskákra vadászott 
a hónapos szobája szürke falán (a lakbért sem fizette) 
nem ő nem ő nem ő a gőgös büszke szobor 
és meleg vér folyt a verseiben nem ilyen hidegen 
nem kőből állt mint ez az idegen 
s az ég fölötte és a föld is alatta 

és mennyi szemem volt akkor és most semmit sem látok 
és akkor az ujjamon volt a mennyország 
és elértem volna ezer háborún át és akkor hittem 
hogy a karom világot ölel és hogy jó a világ 
azt is hittem és jaj! szűz fiúk és leányok 
és szűz gondolatok és vágyak és erők és szűz estéken 
csillag gyúlt ki az égen csakis minekünk 
a mi csillagunk volt a mi napunk a holdunk a mi egünk 
és most már az is idegen és most már az is idegen 

és mondanám: megöregedtél és mondanád: megöregedtem 
és mondanám: csúf öregasszony és mondanád: csúf öregember 
és mondanám: jöjj vissza negyven évvel és mondanád: 
jöjj vissza negyven évvel és keressük meg a csillogó 



régi szemünket és mondanám: de szép ostobák voltunk 
és mondanád: a csók azért jóízű volt és én mondanám: 
a csók azért jóízű volt de most már mások csókolóznak 

de most már este van mondanám és jó éjszakát 

Futballoztam, és cigarettáztam 
és végigénekeltük mind a körutat: 
hogy a vérből már éppen elég, 
hogy éppen elég a nyomorékból, 
hogy építeni akarunk és nevetni, 
hogy nem bírjuk a béna-vakokat, 
h o g y . . . 
aztán megint berekedtünk. 

VERS FEKETE T I N T Á V A L 

Fekete tintámból fekete könnyet, 
hol van immár Bellák tanító? 
a betűt adta és a könyvet, 
felbujtó volt, ügyvéd és bíró, 
e garniszállóban a portás. 
Vajon mi történt a kétszer kettővel, 
hol a léniája és nádpálcája, 
hol veszett el, melyik Mohácsnál, 
fölénye, gőgje, tudománya? 
És hol a régi dobogó-igazság, 
amelyre törpék garral állnak, 
régi szememből hol esett ki 
a csodálkozás és alázat? 

Reggel nyolctól a harangszóig 
kis életemben a tudás fája, 
s ha sose érek már dobogóig, 
hát hogyne, hogyne, hogyne fájna. 
Kopasz fején néhány szál sörte, 
én kicsi lettem és ő is törpe, 
és minden-minden oly parányi, 
a ház játékkockákból épült, 
a messzi kék szürkére révült, 
az ég, a föld, a lány, a csók is, 
minden megvénült. 

0 , hol van immár Bellák tanító? 
pedig én olyan kicsi voltam, 
én akkor mindig mindent hittem, 
én akkor mindent megtanultam. 
Hát mért nem szólt, hogy minden mindegy 
hogy minden talmi, hogy jó megállni, 
mert nem örök a kétszerkettő 



és semmi e piros lámpás szép világban, 
amely magyar királyi. 

Hát mért nem szólt, hogy 6 is árva, 
családja van és tüdő vésze, 
Azúr-parton szeretne élni 
és száz korona a fizetése. 
Hát mért nem szólt, hogy nem világít, 
csak nadrágján a fakult ülep, 
hogy ordíthat itt akár az isten, 
a kispolgár jól alszik és süket, 
s ha fölébred, csak egyet fordul. 

Hát mért nem mondta, hogy Kánaánban 
a tej és méz csak módjával folyik, 
hát mért nem szólt, hogy ő is, ő is, ő is 
csak éhezik és csak utálkozik? 
Már késő minden és minden hiába, 
ő már csak gallér, kézelő és pálca, 
csak rossz emlék, csak rossz ízű hazugság, 
ez az igazság. 

És bújok most már két deci boromba, 
pedig istenné énekeltem volna 
Bellák tanítót és első iskolámat. 
De csak dobogót énekelek, fekete táblát, 
és kréta és hogy pálca volt a kezében. 
Vert, mert verték és mert verték, aki verte, 
ez volt a Rend és istene a Pálca, 
a Kánaánba, a Kánaánba. 

A kiserdőben, a Ferencváros szélén, 
föld alá vájták életüket éhes magyarok, 
keserű munkanélküliek, vézna gyerekek, 
és egyre-egyre várandós anyák. 
Se fürdőszobájuk, se karosszékük nem volt, 
és szappanuk, mint Afrikában a zuluknak. 
Csak boldog hazájuk volt, ezeréves. 

Csak árpádcsákós rendőreik, rendőrkapitányuk, 
se folyóvíz, se villany, se petróleumlámpa. 
De övéké volt a mennyek országa 
s a tömjénfüst, a templomsarokban, 
mert az első padokban pékek ültek és hentesek 
és a városatyák. 

— Olvasta? — sápítozta egy vénasszony a kávéházban, 
(habos kávét ivott, tejszínnel és kuglóffal) 
egy részeg munkás megölte a feleségét, 
két ártatlan gyerekét . . . Rettenetes! 
Mert ezek szombaton elisszák fizetésüket, 



és akkor, persze, nincsen kenyerük, 
se új ruhájuk, se autójuk, se kétszoba összkomfort. 
Most felakasztják, biztosan felakasztják! 
Bali Mihály kell nekik! Hihihi . . . 
És Blériot már átrepült a La Manche-csatornán. 

Isten képére teremtettek engem, 
a rendőrt és a rendőrkapitányt, 
az öregasszonyt és Vilmos császárt, 
a földbe vájt viskók lakóit, 
gróf Tisza Istvánt, Bellák tanítót, 
a koronás cédát az utcán és Ferenc Józsefet, 
Damjanich tábornokot, akit felakasztottak 
(az iskolám a Damjanich-utcában volt), 
a részeg munkást, a családirtót, 
és Bali Mihály állami ítélet-végrehaj tót. 

Vers ez fekete tintával, 
szólj, szólj fekete versem. 
És ha majd kiöntöm fekete tintám, 
zöld és pirossal énekeljetek engem. 
Zöld tintával a mégis tavaszt 
és pirossal az arany életet. 
De hol lesz akkor már Bellák tanító? 

így: év az évre. Mulattam, ittam, 
csak . . . nem jutottam sohse messzire, 
csak . . . sohse tudtam meg, hogy miért. 

Kérem: az iskolában a tanáraink 
behívótól vacogtak, szegények. 
Hát tanultunk, hát tanulhattunk tőlük 
erőt, tudást, értelmet, életet? 

Hát nem tanultunk! Munkát se, hitet se, 
csak nőttünk-nőttünk hitetlen. 
Csókoltunk, téptünk, kívántunk, 
esküdtünk is . . . 

ROMA 

akkor szebb volt 
a szeretőmnek nem volt fürdőszobája 
s mi csikket szedtünk az utca kövéről 
bort vacsoráztunk 
s reggel levest az ingyenkonyhán 



rongyos nadrágomat spárgával 
kötöztem 
két lábammal a három korzón 
konflislovakkal versenyt futottam 
s tizennyolc éves volt a szeretőm 

tizennyolc éves voltam magam is 
és akkor szebb volt 

csak éppen sohasem szerettünk. 

Aztán a tőzsde láza elkapott, 
kis astor, kicsi rockefellerek 
és amikor a papír leesett, 
megint megálltunk tanácstalanul. 

Kérem, én nem tudom, mi a rossz. 
Jaj, én nem tanultam, nem tanultam. 
Én a háborús generáció vagyok: 
apátlan. 

Én kilencszázkettes vagyok. 

Nem jajkiáltás, csak egy szomorú ének, 
de nem tudom, hogy hol van isten. 
Becsület, hit, remény, jövő . . . 
Kérem, bocsánat. . . 
én nem tanultam. 

A D J Á K VISSZA A TANDÍJAMAT 

Én a tandijat visszakérem. 
Nem Karinthy-vicc, nem is vers: 
én, Gál László, növendéke voltam 
és a tandíjat adja vissza, 
mert visszakérem! 

Én megtanultam minden marhaságot: 
tudom, hogy úr ír és mennyi kétszer kettő. 
(Bár belémpofozta: nem négy az egészen.) 
Én a tandíjat, kedves Varga úr, 
mindenesetre visszakérem. 

Kétszer kettő az nem lesz négy sokáig. 
Csak ha a szorzó árja nagymama 
és ha a szorzandó sült is, hülye is: 
a tandíjat adja vissza! 

ön, Varga úr, mit belém ültetett, 
azt á-tól z-ig megcáfolták mások. 
A tandíjamat adja vissza 
és örüljön, hogy botrányt nem csinálok. 



És örüljön, hogy oda nem megyek, 
ahol kő nélkül maga alszik éppen. 
És zokszó nélkül, dc a tandíjat 
pont öntől, Varga úr, és nagyon keserűn, 
de visszakérem! 

Huszonnégy, huszonöt, huszonhat.. . 
jöttek és múltak az évek. 
Itt állok a harminc után: 
semmit sem csináltam, pedig akartam, 
pedig építettem vágypalotákat. 

Nem volt erőm. Bocsánatot kérek. 

Kezdjük elölről? Nem lehet. 
Folytatni? így? Hát érdemes? 
Meghalni? Túl gyáva vagyok: 
hát, igen . . . élek. 

Holnap harminchárom éves leszek, 
se házam nincs, se gyerekem. 
És jaj, a hitem ott maradt, 
ahol apáink, a hegyeken . . . 
a Doberdókon. 

Én, Gál László, megírtam mostan, — 
ez nem is írás, ez imádság, — 
céltalanul, hiába éltem, 
pedig sokat, szépet akartam. 

Rosszkor születtem — kár volt 
él holnap harminchárom éves leszek: 
esküszöm, nem tehetek róla 
én nem akartam, jaj, nem akarom, 
de múlnak az órák és a napok. 

Holnap harminchárom éves leszek, 
de nagykorú nem leszek soha. 
Játszani gombokkal, labdával — 
jaj, tíz évet elloptak tőlem! — 
mért szólt az ágyú, jaj, mért szólt az ágyú? 

Nem akarok harminchárom éves lenni, 
csak ami nem voltam: gyerek. 

BÚCSÚ S Z A B A D K Á T Ó L 

Tíz éve költözöm az én falumból. 
Az én falum: Szabadka. 

Persze, szerettem. Ettem kenyeréből, 
borából ittam. 



Egyszer már elárult. Levette rólam 
álomgúnyámat, álomcipőmet 
és én meztelenül dideregtem, 
amig áltavaszt kurjongatott az én falum. 
Részeg szegény — suttogtam sírva —, 
ó, fájni fog a feje, ha felébred . . . 

HOLTAK T A V A S Z A 

Nyögött a híd, a torony lehullott, 
cserepek sírtak az utca közepén; 
egy ember rohant a sínek között — 
utána lőttek, elbukott, 
és rügyeztek a zászlók a padlásokon, 
és sárgán kapaszkodtak a házfalakba 
a halottak. 

A szobor letépett fejét siratta, 
s a gyáros a karját lengette egyre, 
hordók gurultak a kapuk elé, 
és öklendeztek a részeg bakák . . . 
a kaszárnyaudvaron gyökeret vert 
az akasztófa. 

A malom már embereket őrölt, 
és ünnepre csengettyűztek a harangok, 
a nagynéném sápadt arcát néztem, 
a rács mögött volt és szemében Auschwitz, 
a gáz és a halál. 

Soha nem tudom elfeledni, 
soha nem tudom kialudni, 
soha nem tudom elénekelni, 
se sírni, se ütni, se ölni. 

A barátomat, német ruhában, 
a barátomat, nyilaskereszttel, 
a barátomat, részeg röhejjel, — 
a barátomat, ki nem lát engem . . . 
a barátomat, az akasztófán. 

Csak a jövőre emlékszem még, 
amely Szerbiában, az erdők mélyén, 
dörögve és diadalmasan ébredt. 

Szerettem poros útjait és poros 
embereit is szerettem. 
A részeg asztalost is és az őrültet, 
aki fakarddal menetelt az utca 
közepén. 



(Magyar csendőrök lőtték agyon, 
mert nem szabad fakarddal gúnyolni 
az igazit, 
amit Hadúr-úristen köszörült 
Attilának.) 

VERS 

Zizegtek a lábunk alatt 
gyilkos, véres üzenetek. 
Álmaimban, néha-néha, 
még Szegeden menetelek. 

Csupa papír volt az utca, 
röpiratok, vérrel teli; 
úgy látszott már, világot 
a gyűlölet s a könny lepi. 

Ügy látszott már, a világot 
a vakok tanítják látni; 
s visszajönnek a halottak 
az élőkkel kánkánt járni. 

Csupa szenny volt az az utca, 
csupa förtelem a város; 
éjjel sem volt bársony-csöndes, 
nem volt nappal sem világos. 

Romok hullottak az égből, 
s a bor vérré vörösödött; 
az arcunkra, a lelkünkre 
minden-mindegy ködösödött. 

Álmaimban most is néha 
ott, Szegeden menetelek. 
S velem dobognak az utcán 
kit szerettem, kik szerettek. 

Tíz éve már, nem is hinném, 
el sem hiszem, hogy még élek. 
Akkor, éhen és piszokban, 
mást sem hittünk, csak a véget. 

Csak a véget. És a szépet, 
azt hittük, hogy elfeledtük. 
Ó, az ember furcsa jószág: 
tíz éve, hogy újra kezdtük. 



Be jó, hogy a szív megújul. 
Be jó, hogy az ember feled. 
Csak az álom . . . néha-néha 
még Szegeden menetelek. 

Szerettem Rézit, aki kétdináros 
szerelmet árult csókéhes kamaszoknak, 
és gyónni járt, és ájtatos blúzán 
horpadt hasáig lógott a kereszt. 
Szerettem Szabadkát. A három kávéházát, 
ezer kocsmáját, nagyságos urait is. 
És azt, hogy város akart lenni, 
hiszen én is messzire álmodoztam 
és nekem sem sikerült. 

EZ MINDEN 

születtem itt meghalok itten 
ez minden 

holt ág a duna ahol születtem 
nem a nagy víz csak fattyú porontya 
hajó nem járja csak csöndes csónakok 
és nincsen vasútállomása 

születtem ott nagy közel innen 
ez minden 

években sok megtett útban kevés 
néhány kilométer jóformán semmi 
szerettem volna messzire menni 
messzire jutni valamit tenni 
valaki lenni 

de születtem itt szikrázó télben 
tavaszt nyarat őszt is átéltem 
és ez minden 

Tíz évig búcsúztam tőle, 
tíz évig sajgott bennem 
a Kertváros, ahol szerettek és gyűlöltek, 
ahol gyűlöltem és szerettem. 

Ott áll a patika előtt halott barátom, 
ingujjban. 
— Nem érdemes! — hallom, ezt mondja 
s riadtan kérdezem: — Miért? 
Legyint. 



SIRATÓÉNEK S Z A B A D K Á R Ó L 

nekem szabadka volt a vajdaság 
nem ott születtem ott születtem mégis 
a hajdani porváros megöregedett 
és én is 

mi ketten öregek kopottak megcsúnyultak 
nyugdíjas apa s fia nyugdíj előtt 
mennék és meghajolnék a volt kávéház 
a volt vendéglő a volt barátok 
s a volt ifjúság emléke előtt 

a volt szabadka nekem nagyon szép volt 
a maiban csak halottak meg vének 
csúf vagy szabadka nagyon megvénültél 
ha feléd és ha a tükörbe nézek 

Színes virágok bólogatnak az asztalokon, 
a rádió muzsikál. 
Ezer és ezer könyv beszélget itt velem; 
még csak négy óra, hajnali. 
Éppen most indul az első villamos. 

És én búcsúzom Szabadkától. 
Tíz éve mindig búcsúzom. 
Most már nem megyek vissza soha, én falum. 
Csúnyaszép ifjúságom, álmaim, 
poros utcák, emlékek, hitek . . . 

Most már én soha vissza nem megyek, 
nem fáj, nem fáj, azért se f á j . . . 

VERS ÜJVIDÉKRÖL 

nekem te új maradsz és egyre újabb 
és mindig új és mindig idegen 
mint fiatal lány akit még megnézek 
tán megkívánok is de nem szeretem 
mert új mert más mert fiatal 
mert idegen 

eljöttünk akkor nem akarva 
de holnapváros volt és maradt 
s mi álmodozók és nyugtalanok 
nagyon akartuk a holnapot 
s menekültünk volna a tegnap elől 



a tegnap mégis utolért benne élünk 
tejünk az vérünk gyökerünk 
a jövő gazdag a jövő szép lesz 
de csak múltunk az örökünk 

már csak a múltunk s emlékezünk 
hogy eljöttünk akkor nem akarva 
és itt vagyunk élünk és meghalunk is 
mert megszoktunk de nem szeretünk 
mert idegen maradtál újvidék 
s mert idegenek maradtunk és megöregedtünk 
s mert másutt voltunk fiatalok 

S Z Á M A D Á S 

ideje volna az időnek 
az árnyékok is egyre nőnek 
vége az ősznek itt a tél 
a fákon fámon nincs levél 
vizet sem kér már a gyökér 
most jó bor kéne altató 

VERS A SZIGETRŐL 

Nem is sziget az a sziget, 
gyalog járok rajta; 
mégis sziget az a sziget, 
álom terem rajta. 

Szemben sápad a kisváros, 
túl a világ tőle; 
Robinson én, Péntek nélkül, 
menekülök tőle. 

Egy csónakom, egy evezőm, 
így már csak megállom; 
eldobom az evezőt is, 
hajtson csak az álom. 

Ez a hársfa, ez a nyárfa, 
ez a föld alatta; 
a zöld meg a világszépe, 
ami csillog rajta. 

Ez a sziget a szigetem, 
a lelkem a másik; 
hull az eső a szememből, 
szomjas sziget ázik. 



Szomjas a föld, nagyon szomjas, 
két sarkán már ég is; 
borospohár van előttem, 
szomjan halok én is. 

nincsen is sokat megköszönni 
csak elköszönni 
s ha élni éltem elégedetlen 
menni mehetnék elégedetten 
higgyen ha tud akárki jobban 
tegyen ha tud akárki többet 
mondjon ha tud akárki szebbet 
lásson ha tud világosabban 
ordítson hangosabban 

DIOGENÉSZ 

én már csak itt ezen a földön 

ezen a földön 

csak nefelejcset ne hozzatok majd 
kár hogy nincs elfelejts virág 

én már csak itt ezen a földön 
napjaimat estékbe öltöm 
se reggel már se dél 
kár hogy nincs nekeress virág 

most a fejem fáj ez a hadisarc 
mert egyre csak csatáztam 
most már a vezényszó hátra arc 
mert egyre csak csatáztam 

már nem mennék fel a hegyre 
rossz a derekam 
már a völgyben sem maradnék 
minek 

én már csak itt ezen a földön 
ezen a csupasz földön 
ezen a szikes elfáradt földön 
ezen a véres földön 

ó szegény diogenész te nagyon árva 
adj szállást és keressük együtt 
és hiába 



ideje van már az időnek 
ideje van a számadásnak 
amit tettem ennyi meg ennyi 
összesen semmi 
s ha vallani kell most nagyon halkan 
többet akartam 

N A G Y ÜT ELŐTT 

csak a tenger 
de hát mitől félek? 
a sziklákon ha integetnek 
ha hívogatnak ha énekelnek 
az éhes ölű szegény szirének 
az ezersípú viharok 
és a mélység 
cápa testvérem a vérre koldus 
de hát mitől félek? 
ölelt már polip százkarú 
és hintáztam már hullámok hátán 
s riadt kék szemem pirosra váltan 
amit csak hittem mind kihánytam 
hát akkor mégis miért? 

csak a magasság 
de hát mitől félek? 
a bús felhők szürke jó barátok 
és aranysátora nap a derék 
fűtött már minket tüzesebb kályha 
csak nyelt foghíjas fekete szája 
kiszikkadt száraz holtak voltunk 
ördöge volt már örömünk gondunk 
s ha álmodtunk is csak zuhantunk 
mint órjás fáról törpe ősünk 
s olyan mindegy volt már a reggel 
s hogy ég pokol fene sem bánta 
hát akkor miért? 

no persze asszony barátok könyvek 
a rádió is és a karosszék 
a kávéscsésze és a kopott párna 
a díványon és a kutyám és a papucs 
hogy reggel nem megyek le majd a lépcsőn 
és nem szidom a lusta házmestert 
hogy csupa por a kapualja és 
nélkülem indul el az autóbusz 
és egy szék üres lesz a Magyar Szó klubjában 
és nem csönget rám a rádió kéziratért 
és a zöld naptárból az asztalomon 



lassan elfogynak a fehér papírlapok 
és még a Duna . . . 
de hiszen mindezt elviszem magammal 
hát akkor mégis miért? 

ha átkozódva ha elégedetlen 
tudom most már hogy elérhetetlen 
ha tudom hogy nem halok nyugodtan 
belenyugodtam 

H A Z Á M 

ez a hazám: 
ketyeg az óra az asztalon 
s a mézszinű gyertya sose égett 
mégis világít 
és szerte a cigaretták 
a moravák zeták ibarok 
s írótollat eszik a tátott szájú hal 
vasból van ő is és a macska 
és könyvek könyvek könyvek: 
ez a hazám 
és Bárányi Zláta furcsa lánya 
égett agyagból éget 
és csupa tűz és béke 
és Sáfrány Imre képe 
Beograd 
és a kristályváza 
meg az írógép 

ez a hazám 
a könyvek 
és három színes párna az ágyamon 
és színek a falon és a polcon 
és a sakktábla 
ez a hazám 
a könyvek 

ó! álmos édes cserépkályha 
néhány notesz és szűz papír 
és két tigris is van a szobámban 
a többit kulcsra zártam 
a többi kint van 
erdőben utcán irodában 
csak kettő maradt a szobámban 

és fából a két szomorú nővér 
mert vének már és elkoptak a csókok 
hát gágogj csúf gunaram gágogj 
gágogj te is szép porcelán madár 
s te is te tarka papagáj 



beszéld szobámat ás hazámat 
a petróleumlámpát amelyben villany ég 
mert hazugság és igazság 
élet és halál 
együtt vannak az én szobámban 
és ez a hazám 

a kikötöm az állomásom 
a repülőterem 
a támaszpontom is 

és piros virágok nőttek a szőnyegen 
és nevetnek Szabó György sárga búzakeresztjei 
(a kalangyát nem szerettem) 
és most négy elefántot hoztam haza 
ezek majd elhúznak 
úgyis feketék 
ébenfából 
s csak állnak a könyveken 
fekete őrzők 
ceyloni elefántok 

s vallom: 
ez a hazám 
s ami túl van innen van az is 
és bennem és a könyvekben 
mert ez a múlt a jelen és jövő 
és én is 

ideje volna az időnek 
az árnyékok már fölém nőttek 
szép volt szent volt szűz volt a szándék 
most már csak vetett ágyra várnék 
s a termésemet csupa konkoly 
szerteszórnám 

ideje volt a számadásnak 
nem követelek tartozom 

U T Á N A M 

mit is adjak mit is hagyjak 
örökül utánam 
csukja be az ajtót 
aki jön utánam 

bánom is én aki 
s amit szól utánam 
köd lesz már előttem 
köd lesz már utánam 



szóltam bizony én is 
mások is utánam 
amit magam szóltam 
ezerszer megbántam 

se sava se borsa 
se hangja utánam 
csukja be az ajtót 
aki jön utánam 



mai próza 





visszafelé 
(Részlet) 

B B A S N Y Ó I S T V Á N 

Jean de Mercier lovag arcképe a medalionon, amit konstantinápo
lyi útja előtt ajándékozott Anne de Noillen asszonynak, a követ 
hitvesének. 

Aztán őszre fordul ez az esztendő is, a köd meg itt hideg, mert messze 
járunk a meleg tengerektől. 

Szürke, de nem hamuszürke, hanem inkább kékes, de utóbb a mester 
az egészet fölengedte arannyal, aprólékosan dolgozott, a katonák meg 
bámulták a háta mögött; a foglalatot egy Szűzanya-éremről vette le, ha
zudott, nem arany, de arannyal fizettette meg, ha más nem, a munka 
megéri, elég az hozzá. 

Hideg van, átkozottul, ingujjra vetkőzve egyenest elviselhetetlen, októ
ber hónap, a lovag úr meg ingujjban fekszik egy halom elszáradt füvön, 
hát összecsattog a foga, annyira nedves minden, a füvek szálain lefelé 
futnak a csöppek. 

A tollas kalpag lehuppant egy tócsába, tiszta vize volt, látszott a fű 
az alján barnára mosódva, ezen úszott be a nád közé, az emberek meg 
körben kiáltozni kezdtek, de aztán mintha szárnyuk nőtt volna, elvág
tattak, majd másfelől hallatszott a kiáltozás, de nem ugyanazon a nyel
ven, ahogy utólag meg lehet állapítani. Megjegyzem, tévedhetek, szól a 
lovag, lehetséges, hogy a keresésemre indultak, de ki hallgatna a sza
vára. 

Hegyes sipkában, mint az ördögök, amelyből bokrétában hajt ki a toll, 
meg valami különös, errevalósi növény vagy bolyhos fű, és letépik az 
ember fejéről a parókát, most ezt üzenhetném, kurtább hajjal, a csizmá
jukon meg olyan a sujtás, hogy megér egy pár ökröt, török csizma, de 
a bőr úgy elnyüve, mintha késsel hasogatták volna össze. Ez túl van a 
folyón. 

Vagyis már innen, mert Párizs felé. 
Felkönyököl a lovag a fűcsomón, odébb ketten ülnek a tűznél, fekete 

arcú népek élnek errefelé. Ha egyáltalán élnek. 
Egyáltalán errefelé. 
Az érem meg majd szürkülni kezd, ha nem érez többé melegséget, az 

arany szín beködösödik, mintha rozsda fogná. Messze jár most a lovag 
úr, él-e, hal-e? S aztán felkerekednek, mire leég a tűz, mire megvirrad. 



Már harmadik napja, vagy negyedik, errefelé három éjszaka telt azóta. 
Két istenverte lovas, hallgatnak egész nap, vagy csak összenéznek, men
nek az ég alá, amely most nem látszik, tudnak, amit tudnak. A szíjat 
minden reggel szorosra kötik a lovag kezén, estig épp eleget lazul, a 
végét a kapára csavarják. Mennek az utakon, amelyeken nincs nyom, ha 
egy másik metszi, az tele ürülékkel, ismeretlen szagokkal, csak a me
leg tenger mellett érezni ezt (teveszar! teveszar!), eszi az ember orrát. 

Szállj fel a szívemről, felhő, szól a lovag, Jean de Mercier, bár nem 
szerzett nevet a poétikában. 

Amazok összenéznek, majd egy fél fordulatot tesznek a nyeregben, 
menet közben. Néznek visszafelé, nézik a lovagot. Tudnak, amit tudnak, 
hegyes sipkában, mint az ördögök. 

Hát alaposan elbarangoltunk ebben a világban, nem mondom, kíséret 
nélkül veszélyes dolog lehet ez, hanem a sorsára bízhatja-e magát az 
ember, mint egy vezetékló; mert ha nem akarja összevizelni magát a 
lovag úr, akkor kénytelen kivárni, míg pihenőhelyet nem keresnek a 
lovasok, s oda nem vetik neki a szíj végét, míg ők azzal a parányi tűzzel 
foglalatoskodnak, meg nem állnak tűz nélkül, hogy lehessen most ezek 
között eligazodni. 

Mert kétlendő dolog az, mondhatja az ember, hogy ezek a sipkások 
valamely császári seregbe tartoznának, mert ez idő tájt nyugvás van, 
ezek meg vezetgetik le-fel a lovagot az ég alatt, az meg csak ontja a 
ködött, mint a pokol kapuja. 

De hát el lehetne-e tőlük szökni, kérdezi a medalion megkopott szeme, 
hát igen, tenyérnyi széles a kardjuk, csakhogy három napja már ki sem 
vonták, úgyhogy ez elhanyagolható, bólint a lovag úr, s mintha az arcán 
cuppognának végig a lópaták, egyre lejjebb süllyednek, mikor patkolat-
lanok, a csüdök szőrpamacsai meg söprik a földet vagy az arcát, ahogy 
vesszük. 

Egész nap körbe-körbe, ha egyszer nincs nap, pedig virrad és sötétedik. 
Ha egyszer nincs nap. 
Alaposan elbarangoltunk, lovag úr, mondaná a követ az udvarnál, 

hova el nem veti az embert a sorsa. 
Ebben az országban teremtett lélek nem él, tán egészen fölig, a né

met császár városaiig. 
Ha az ember, teszem azt, Bordeaux-ban hajóra száll, hát jól teszi, 

ha kemény embereket fogad fel. S ha egész úton korbáccsal jár mögöt
tük fel-alá, úgy megköszönik a bérüket, hiszen alaposan rászolgáltak. 
Mert előbb-utóbb földet ér az az istenadta vízinép; de itt úgyszólván 
nincs is föld, ha már semmi sem hasonlít földre, napszám cuppog benne 
az ember lába, hát egy istenért az eszébe nem jutna, hogy földön jár. 

Lovak nyomában, amerre nem visz út, azok meg libbentik a farkukat, 
hogy a lovag úrnak úgy kell eltakarnia előlük a szemét. Hanem ez is 
csak vezet valahová, ez a föld vagy mit tudom én, micsoda, bármennyire 
is lerongyolódik, ha tart egyáltalán, mert mégsem lehet minden hazug
ság. 

Ezek meg a transsylvaniai fejedelemnek az emberei, vésessék bele a 
medalionba, vagy karcolják körömmel, ha nehezükre esik, a hamis 
aranyba. 



Ha meg nem a fejedeleméi, akkor egy másik fejedelem emberei, a 
császár meg csak intézkedjen, ahogy tud, ha már akkora országot markol 
magának. 

Ó, az illatok, hát ez a folyó itt, eleven víz, mondhatnánk, a lovak meg 
felkanyarodnak a partra, délután, odaát meg nincs part, így nincs hová 
átmenni, de a folyása az meglátszik, mély víz bizonyára, ennyi szom-
jazás után. 

Amazok lehuppannak a nyeregből, elcsapják a lovakat, és nekivágnak 
gyalog, végig a part hosszán. Jean de Mercier lovag úr utánuk kiáltana, 
de hát ha egyszer nem mozdul az ajka az érmén, így csak egy félbesza
kadt mozdulat, délután, a folyóparton, ohavá a nyomok vezetnek. 

Most merre, kérdezhetné az ember, ha volna idevágó kérdés, de ama
zok ketten már messze lobognak a ködben, csak most látni, hogy az egyi
ken dióbarna köpönyeg van, mintha a lovag átaludta volna a napokat, 
amit úton tölt. A két ló meg ott áll, csak a fülüket hegyezik, és néz
nek az emberek után, mielőtt leindulnának a vízre. Ősz felé korán al
konyodik. 

A lovag úr sok helyről kihúzta már magát, hát frissen forog az esze, 
hogy mit is lehessen tenni. 

Mert elindulhatna, amerről jönnek, visszafelé, te jóságos isten, ama
zok meg bámészkodhatnának utána gyalogosan, vagy kapkodhatnák a 
drága sujtásos csizmáikat, de hát hova vezetne ez, ha végiggondoljuk, ép 
ésszel. 

A vitézek meg alaposan elmaradnak, hát most kellene megtenni min
dent, úgy véli a lovag úr, míg leheveredik a gyér füre, ahonnan lelátni 
a lovakra. 

Mintha felnyitnák az eget, a folyón túl, vagy éppen magán a vízen, 
napos idő van, ezt lehetne megállapítani, akkora kis napkorong úszik ki 
a ködből, mint egy sarkantyú taréja, s már vöröslik is, tisztán, ott nyugat 
felé. 

Túl a folyón, az lesz nyugat felé. 
Hát akkor mégiscsak érkezünk valahová, egy délután, csakhogy mer

ről, mert innen már elindult az éjszaka, most ki tudjon átkelni ezen a 
folyón, akár ma, akár holnap, vagy egyáltalán. 

A lovag úr Jean de Mercier, a konstantinápolyi követ embere most 
nagyon messzire gondol. 

Pedig hát fogságot szenved a lovag úr, anélkül, hogy lenne szabadu
lás, egyhamar vagy bármikor. S mi mást mondhatna erre, míg lenn fek
szik a gyér füvön, melynek szárai, mint a jeges tövisek, ne feledjük, 
október hónap. 

Aztán emezek ketten megjönnek, üres kézzel, ahogy mentek, állnak 
a parton, egyre csak átfelé tekingetnek, sokára indulnak a lovakért. 
Hát akkor mégis. 

A lovag úrnak valóban csekély kilátása van, a túlpart, az túlpart, és 
összekötött kézzel. 

Halálom órája, ha el jő, mi mást mondhatna? 
Szállj fel a szívemről, felhő. 
Tehát versel a lovag úr, amazok ketten meg megint csak megbillen

nek a nyeregben, egy fél fordulatot tesznek, s néznek hosszan, vissza
felé, hegyes sipkában, mint az ördögök. Aztán az egyik, az, amelyiknek 



dióbarna a köpönyege, kiakasztja a szíjat, hurkot köt rá s a kezére húzza, 
mint a korbács nyelét. Kézen fogva vezeti át a lovag urat, hála érte, 
mély hála. 

A medalion meg ott úszik a víz alatt, húzza a víz sötét mélyét, vagy 
már előbb leszakadt valahol, emlékeztetőül? Aztán egy pillanatra lát
hatná az arcot is, hát az elömlik, mit tudni, merre, ahogy a két ló olda
lazva sodorja maga alatt a vizet, de a bal felőli, az jobban merül, és le
marad, ha egyszer húz maga után valamit, ott tartja az ember a szíjon, 
a kezét meg a feje fölé emeli, hanem iparkodnak, az igaz. 

És micsoda csönd, körben. 
Azt a hörgő hangot majd kiköhögi a lovag úr, csak partot érjen a 

lába, lesz utána ideje bőven. Míg csak színét nem veszti a medalion, 
mellékesen szólva. 

Egészen meztelenül, egy olyan éjszaka előtt, amely, könnyen meg
eshet, a hazát jelenti. 

Felszállnak itt a madarak, estetájt, pedig ilyenkorra, fönt, Ile de Fran-
ce-ból a szél már kikorbácsolja az ezüstös és puha szárnyakat, mint szám
talanszor tapasztalhattuk. Nem tudom, húznak-e errefelé szalonkák, mert 
igazán nagyszerű csapdákat lehetne állítani, fénytől s népektől nem 
zavartatva, úgy véli a lovag. De hát az éjszaka hűvös, nyugat dérrel 
köszönt ránk. Azok ketten meg megint a tűzzel, negyedik éjszaka. 

Hogy lehetne szót érteni, ilyen messzeséget hogyan zenghetne be em
beri hang? Hát akkor maradunk, nem gondolva a nyomorúságra, erős 
szívvel. 

Nincsenek vendégei e tűznek, amely egy lélekből loboghatna, de hát 
ha a lélek veszendő már maga is, és micsoda vacogás vár itt az emberre. 
Bámul a lovag, kifelé a tűzből, az meg ott van az arcán, keményre 
fogja piperézni idővel a szél. Éles lesz, és suhog majd, akár a penge. 

Szakállasán és mosdatlan képpel, a hajában meg homokos folyami 
üledék; hát hogyan is gondolhatott másra, mint hogy út, út, és végelát
hatatlan. Miféle álomba szőtték bele ezt az arcot, mondja meg Anne 
de Noillen asszony, vagy mondja, aki tudja, háborog a lovag úr. 

És egyre közelebb a tűzhöz, hát Itália napja és az Aranyszarv öböl 
után nem hiába hívják e földet Havas Földnek. 

Már ami túl van a folyón. 
De hát hazafelé, és kisebb esélyekkel, már csak a Szent Szív jóságában 

bízva. Hogy a világ Teremtője szeplőtelen Kezét beártja árva és mocskos 
sorsunk sodrásába. 

Mert benn fekszik a lovag teste a két folyam között, betegebben, mint 
valaha is, és miképpen nevezik ezt a helyet, kérdezné. Ahol falu meg 
nem él a föld hátán, és csak Teremtője dicsőségére burjánzik a vad nö
vény, hogy hajnalra benövi az embert, míg sóhajtoznak testének súlya 
alatt a föld mocsaras bugyborékai, és csak ezek a sóhajtások, mert a 
zöld lassanként elfeketedik, és elfeketedik a tűz, érzi a lovag úr már a 
csontjaiban. 

Vagy hogy időnap előtt kiürül a szívünk, miután üszök feketedik a 
világra? De hát jön majd óra, jön majd idő, úgy tartja a lovag úr, már 
félálomban, de hát lehetséges-e más errefelé, mint félálom, de nincsen, 
aki megkérdezze. Azok a hegyes sipkások meg tudnak, amit tudnak. 



Több szó erről nem esik, vagyis egyetlen szó sem esett, ami ellene 
lenne természetünknek, hiszen a folyón innen elszállt a köd, amonnan 
meg az éjszaka szüremlik, arról a sötét, most túl a folyón, emerről meg 
a világos, amely felé haladunk, és amerre elhúznak a madarak, október 
hónap, készülhetünk a szalonkalesre az újhold fényónéi, hiszen észak 
lassanként kitárja jeges kapuját, itt meg tüz, hát egyre közelebb hozzá. 

Almomban újra jártam a párisi Miasszonyunk templomában. A nap 
már túl járt a delelőn, és nem jött elébem az angyal, de még láttam 
átsuhanni a szárnyak árnyékát, szemhunyásnyi sötétség, és ez a napból 
érkezik. 

Így ül a lovag úr már kora hajnalban a hűlt hamu mellett, amit a 
sötétség hordott össze, látja a kezén a sötétséget, meg az arca is sötétebb. 

Hát hová vezet ez, csak ha tudni lehetne. 
De a vidék hirtelen magasabb lesz, mert indul a reggel, ez az az óra, 

amikor talpra állnak a dombok. A nap meg áthengeredik a folyón, s 
elindul a nyomukban, amit tegnap húztak, de időközben valamelyikük 
visszament a folyóra, ez most eggyel több nyom, de a part háborítatlan. 

Befelé, az üres országba. 
Jön, ami jön, szembe, és micsoda világ, ilyesmin töpreng a lovag úr. 

És hogyhogy nem gondol a kisasszonyokra ezen a szeles hajnalon? Pe
dig láz rontja már a lelkét napok óta, megmondhatja a két lovas, vagy 
h-t lázra emlékeztet leginkább a kór, úgyszólván a halálán van, ezt 
olvashatnánk le a medalionról, ha egyáltalán előkerülne. Elcsontosodik 
a szem, üreges lesz, pontokban ül bele a föld, egészen addig a reggelig. 

Akkor a lovag úr, Jean de Mercier, a konstantinápolyi követ bizalmas 
embere, úgyszólván barátja (a nyáron még együtt mentek szarvasra, köl
csönös megelégedettséggel, miközben tapasztalataikat bőségesen volt ide
jük kicserélni), megpillantja a dombtetőn az angyalt, de akkorra már 
erőt vesz rajta a hideg, elönti a testét, mintha már nem is volna más, 
mint a lélegzete, az meg forró, csak perzseli ajkáról a bőrt. 

Ott áll az angyal, csatakos derékig, vagy még följebb, hosszú utat ha
gyott maga mögött. A két lovas meg egyenesen feléje tart, de hát ha 
csukva a szemük, vagy már nem is látnak. 

Pedig fehéren csillognak a szárnyak a hirtelen és éles napsütésben, 
hogy a lovag összeszíjazott kezével igyekszik eltakarni a szemét. Hanem 
csak egy hosszú rántás, és a lovag úr fogai már a földet karistolják, 
vagyis azt a laza és füves tömeget, amin járnak, ez vehető ki a lovak 
nyomából, hát azok ketten most megállnak, egy fél fordulatot tesznek a 
nyeregben, és szinte közönyös képpel néznek visszafelé, a lovag meg 
fekszik a földön, a sorsa szerint. Az angyal meg sehol. 

Az angyal ekkorra elenyészik, a levegőn át, és viszi magával a meda-
liont, vagyis az üres érmét, melyről ekkorra lepergett minden festék, 
simára kopott, mint egy vak szem tükre. Itt kiléphet a világból, mert 
nincs értelme tovább ilyesmivel számolni, megy oda, ahonnan érkezett, 
álmodja a lovag úr. 

Talán lesz valaki, aki látja átsuhanni a szárnyak árnyékát a nap előtt, 
de hát sokára lesz az, amikor a herceg felkaptat erre a dombra és ma
gához inti az embereket. A két hegyes sipkás meg ott áll a napsüt-ízben, 
kissé előredőlve, ahogy Jean de Mercier lovag úr fölé hajolnak. 



Ha már ide jutottunk, segítő kéz híján. 
A két kéz meg kapaszkodik a földbe, lyukat váj, ás lefelé, hát görcs 

fogja a lovag úr testét, ennek meg leginkább ö maga lesz az oka, néz 
össze a két fekete arcú vitéz, hiszen nem volt semmi szándék az élete 
ellen 

Az égalj meg lassan megtelik kerek alakokkal, körös-körül. Gyalogos 
népek, az igaz, falu lesz itt a közelben, csakhogy fegyverük van, csupa 
paraszt szerszám, hanem lovatlanok, mert tízen sem tudnának eltartani 
egy lovat, beijedhettek alaposan, mert sietős lehet nekik itt hagyni a 
kutya lelküket. Akkor csak legyen az övéké ez a hamvába holt francia, 
mert ahogy látni, még erdejük is van, lesz mire ráhúzgálni őket a török
nek bosszúból a lovag úrért, nevet a két lovas. 

És indulnak, szembe a népekkel, lépésben, megtanítani őket, hogyan 
tiszteljék a lovas vitézt. 

A francia meg marad a földön, egyre kisebb lesz ott mögöttük, s ömlik 
róla a halál verejtéke, hát hol van most az az áttetsző kéz, amelyik fel
itatná illatos fehér kendővel, amelynek hollandi puha csipke a szegélye? 

De hát ki kérdezi ezt, amikor már előkerültek a tenyérnyi széles, görbe 
szablyák, megcsillan rajtuk a nap, majd elvakítja a népeket, és megint 
a kiáltozás, ahogy meglebbennek a köpönyegek. De hát mit tudhat a 
lovag úr erről meg a többiről is, csak ásson az összeszíjazott kezével 
tovább, mert úgy tűnik, a tulajdon sírját ássa, feltéve, ha lesz, aki na
pok múltán, keresztényi irgalomból, ráhúzza a földet. 

Nem szólhat bele senki, hiszen máshol intézik e világ sorát, az angyal 
meg többé nem mutatkozik. A parasztok pedig nekiiramodnak, nem 
hiába tartanak erdőt, vendégoldalakkal, hát egykettőre kiforgatják a két 
lovast a nyeregből, szablyacsillogás közepette, s a dióbarna köpönyeget 
ajándékba viszik a bírónak, aki nagy hálát mutat ezért, de szablyát nem 
adnak neki, lovat sem, úgyis a faluban a helye, így akarják a népek. 

A két lovas még odébb mászik a földön, tapogat a szablya után, csak
hogy messzire repültek a szablyák, csillogtak a napban, aztán ez is el
múlt. Avatatlan kezekben vannak, azok meg nem tudnak velük mit 
kezdeni, s ahogyan a legnehezebb, a tarkó felől látnak neki, nehezen 
enged a csont, hát nagyon megkínozzák őket, mire a finomra köszörült 
él utat talál két csigolya között. Ott maradnak, mert milyen vért nem 
inna be a föld, csakhogy valakinek eszébe jut a harmadik is, így el
indulnak a lovag felé. 

Mert milyen vért nem inna be a föld? 
Hanem a lovagnak már elege van, mintha egy hosszú szíjon csüngne 

lefelé valahonnan, látják a népek, de a keze még egyre ás, ráncigálja a 
szíjat a fűben. 

És ha el is viszik, inkább számolnak a hosszú szárú csizmájával, mint 
azzal, hogy valaha is lábra áll még. 

Hogyan élhetne meg ember az ég alatt, ha jönnek majd a seregek, 
egy reggel, s a hosszú kopjákon zászlókat lengetnek, akárcsak a temeté
sen, és a zászlók szörny ábrái elöntik az eget, szerencsére közöttük a 
Szüzanya szent képe, hát oltalmazzon bennünket, és fékezze hadi népét, 
amely az ő nevét kiáltva gyűlik táborba és indul a kontyos pogányra. 

A vitézek éneke az ér mellett inkább hasonlít kutyavonításra, mint 
emberi hangra, és ha a tábort felveri a tűz, ők meg menekülvén előle 



a faluba, olyan iszonytató sebeket hoznak magukon mind, hogy az em
berek kitágult szemmel menekülnek előlük, sikoltozva, mint a leány
gyerek, ha szül; azok meg sírva roskadnak a fal tövébe, mert nincsen 
vigasztalójuk, igaz, pap sem juthat minden emberre, biztosan ezt gon
dolja a császár, amíg az üres országának a közepében ül és számolja az 
aranypénzt. 

Az arany meg gyűlik szekérszám, hogy végül már nem is tudja egy
maga megszámolni, nem elégséges rá az élete. Így külön embereket fo
gad, akik naphosszat a pénzt öntözik a vártoronyban, a népek meg 
csupasz húsukat mutogatva mennek bele a vak világba, a tulajdon isten
telen eszük után, amikor csak a farkukat akarják beleszúrni az asszo
nyokba mind, s ha rászaladnak a törökre, akkor vonítanak és vinnyog
nak, soha sincsenek elegen, de a parasztot, azt irtják, ahol érik, abból 
mindig van elég, az egyik hátán megterem a másik, meg sem várnák, 
hogy a szél betemesse az előbbiek csontjait, már itt ólálkodnak csapatos
tul, forpgnak körbe a vizeken. Ha valaki hatalom nyomára jön a falu
nak, már szaladnak is tovább, hogy lement a nap, és reggelre már megint 
üres a világ, indul minden elölről. 

Kockázatos lehet manapság az úr nevét dicsérni és templomot rakni 
neki vörös téglából, mondják. A tornya messzire látszik, és mindenki 
ember útban van, száz- és ezerszám, mennek toronyiránt, az az, ami 
először szemet szúr nekik. Biztonságosabb lakni a föld szintje alatt, 
oda a császár szeme el nem ér, a pogány meg átrobog, ősszel, s ahol 
csupa vénasszony él, csak végigver rajtuk a korbáccsal, hajt tovább az 
úton, Szeged felé, ott laknak a gazdag zsidók, és a halászok is az erek
ben akkora halakat fognak, mint a tengeri borjú, arra megint csak ösz-
szegyülik a nép. Akkor van mit piacra vinni meg elajándékozni, jó em
berek élnek arrafelé, csak énekelnek, ha láncra verik őket. 

Erre a császár nagy sereget meneszt, ő is szereti az embereket, meg 
azok a disznó urak, akik ott tétlenkednek a nyakán, mást nem is tudnak 
tán mondani, mint hogy odavannak a népek; akkor másfelé szaladnak, 
és hozatnak újabb népeket, akik eltartanák a nagy sereget, azok meg 
egyenként is, mint a feneketlen zsák — akkor megint csak jobb, ha 
odébbáll az ember. 

A táborban akkora a mocsok, hogy már a lehelete is képes egész falut 
kiirtani, ha meg karddal mennek a falura, akkor csakugyan a legjobb, 
ha mindenki a maga dolgát nézi, véli a bíró, és a vállára teríti a dió
barna köpönyeget. 

Ott állnak a népek a letaposott füvön, ahol valaki egy kis lyukat ásott, 
mintha csak az ég nyomna vakondtúrást a földbe, az meg épp fordítva, 
lefelé domborodik. 

Csipkés inge van a lovag úrnak, nézik, itt meg mindenki olyan vá
szonba van öltözve, ami a lovag úr szemében, ha a viszonyokból ki nem 
esik, egyáltalán nem számítana, csakhogy a szakálla észrevétlenül ser
ked, délutánra már egy vörös gubanc az arca, persze ötödik nap. 

Vagy negyedik. 
Negyedik, mondaná a követ Konstantinápolyban, ellenben hogyan le

hetséges, mikor a kíséret megmenekült, vagy ezzel is titkos szándéka 
volt a lovag úrnak? 



Hiszen ott alszik a bugyborgó földön, már arra is képtelen, hogy rá
bólintson. 

A kíséret azt mondja, levágták a lovag urat, széjjel vetett kezekkel 
zuhant a mocsárba, amikor karddal rontottak rá, hogy csak úgy zúgott 
a levegő, vagy százan. A kíséret meg kíséret, nem azért, hogy vala
mennyien menthetetlenül odavesszenek, legyint a követ, de hát épp az 
ö embere, mondja. Hogy nem rántott kardot, hanem nevetségesen le
huppant a nyeregből, hát különösnek, nem mondom, különös, hiszen a 
vívóteremben töltött el fél napokat. 

És egyáltalán az is, hogy ahogy öltözve van. 
Felemelik, húzzák végig a földön, a falu felé, arccal az égre néz. 
Ez már nem az az arc, amelyet valaha egy medalionra festett a mester, 

aztán az egészet fölengedte arannyal: ez már idomul a földhöz, és az 
várja, hogy tavaszra füvet hajtson, gazdátlan jószágnak, és többé senki 
sem ismeri, a lovag úr, mondják, furcsa természete volt, hált, ha kellett, 
egyszerre két nővel. 

Az egyik Anne de Noillen asszony. Kellemes órákat töltött, pedig most 
vetkőztetik a lovagot, meztelenre, semmi különös, nem emberfeletti mé
retek. 

Bár egyféle tiszteletet érez egy sereg vénasszony, kézzel tapasztalván 
a lovag úr testét, s régi emlékként vitéz katonákat, erőszakoskodásuk 
nem ismert határt. Mondhatjuk, talán a láz teszi, hogy a penis a kelle
ténél hosszabb. Amikor pedig hideg vízzel kezdik öntözni, visszahúzódik 
a lovag lelke, mint csiga a házába, megszűnik a jelenség, bólongatnak 
körben, s csalánnal és pemetével dörzsölik a testét, a tűz miatt. 

Nyílt sebe nincs, meg nem ütötték. 
Hanem az idő téliesre fordul, s aztán hó jön, de csak árnyékot von, 

majd mint a füst, elszáll. Korai még az idő, alighogy elmentek a ma
darak, ha itt is úgy van, mint másfelé. Hollók jönnek, a falu meglapul 
előttük, továbbmennek, alacsonyan, a meleg tenger felé. A lovag még 
eszméletlen, hát itt lesz a temetése, csakhogy a népek nem tudnak az 
angyalról. A bíró megjön, dióbarna köpönyegében, a falu úszik a füst
ben, és lassan elfeketül körben a világ. Tél lesz, ők meg csak melenge
tik a lovagot a toll közt, közben azt kérdezik, miféle ember lehet ez? 

A császár követsége hazatérőben a Portától 1681 telén Péterváradon 
keresztül Bécs felé igyekszik, de Caprara követ szerint rettenetes 
hóviharok állják útjukat 

Illendőbb lett volna Konstantinápoly városában megvárni a tavaszt, 
de a nagyvezír, tanácsosainak szemmel látható rosszallása ellenére is, 
oly fitymálva ejtette ki urunk, I. Leopold császár nevét, hogy a követek 
attól tartottak, személyükben is méltánytalanság érhetné őket, hiába 
vonultak vissza tanácskozni küldetésük sikerét mérlegelendő, mert az 
elúszott a nagyvezír véres diadalaival; így sebbel-lobbal lovakra rako
dott a kísérő sereg, és, üzenetet sem hagyva hátra, mély sértődéssel tá
voztak* bár minden lépésük elsietett volt, állítja Caprara követ, kivált
képpen ez a legutóbbi, hogy lóháton tegyék meg az utat, ameddig csak 
lehet, mintha valami összezavarta volna az eszüket. 



Mert hajót is csak feljebb számítottak bérelni, a tengeren, pedig el 
voltak látva pénzzel, az aranynak kezdettől bőviben voltak, mivel a 
küldetés, rendes körülmények között, a leggarasosabb kalmár alkudo
zássá fajul a végén, s mire megemberelné magát a küldöttség, a nagy
vezír gondol mást, de legalább sikerül megtartani a nyugvás állapotát, 
ami, ez idő szerint, Caprara követ fő-fő megbízatása volt. 

Kara Mohamed nagyvezír azonban (Mohamed? — tűnődik el a követ, 
azonban a vidék szele kifacsarta a lelkét, s már csak csalárkodni tud) a 
nyáron szinte átlábalt a tengeren, akkor sereggel, mint egy tengeri vi
har összes fekete felhői, aztán heteken át küldözgette a szultán színe 
ele a levágott tisztfejeket a félszigetről, egész hajórakománnyal, meg 
zsákszám osztotta a pénzt a rengeteg levágott fülért, Oroszországban, je
lentette a szultánnak, alig maradt keresztény, azok is a messzi erdők
ben élnek, megtagadva hitüket meg a cárt. Most, hogy őszre fordult az 
idő, itt október hónap múltán, úgy háborog a tenger, hogy a hajósok 
semmi pénzért nem hajlandók vízre szállni, úgy vélik, a mélység lábuk 
alatt embervértől fekete, mert a nagyvezír, igaz, kegyetlen ember, de 
diadalmas. 

Akkor nyugatnak tartanak, álló hónapon át; postát menesztenek, de 
még napok múltán is látják a nyomát, ahogy az útszélen elkerüli a 
város felé törtető tevekaravánokat, azok is mondják, lovas megy, beszél 
törökül és nagyon siet, kaptat felfelé a horhosokon, mert még a hó előtt 
át kell vágnia a nagy hegyen, fönn meg már gyülekeznek a farkasok, 
éjszakánként lehallatszik az üvöltésük, mondják a kereskedők, és útba
igazítják őket, hogy merre van a legtűrhetőbb karavánszeráj. 

Ha a Teremtő úgy gondolta, hogy végtelen legyen a világ, és az 
akarata szerint lett. 

Meg hogy a népek a végtelen utakon és a legmesszibb városokban 
Allahot dicsérjék, mondják a kereskedők, és tovabaktatnak a sárga por
felhőben, amit a karaván ver fel az úton, hogy még a tél beállta előtt 
elérjék Konstantinápolyt. 

Caprara követ pedig fekete köpönyege sarkát a szája elé vonja, és a 
kengyelben felállva elnéz a messzeségbe a dombok felett, ahol lenyu
godni készül a nap, mintha be akarna látni mögéjük, amerre a katona 
viszi a postát. 

Bent a hegyek között, a magas rengetegben, hogy milyen hirtelen le
hullottak itt a levelek, szól át Brambach tanácsos a követnek, most csak 
a csupasz ágak, és az egész nagy hegy szinte suhog odafönn a szélben. 

Ilyenkor keményen hasogat az ember oldala, hát hó lesz, ölnyi vastag, 
egész éjszaka mást sem lehet majd hallani, mint hogy recsegnek az 
ágak, egyre-másra szakadoznak le a nagy hó súlya alatt, de egyre csak 
törtetni benne, amíg tiszta folyóvölgyet nem lel a kíséret, ott meg még 
nyílnak a virágok. 

Caprara követ aztán naphosszat gondolkodik kerek fekete satyakia 
alatt, melyből úgy nyúlik hátra a hosszú díszes toll, mint egy tatár nyíl, 
de hát a vlahok, még látni lehet, tüzelnek fenn a hegyoldalon. Hanem 
már hajnalban mindenkinek éjjeli szálláson jár az esze, maradtak volna 
a fenekükön, Konstantinápolyban, szabadulván így az effajta gondoktól. 

A pásztorok már lefelé jönnek, a követ némi pénzt készít elő, délben, 
amikor megpihennek. 



Aztán meg elmegy a nap a hegy mögé, egy vagy két óra múlva, ám 
az ég tiszta marad, még napvilágnál folytathatják útjukat, ameddig le
het, sietős most már ha még hajót akarnak bérelni felfelé a Dunán, 
darab időt takarítva meg így is. Mert most tavaszig a palánk mögé 
húzódik a török, de azért köszörüli a handzsárt, s ha felderül az idő, a 
nagyvezír Bécs alatt fog állani, s ha nem most, akkor esztendőre; amott 
meg a francia király készül átcsapni a Rajnán, hatalmas ember, a feje
delmek meg egymás között marakodnak a vezérségért. 

Hogy ki győzedelmeskedjen a francián és ki a törökön, külön-külön, 
a zsebükben meg egy megveszekedett garas sincs, a táborukban ma
holnap több lesz a lyukas sátor, mint az ép, ha egyszer az ördög szállta 
meg a lelküket. 

Aztán még az est előtt Caprara követ elegendő juhbőrt vásárol a vlah 
pásztoroktól, aprók a juhaik, igaz, így több kell belőle, de a gyapjúk 
hosszú és bozontos, akár Itália melegségét is hordhatnák magukban, 
gondolja a követ, és kifizeti a pásztorokat, akik inkább kíváncsiskodók, 
mint alázatosak, amelyikük ért törökül, szívesen beszél. Seregek nyár 
óta nem mozdultak, tavasszal, igaz, mentek, de oda-vissza, sietniük kel
lett a tereléssel, hanem azok csak válthatták egymást, javarészt a tisztek. 

Nagy háború volt, szól a követ, azok nem értik, elköszönnek, sodródik 
lefelé a nyáj a szürkeségben. 

Nem sok van már hátra a hóig, szól Brambach tanácsos a kíséret élén, 
és fészkelődik a nyeregben, szorít ilyenkor a kengyel, amikor a vasba 
beleüt a hideg. És most egy éjszaka a szabad ég alatt, reggelre már 
deresek a bundák, mégiscsak előrelátó ember a követ, ha gondoskodik 
a kíséretéről, nem riadva a fáradalmaktól. 

Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuss, énekli a 
havas erdőn Irmtrauer tanácsos úr, amíg ereszkedik lefelé a többiek 
nyomán. 

Nohát ez is csak azt bizonyítja, állapítja meg a másik, vagyis azt látszik 
bizonyítani, hogy a tanácsos úr igen alacsony származék, mintha csak 
egy favágó járna a behavazott fák között, juhbőrrel a nyakában, mo
solyog Brambach tanácsos, de Caprara követ úgy tesz, mintha semmit 
sem venne észre. Inkább a föld és az égbolt intő jeleit vigyázza, mert 
errefelé már elszaporodnak a nyomok a hóban, pedig lefelé járunk a 
hegyekből, jegyzi meg Irmtrauer tanácsos a követ jobb oldalán, míg 
hatalmas párafelhőt fúj maga elé, nagyobbat, mint a lova. 

A hollók most alacsonyan repülnek, napok óta, szembe, de a hadnagy 
nem lát az orránál messzebb, ha azt mondja, hogy a kíséretet követik. 
Átfagyott ekkorra odafönn a föld, a dög meg csontnál keményebb lett, 
ezek most mennek a meleggel a tenger felé, hogy elborítják az utakat. 

A nyomokon pedig, tisztán látszik, ott a farkasköröm, hosszú csíkot 
hagy a hóban, mielőtt a talp belemélyedne; erre a követ meghagyja, 
hogy a csapatból senki egymaga ki ne váljék, a kíséretet pedig a had
nagy alá rendeli. 

És úgy kelnek át a folyón, hogy jóformán észre sem veszik, csak ké
sőbb indul el a hadnagy néhány katonával, előre, de sik vidéken jár, 
így még délelőtt visszafordulnak, a többiek egy percre sem vesztették 
őket szem elől. Jó jel, hogy így köszönt ránk november hónap második 
hete, pedig még azt sem tudjuk, merre járunk. Hanem most a tél hosz-



szú lesz, a tábornoknak meg csak sikerül tavaszig megszerveznie akkora 
sereget, hogy a város el ne essen, ha a nagyvezír fej nélkül rohanna rá 
Bécsre, addig is, míg a pápa meg nem gondolja magát, és az asztalra 
nem borítja az erszényét, vagy tábort nem állíttat Bécs alá a maga 
pénzén. 

A hadnagy csak másnap talál falut, s bár törökül szólnak, a kádi meg 
nem mondaná, merre van a másik folyó, s járnak-e a jégen, mert a 
Duna alaposan megterebélyesedik Bécstől innen; a kádi csak a bajszát 
rágja, úgyhogy Irmtrauer tanácsos úrnak kell melléje ugratni s kard
hüvellyel hátba verni, mire hajlandó lesz elárulni, hogy a közelben van 
egy thekke, s mögötte, a folyón, vár is állt valamikor, Allah előtt. 

Dombos vidék ez errefelé, mint Észak-Itália, mondja Brambach taná
csos, szűri a juhszőrön át a szavakat, sok bort fejthetnének itt hozzáértő 
népek a hegyből. 

Caprara követ azonban messzire néz, pedig felderülne az arca, ha tud
ná, hogy egyszer majd, évek múltán, a falu mögött a dombon, ahol még 
c,z imént álltak, egy ugyanilyen havas napon, mikorra a hó már ke
ményre fagyott a sok láb nyomán, a herceg a sátrába hívatja, és isten
telenül lehordja, persze méltánytalanul, már ami a mai napot illeti, hi
szen odalenn csak egy felégetett falu marad; de a herceg zászlója előtt 
meg kell hajolni, és nem utolsósorban a szerencséje előtt: csakhogy ak
kor már más napok következnek, s nem vakon bele a pusztaságba, hogy 
az ember jobbnak látja leszállni a nyeregből, ha nem akarja, hogy le
fagyjon a lába, ha a folyó már november közepére teljesen beállt, 
mondja a hadnagy, ilyesmi sem esik meg mindennap. 

Az ég színe lassanként átváltozik, és olyan szél csap be odalentről, a 
pusztaságból, hogy az emberek önkéntelenül is megkapaszkodnak a nye-
regkápában, persze a hadnagy úr glandulái egészen bedagadtak, említi 
meg Irmtrauer tanácsos, hogy a felcser már eltávolításukra gondol, csak 
úgy rázkódik a nyeregben a magas láztól, most már egy-két nap, és meg 
kell tőle válnunk, ha nem akarjuk, hogy utunkat késleltesse. 

Hát istenem, mondja a követ, állítson a tanácsos úr másik hadnagyot, 
mégsem vonulhat fej nélkül a kiséret, és menet közben kigöngyöli a 
hosszú térképet. 

A dervisek a thekke udvarán sorakoznak, sáfrányszínű köntösökben 
és kopaszra borotvált fejjel állnak az ég alatt, az meg elszürkül a fel
hőktől, aggódva néz az út elé Caprara követ. 

Ezernyi viszontagság után mégis itt állunk a Dunán, jegyzi meg Bram
bach tanácsos úr, pár napi járóföldre az ágyunktól, és mégis török földön. 
Azok meg bent ülnek a kis váraikban, és csak füstjüket küldözgetik 
kifelé, tönkretéve ily módon az aert, a kuruc király meg nem nyu
godna, azon nem fog a téli hideg, egyre-másra marcangolja a császár 
országát. 

A követ pedig szorgalmasan fújja a körmét és csörgeti a nagy perga
men, eredménytelenül, itt a szabad ég alatt fogják tölteni az éjszakát, 
ha egyáltalán éjszaka lesz az, mert túl a folyón erősen kavarog a hó, 
látni, ahogy leléptetnek a partra, és a beteg hadnagy elindul néhány 
emberrel, befelé a jégen, de egyformán sima miedenütt, kétlem, hogy 
itt embert vesztenénk, szól Irmtrauer tanácsos úr. 

A hadnagy a nyeregben összegörnyedve halad az emberek előtt, ve-



rcjtékezik keményen, macyar a hadnagy, nem lehet tőle elvenni a kí
séretet, de hát hadd csinálja, a császárnak éppen mindegy, hogy kit 
temetnek el a földjébe; csakhogy itt kénytelenek lesznek a havon hagyni, 
ha falut nem érnek előbb. 

Végtére is mire jutnak ezzel a nagy szívóssággal, kérdem én, szól 
Irmtrauer tanácsos, ha az örökös tartomány sorsa százszor inkább a mi 
urunk, császárunk kezében van, mint a kuruc királyéban, aki, igaz, sok 
időt veszteget a törökkel trafikálva, de hát micsoda sereg az, az ör
dögbe is? 

Mert vagy az egyik oldalon, vagy a másikon mind csupa áruló, és 
feltűnő, hogy jószáguk érdekében az udvar szeme láttára váltják egy
mást, nevet a tanácsos, és összébb húzza magán a prémeket. Amikor hol 
pénzt akarnak kicsikarni maguknak, hol szabadságot — és mindkettőt 
ugyanonnan. 

Az utakon egy nyom sincs, most miféle ország legyen ennek a neve, 
ha népét megtartani nem tudta, néz a messzeségbe Caprara követ, a 
juhbör meg mintha lángolna a nyaka körül az éles szélben, no de mi
csoda vihar hirtelen, már déiután, hanem nyújtsa át, kérem, a kulacsát, 
tanácsos úr. 

Nem lehetne itt megmaradni sokáig, biztos, ami biztos, rúgtat előre 
Brambach tanácsos, hát iparkodjunk, vagyis iparkodjon a kíséret, mert 
mégiscsak nevetséges ez az elmaradozás, de ha a lovak nehezen törik a 
havat és a jég véresre súrolta a csüdjüket, kiált vissza a hadnagy, a 
hangja lágyan szétfolyik a hó felett, miközben az egész arca tűzben áll, 
hatalmas, verejtékcsöppek ülnek ki a homlokán, ezt akkor kellett volna 
szóvá tennie a tanácsos úrnak, amikor a császári istállóból a hiányzó lo
vakat pótolták; itt nem lesz pihent ló, méltóságos uram, sem pénzért, 
sem erővel, de hát a vezetéklovak, mondja a tanácsos. 

Azért van magához való esze a követnek, nem engedi meg, hogy a 
vezetéklovak egy részét a kelleténél jobban terheljék, no de ez a had
nagy, ez mégiscsak sok. 

A vihar meg úgy jön lefelé az égből, hogy az ember szájába söpri a 
havat, amíg beszél, akkor legjobb lesz csöndben maradni, mert mit ér
teni egyáltalán a beszédből? Amarról meg a hatalmas hófelhők kerge
tik egymást, hanem csak ha egyszer túl vagyunk a folyókon, kiáltja 
Irmtrauer tanácsos. 

És a kíséret, benn a két folyó között, egyre csak északnak, ameddig 
biztos abban, merre van észak, végtelen vonulás a hóesésben, részben 
gyalogszerrel, időt adva a lovaknak a pihenésre, mint egy fekete szalag, 
hát hova vezet ez, kérdezi a kíséret, de este aztán nagy tüzeket rak
nak, még eleven fát is hánynak a kemény parázsra, a szél későbbre is 
erős marad, hordja a szikrát, csak a hó áll el időnként, úgyhogy be lehet 
tekinteni az egész tábort, körös-körül, ahogy a lovak, emberektől körül
véve lógatják középütt a fejüket, amikor Irmtrauer tanácsos jelenti, áh, 
ügyetlen a felcser, a hadnagy már a végét járja a keze alatt, még az a 
szerencse, hogy nincsenek többen, de Caprara követ személyesen indul 
végignézni a katonákat. 

Talán csak nem akar lefeküdni a hadnagy úr, szól a felcser, csupa hó 
minden, legjobb lenne, ha türtőztetné magát, ameddig lehet, vagy falut 



nem ér a követ úr, hiszen megérti, érzékeny vállalkozás, de micsoda 
kutya idő. 

Gyülekeznek a katonák kettejük körül, míg a hadnagy lehemperedik 
a hóba, türelem, mondja a felcser, hanem beszélhet, a katonák talpra 
akarják állítani a hadnagyot. 

De a követ nem hagyja cserben az embereket; takarókat meg bort 
hozat a hadnagy számára, reggelig taláncsak talpra áll, ellenben most 
kényszerítve van, hogy új hadnagyot nevezzen ki, jegyeztesse fel a ne
vét, tanácsos úr, mondja Brambach tanácsosnak, mielőtt megfeledkez
nénk róla. 

Hogyne, mondja a tanácsos, hogyne, parancsára, és sarkon fordul, 
indul az elcsapott lovak között, szemben a széllel, no de tanácsos úr, 
kiált a felcser, császári testőrhadnagy, ha visszatér, megkapja az előlép
tetést és a dupla zsoldot, ki ne szándékozna a seregekkel dicsőséget sze
rezni magának? 

Rend és kötelesség, véli a tanácsos, Sellyei testőrhadnagy levétetett a 
terráris ellátást igénylők listájáról, további ellátásának módja: külön
leges, beosztása: névleges, a követ úr meghagyása alapján. 

Az éjszaka fehér, áttetsző, a tüzek közt lovak botorkálnak, nyalják a 
havat. 

Dohány nélkül ebben a tiszta éjszakában, és híján a meleg fürdőnek 
is, mit gondol a tanácsos úr. Pedig a nagyvezír vízipipáját itt széjjel
szívná a fagy, erősen szörtyögne, füst pedig sehonnan; hanem a folyó
kon városokat tart a török, szombatonként ingyen piláfot osztanak, meg 
mécsest is, a zarándokoknak, alkalmasint a meleg fürdők is nyitva, de 
itt benn, a folyók közén, még a füvet sem tudja teljesen letördelni a 
hó, ha egyszer akkorára nőtt, mit gondol a tanácsos úr, mikor a féreg 
beleesett ebbe a világba, mérje csak ki a lovak adagját három napra 
előre, majd meglátja, most mi a csudával fogjuk etetni őket ezután, szá
mításunk ellenére be kell kanyarodnunk a legelső városba, s onnan vagy 
tovább engednek bennünket, vagy tavaszra mehetünk vissza Konstanti-
nápolyba, akaratunk ellenére, a rabszolgavásárra, hát a tanácsos úrért 
megadják majd az ötven forintot, amikor egy pár ökör csak tíz forintba 
jön mindössze, mit gondol a tanácsos úr, mondja a követ, de hát alud
junk, adassa ki a takarókat, az utolsóig, nem lesz szükségünk semmi tar
talékra. 

Hacsak a fejünket nem veszik, legalábbis nekünk, mert a sereget széj
jelugraszthatják, micsoda morális szisztéma ott is, mit gondol a taná
csos úr. 

Nyöszörögve mászkálnak a hóban, szól Brambach tanácsos úr, hát az 
első meleg helyen le fognak ragadni, erre mérget vehetünk, veszni hagy
ják a rengeteg zsoldot, ha a fejükről van szó, márpedig úgy van, mi
kor mind a hadnagy alatt szolgált, hát kérdezze meg tőlük akárki, hol 
van most a hadnagy; még az a szerencse, hogy nem magyar hajdúk 
egytülen egyig, mert akkor meg sem kérnék a harminc ezüstpénzt a kö
vetségért, mert a saját országukban vannak, úgy érzik, most micsoda 
ország ez? 

Ha nem a császár örökös tartománya, állítja Caprara követ, hanem do
hány és meleg fürdő híján, mit gondol a tanácsos úr? Pedig Ince pápa 
nem szívesen vesztegetné a pénzét holmiféle rebeilliókra, amikor a re-



formáltak már úgyszólván átcsapnak a fején és pápát állítanak maguk
nak. 

Ha egyszer a hitünk megkövetelné, véli Irmtrauer tanácsos, no de 
honnan a sereg, majd a lengyel király megmondja, ha már egyszer ide 
is le-lecsap, a két folyó közé, a lengyel kapitányok fel s alá járnak a 
Tiszán. 

Akkor hát merre esik a Tisza, hiszen bővében vagyunk a pénznek, 
némi takarmányt ha lehetne váltani, mondja Caprara követ, kereszté
nyektől, ami istennek tetsző cselekedet, ha már sereget nem tud állí
tani a császár. Csak hát elrejtik, igaz, jelentették már több ízben, hogy 
ember legyen a talpán, akinek árában sikerül vásárolnia tőlük. Mert fél
nek a kuruc királytól; meg a régi uraik is élnek valamerrefclé, a császár 
alatt, pedig tudnivaló, ők már nem az a nép, amelyre a magyar urak 
gondolnak, hányszor szóvá tette már a török követ, fújtatva és nagyo
kat szusszantva, mintha az anyanyelve volna a latin. 

Aztán csak ülnek a tüz körül, dohány nélkül, az éjszaka meg tiszta, 
virradatig, akkor megint útra kelnek, csak ha a lovaik kipihenték ma
gukat, véli Irmtrauer tanácsos, és mennek észak felé, a kíséretet új 
hadnagy alá adva. 

Hát a mi hadnagyunk, kérdezik a katonák, de hát őt keresztülfektetik 
a nyeregben, mert még némi élet van benne, de ülni már nem tud, s a 
lova ott bandukol a vezetéklovak előtt, így még hasznát is vehetik, 
mondja Brambach tanácsos. 

ó, egek irgalma! 
Egek irgalma, szállj le most reánk, véli Irmtrauer tanácsos a követ 

nyomában, gyalogosan, összébb húzva magán a juhbőröket. A szél, me
gint, virradat óta, a világ síkja most dombvidékbe olvad, hacsak nem a 
szél hordott ekkora buckákat a hóból, kételkedik Brambach tanácsos. 

Ügy van, hogy most a hideget már nem is érzi az ember, harmadnapja 
a szabad ég alatt, a követ elszántsága ennek ellenére meglepő; nem kér 
tanácsot, hanem a saját feje szerint intézkedik az egész csapattal, ügye
sen teszi, nem mondom, veti közbe Irmtrauer tanácsos, csak nem tudni, 
hányan fogunk Bécs kapuján általlépni, miközben az őrség megfújja 
majd a kürtöket és a kiséret fagyos kézzel zászlót bont. 

Hanem a posta, méltóságos uram, szól Brambach tanácsos, ezernyi ba
junk közepette mintha megfeledkeztünk volna a postáról, pedig ez is 
előrelátásunkat dicséri. 

Pedig a posta, teszem azt, öt-hat nap előnnyel, keresztény földön jár
hat, még a hó előtt, ha nem éppen a császár földjén, véli Caprara követ, 
de hát ha itt ilyen kutya télre fordult az idő, egy hetünk is rámehet, 
mire kivánszorgunk belőle, hideg szelek tanyáznak a síkságon. 

A patakok jege meg úgy csilingel, mint a csengettyű a dervisek nya
kában, ezerféle hangon, a katonák már baltával vágják a vizet az itatás
hoz, mondja Brambach tanácsos, ha ért valaha is követséget ekkora bal
sors. Mert a hosszú csizma is kevésnek bizonyul ekkora havakhoz, ha 
minden kőhajításnyi út után le kell szállni a nyeregből. 

Ne veszítse el türelmét a tanácsos úr, szól Caparara követ, mert ha a 
tengeren indultunk volna, mondjuk Velence felé, hát a téli sirokkó ala
posan megforgatta volna a gályákat, jószerivel minden kikötőhelyen vá
rakoznunk kellett volna a viharban elbintangolt hajókra, és csak a ki-



javításukkal mennyi időt vesztünk. így még Buonvisi nuncius tavaszig 
újabb követséggel fordulhat meg a pápánál, legalább a most annyira 
fontos diplomatia nem fogja kárát látni fáradalmas utunknak. 

A felső városok meg már nyitva állanak előttünk, mondja Irmtrauer 
tanácsos, dél felé, hát hány mérföldet tettünk meg a mai nap Isten segít
ségével? 

Aztán vékony hangok érkeznek a pusztaság mélyéből, hanem micsoda 
dombok mögé rejtik itt el a falvakat, vagy hogy a föld lesüllyedne? A 
követ fészkelődik a nyeregben, no de tanácsos úr, ha így elhagyja ma
gát, mondja, csak a fagytól van, válaszol Brambach tanácsos, meg az 
igazat megvallva, rettenetes tüz égeti már napok óta az oldalamat. A k 
kor a követ visszarántja a lovát, széles, fekete satyakját leveszi, és vé
gighúz kezefejével a homlokán, ez kutyaugatás lesz, tanácsos úr, ahogy 
mondom, kutyaugatás, falu előtt állunk, micsoda egy viszontagságos út, 
ha belegondol az ember; és ha egy trágyától gőzölgő, büdös falu kerül 
az útjába, azt mondja, isten mégiscsak irgalmas, Buonvisi bíboros meg 
már egyenest összecsapdosná a tenyerét örömében. 

Nagy madarak lábalnak át a hóban a követ előtt, ő halad az élen, de 
csak vergődnek, felrepülni már nem tudnak, biztosan a hideg teszi, véli 
Irmtrauer tanácsos, mert esztelenség lenne a természet részéről, ha ilyen
kor hullatnák el a tollúkat, főleg a szárnytollukat, de hát inkább az éh
ség, mondja a követ túloldalán Brambach tanácsos úr, mi az ördögött 
tudnának erről a hóról felcsipegetni, no de volt idejük bőven, hogy meg
szokják, szép szürke madarak különben, a kíséret már kergeti is őket, 
Gánse, Gánse, kiáltoznak a svábok, mire a követ maga mellé inti az új 
hadnagyot, s értésére adja, hogy a legénységtől, no de a legeslegutolsó lo
vászig, megköveteli a feltétlen fegyelmet, különben kénytelen lesz a tábori 
regulát alkalmaztatni, még hogy a mély hóban hajszolják le-fel a lovakat. 

Elszórva nyomok látszanak a hóban, a falu előtt egyre sűrűbbek lesz
nek, itt azonban már sötétedik, ugyanolyan szürkeség szakad a szemekre, 
mint a pára, amit a lovak fújnak. Mennyi lehet még hátra, kérdezik a 
katonák, mert a hadnagy, a régi, már nagyon rosszul viseli el az utat, 
szürkület óta ömlik a száján a vér, a lovak emiatt nyugtalankodnak mö
götte, folyton a havat szaglásszák, intézkednie kellene a követnek. 

A bíró meg odakinn alszik a pajtában a jószággal, azzal is jó sok idő 
telik, amíg sikerül előteremteni; hanem a falu elnéptelenedik, csak hová 
az ördögbe tudnak ilyen gyorsan eltűnni, no de volt idejük bőven, hogy 
megszokják, nevet rajtuk Brambach tanácsos úr, a katonák meg, kantá
ron vezetve a lovakat, előrébb jönnek, a bíró pedig fedetlen fejjel áll 
a követ lova előtt, ott maradna tán reggelig, de a követ megindul, végig 
a letaposott utcán, kétoldalt elszórva a házak, hát barmaik biztos, hogy 
vannak, csupa patanyom az út, csak hol álljon most ez a falu az ég 
alatt? 

A hadnagy, mondja a követ, szállásolja el az embereit, ha tudja, lehe
tőleg fedél alá s olyan házba, ahol tűzhely van, a lovaikat pedig kössék 
szélárnyékba, de másfél adag abrakot kapjanak, és egy sem maradjon 
takaró nélkül. 

Caprara követ aztán tolmácsot vesz maga mellé, és szót próbál ér
teni a bíróval, tapogatózik, mennyire van a faluhoz a Tisza nevű folyó. 
A bíró magyarul szól, magyarok lakják persze a falut, birtokon kívül, 



de a tiszai réveken, amelyeket a bíró megnevez, úgy négy-öt órányira 
ide gyalogosan, vagyis ügetve, ahogy a paraszt jár, nyüzsög a török, ott 
házakat tartanak a népeikkel együtt, s nagy bajban is van miattuk a 
falu, mert jönnek egyre-másra, igaz, itt senki sincs közülük írásba véve, 
talán épp ezért, hát segítenek magukon, ahogy tudnak. 

Nem, nem idevalósiak, állítja a bíró, le-fel csámborog a nép, amerre 
a tatár kergeti őket, a régi falvak helyén próbálnak megmaradni ideig-
óráig, igen-igen bizonytalan az ilyesmi, hozza szóba a bíró, az isten le
gyen hozzánk irgalmas, hanem mennyibe jön manapság szabad földön 
egy pár marha, ha meg tudná mondani, már megkövetem, méltóságos 
uram. 

Itt, senki földje-országában. 
Már az is különös szerencsének mondható, véli Irmtrauer tanácsos, 

hogy eleven parasztot talál az ember, télvíz idején, fáradalmas bolyon
gások után. 

A követ a pergamenjét teríti maga elé, mert hogy sorra készülnek a 
plánumok a török vidékekről, erről maga a Kamara gondoskodik, ha
nem a pontatlanságuk nemhogy szembetűnő, inkább égbekiáltó, és más 
betekintése nincs a viszonyokba az embernek, mint a tulajdon jóhisze
műsége. 

Hajnalra pénzért zabot ígért a bíró, a lovaknak, meg némi füstölt húst, 
néhány napra elegendőt, így hát őriztetni kell az egész falut, odébb ne 
álljanak virradatra, ami biztos, az biztos, mondja Brambach tanácsos. 
Aztán a kíséretet a legelső megátalkodott császári várkapitány keze alá 
adják, s a követség gyors iramban Bécsbe szalad, pihent lovakon vagy 
szánkón, már aszerint, milyen a tél odafönn. 

Mert a posta ha át is vergődött a nagy havakon, isten segítségével, 
miféle sereg lenne az, amelyik elébük indulna, egy téli hadjárat is ke
vésnek bizonyulna, hogy megtalálja a követséget, itt, senki földje-orszá
gában, ezért a kíséret álljon készenlétben, szól Caprara követ, talán csak 
nem üli hó az egész világot, hiszen alighogy ősz lett. 

És különben is már messze hagytuk a hegyvidéket, benn járunk a 
folyók között, hajnalra meg felderül az idő, mondja Irmtrauer tanácsos, 
az ég valamennyi csillagát látni lehet, csak mit mutatnak a csillagok, 
kérdezi a tanácsos úr, de nincs értő ember, aki ezt megmondaná. 

Hanem a hadnagyot, fordít a szón Brambach tanácsos, kénytelenek 
leszünk hátrahagyni, bár a felcser mindent megtesz, hogy állapotán va
lamelyest javítson; adasson pénzt a bírónak, tanácsos úr, mondja a követ, 
azzal a meghagyással, hogy keresztényi indulatokkal bánjanak vele. Ha 
meg netán felépül, hát tudni fogja, hol van a helye, jegyeztesse ezt fel. 

De micsoda egy éjszaka, mondja Brambach tanácsos, itt holtában sem 
lenne nyugta az embernek, hát szörnyű vidék ez a nagy tágasság, s 
ahogy füttyög benne a szél. Csak ha szent feladatot vállal magára az 
ember, néma ajakkal kell viselnie a szenvedést, már ahogy azt a kereszt 
szentsége megköveteli, hiszen félelmeinken mindenkor átsegít. 

A bíró meg feltöreti a vermeket a parasztokkal, lapátolják a zabot, 
mérés nélkül adják át a katonáknak, amennyit azok magukkal tudnak 
vinni, néhány napra elegendőt, csak induljon minél előbb a sereg, sietteti 
őket a félelem, jegyzi meg az új hadnagy, de hát a követ végtelenül 
nagylelkű és gáláns, amikor pénzt ajánl fel a falunak, hiszen magától 



értetődő, kinek a kötelessége a seregek ellátását vállalni, de ha nincs 
idő huzakodásra, hogy a katonák kiporolják belőlük a rebelliót, mindez 
a követ előrelátását dicséri, a körülményekhez képest. 

Hogy keserű szavakkal elmondhassam méltánytalan sorsomat, mely 
inkább megillett egy kocsislegényt, s mindez mintegy álomban esett 
meg velem. 

De hát az ördögbe is, mit ügyetlenkedik itt ez a félnótás paraszt, zsör
tölődik Irmtrauer tanácsos úr, miközben a lovag kalaplengetve közele
dik a házak felől, egyenesen Caprara követ felé, most mitévők legyünk, 
kérdezi Brambach tanácsos, és hátrafelé pillogat, amerre a hadnagyot 
véli. 

Felépülvén keserű betegségemből, mondja a lovag, Jean de Mercier, 
a konstantinápolyi francia követ embere, aki hazátlan rebellisek fogsá
gába esett az ősszel. 

Vagyis a hó előtt, jó hónapja, hát bánkódik is miatta a francia követ. 
Most könyörgöm méltóságodnak, mondja a lovag, de a követ nem ért 

franciául. 
Hogy a követségben nincs ember, aki megjárta volna a francia udvart, 

kérdezi a követ, de a tanácsosok nem tudnak tolmácsot állítani, így a 
lovag kénytelen latinra fordítani a szót, de ki hisz neki, s ha hinne is 
valaki, mit tehetne hozzá, mondja Caprara követ, mire a tanácsosok rá
bólintanak, túl hosszú utat tettünk meg ahhoz, méltóságos uram. 

Hanem nézze csak a csizmáját meg a nadrágját, tanácsos úr, csakhogy 
mi foglyot nem ejthetünk, hát most kösse csak az orrára akármelyik 
franciának, hogy sikertelen küldetésünkből hazafelé tartunk, hát ak
korát nevetnének azok ott túl a Rajnán, hogy még Thököly gróf is meg
hallaná azokban a vad hegyekben, ahol most ül, s még tavasz előtt be
törne a síkságra egy nyaláb akasztófára érett és tökrészeg köznemessel, 
hát hogy az ördögbe állhatnánk akkor oda a bíboros szeme elé? 

A legokosabb lenne, véli Brambach tanácsos, ha ennek itt a szemünk 
láttára leüttetnénk a fejét, s a lehető leggyorsabban nekivágnánk hátra
maradt utunknak. 

Nézi a lovag a követ arcát, nem kellemetlen ember s gondban van 
valami miatt, így közelebb lép, hogy a feje egy vonalban van most 
Caprara követ lovának a fejével, elnézést felszerelésem hiányosságáért, 
de fogságba esésemkor mindenemtől megfosztottak, állítja a lovag, s e 
hiányt mindeddig pótolni nem állott módomban, de senki sem méltatja 
válaszra szavait. 

Emelett nem tudom, pontosan mely vidéken éltem át a legkietlenebb 
napokat, melyek életemet éktelenítik, de a vidék népének nagylelkű
ségéért kezeskedem, mondja a lovag, s kitér a követ útjából, méltóságos 
uram. 

A lovag, Jean de Mercier, most Lech hadnagyhoz áll legközelebb, 
háttal feléje, mondani akar még valamit, de a hadnagy, elértve Cap
rara követ kézlegyintését, mellyel jelezni szándékozta az indulást, fegy
vere legömbölyített agyával tarkón csapja a lovagot, aki oly szerencsét
lenül zuhan be a követ lova alá, hogy estében a követ sarkantyúja fel
hasítja az arcát, a szája felett és mélyen, hogy a heg örök életére ott 



marad a szája sarkában, mint egy gúnyos vigyor, amellyel ezentúl for
gandó ügyeit intézni fogja az eddig oly kevéssé ismert világban, s ötven 
esztendő múlva azt mondják rá, hogy az a vénember, aki szemtől szem
ben is éppúgy kinevet, mint a hátad mögött. 

Kegyelmes urunkon már javakorban kiütköznek a szenilitás jelei; 
vagy csak rossz szemének tudható be, hogy elméje képtelen a rang
ját megillető funkcióra? — kérdezi Marco d'Avino atya főhajtás 
közben 

Mert igen-igen félünk, kedves barátom, hogy háborúnk lesz a török
kel, bocsásson meg, hogy lelki gyakorlataiban megszakítottuk. Meg más 
félelmekkel is terhelve vagyunk ilyentájt, amikor átfordul az esztendő. 

Odalenn még gyermekek futkosnak a kertben, pajkoskodnak, de teg
nap óta már feltör a síkságról a hideg szél; követeink pedig semerről 
nem mutatkoznak, pedig az év folyamán kedvében jártunk úgy a ren
deknek, mint istennek, nem hallgatván tanácsosainkra, hanem csak a 
nunciusra, aki, úgy látszik, istentől kapja tanácsait, s így leghűségesebb 
támaszunk. 

Hanem drága barátom, tekintsen itt le a könyöklőn, fordul a császár 
Marco d'Avino atyához, s az úrfiak és kisasszonyok közt odalenn mu
tasson rá gyermekeinkre, mivel magunk képtelenek vagyunk kiválasz
tani őket a sokadalomból, de mélységesen aggódunk egészségükért, min
den időben, és teremtőjük kezébe ajánljuk őket, hiszen e lenti zord szél 
csak nyavalyákat sodor a nyakunkra a seregek hulladékaiból. 

Kegyelmes urunk megfeledkezik arról, hogy a kis hercegek és a kis
asszonyok még a múlt héten elhagyták az udvart, mondja Marco d'Avino 
atya, s hogy magam is útra készülődöm kegyelmes urunk és Francesco 
nuncius óhajával összhangban, hogy diplomatiánkban kiesés ne mutat
kozzék, pusztán generális Caprara üzenetét várjuk, aki úgy látszik, 
Konstantinápolyban fogja a telet eltölteni, hanem tavaszra Thököly el
len kellene vonulnia három regimenttel, így döntött a kamara, s hogy 
követsége alól a továbbiakig felmentődne, miképp ez írásba is vétetett. 

Ah, persze, persze, de ha hírt kap felőlük, kérném, értesítsen bennün
ket, hogyan érzik magukat gyemekeink, mondja a császár, és egy pilla
natig elérzékenyedve néz lefelé a kertre, hisz magunk küldtük útra őket, 
de ha gondolatainkat ezernyi dolog köti le és keseríti; most elbocsátjuk 
önt, drága barátom, gondtalanul fogyassza ebédjét. 

Most huszonnyolc éves vagyok, vagy huszonhét, mondja a lovag, min
denesetre alul a harmincon; kegyelmes atyám nem akart papnak adni, 
gyóntató atyja viszont, lévén jezsuita, kizárólag azt tartotta értelmes el
határozásnak, s mivel ezen összekaptak, atyám kirabolta a szerzeteseket, 
felégetvén lakásaikat és a templomot, amiért fejét vették Nantes-ban, 
úgy végezték ki, mint hugenottát, s ma már meglepő lenne, ha kimon
danám: szemébe nevetett a bakónak, esztendeje múlt tizenöt éve, vagy 
tizenhat, de hát a hátára vett már bennünket az idő. 

S most én katonai pályámra felteszem a koronát; lopott köpönyegben 
és lopott lovon, ha ezt egyáltalán lopásnak lehet minősíteni, nekivágok 
ennek a silány földnek, hogy betöltsem tisztemet, vagy beteljen sorsom. 



Még mielőtt kitavaszodna, ha ilyesmit egyáltalán várni lehet ilyen vi
déktől. 

A lovag fejében, a katonai líceumban végzett földrajzi stúdiumai nyo
mán, olyasmi is megfordul, egyáltalán Európa-e ez, vagy e folyó itt Ázsia 
határát jelentené. 

És rövid idő alatt mily nagy darab földet bejártunk, nagy veszélyek
nek teszi ki magát errefelé az utas. 

Ám szabadulván a végveszélytől, mely nyomtalan elmúlt, csupán e 
sebhelyet hagyva emlékül a felépülésre, dióbarna köpönyegben és hegyes 
sipkában, amelyből bokrétában lengedez a toll és valami errefelé honos 
bolyhos fü, a lovag, Jean de Mercier, hajnalban, egy vagy két hétre a 
követség távozása után, ki vágtat a faluból, hát ápolják most már azt a 
német tisztet, azzal legalább szót értenek, az meg katonához nem illendő 
módon hangosan nyöszörög egész nap, elhallgathatják egy darabig. 

így a falu egy időre szem elől veszti a lovagot, de mire elfelejtenék, 
visszatér, azt már maga sem tudná megmondani, miért, vagy ittfelejtett 
valamit, kérdezik majd a parasztok a faluban, de akkorra az arcát már 
élesre cserzette egy s más, nem az a sima arc, a kisasszonyoknak oly 
kedves, amelyet a medalionról ismerünk, s a mosolygása — ez az, ami 
erősen nyugtalanítja a parasztokat, amerre csak elhalad, vagy amelyik 
faluba belekap. 

Sereggel jön a lovag, semmi mást nem tudott itt összeszedni abból, 
ami elszóródott, csak az embereket, míg ő maga ugyanazt a köpönyeget 
viseli, csakhogy arany csattal kapcsolja már össze, amikor a nyakába 
keríti. 

Az első kivételes alakú és méretű lókoponyát úgy száz évre rá, 1784-
ben találta meg egy Suhajna nevű paraszt, aki a gazdájának, egy Stah-
remberg nevű német nemesúrnak (aki az idő tájt errefelé sok földet 
bérelt, kapott vagy bitorolt, úgyszólván egy egész országnyit) szántott 
tavaszi árpa alá, hogy abból majd sört erjesztenek, s azt a katonaság
nak eladják, aratás után, amikorra a nemesúr sörfőző mestereket szá
mított hozatni Sziléziából, ami, mármint a sörfőzés, arrafelé igazából 
honos mesterség, egyszóval haszonra akart szert tenni, pedig a legkö
zönségesebb piperkőc volt, s az eképpén nyert pénzt úgyis piperére költi, 
mihelyt kézhez veszi, ez tudnivaló volt, hanem ezt a paraszt nem tudta, 
s ha tudja, akkor sem érdeklődött volna iránta, mivel most, a nagyböjt
ben, hagymán és savanyú uborkán élt, és csak annyit tudott, hogy benn 
a faluban minden pap halat eszik, amit ingyen kapnak a halászoktól, 
azok viszont a nemesúrnak halásznak, és nem maguknak, ahogyan az 
avatatlan szemlélő gondolná; a koponyát könnyűnek találta, és inkább 
azon morgolódott, hogy a húst már erről is lerágta valaki, de mindén
esetre magához vette, és a háza udvarán hosszú oszlop hegyébe tűzte, 
amit viszont még a télen lopott az erdőből, és különben sem tudott vele 
mit kezdeni, s úgy vélte, így nem lesz annyira feltűnő, ha valami sze
repet szán neki a gazdaságban, mivel ilyen szálas fa az udvarában egyál
talán nem nőtt. 

Hanem a koponyára felfigyelt egy Braunfeld nevű intéző, aki a Stah-
remberg nevű német nemesúrnak volt a német számtartója, s mivel igen 
különös alakúnak vélte, kidöntötte a Suhajna nevű paraszt udvarán az 
oszlopot, amelyen a koponya volt, és magához vette, de nem az oszlopot, 
mint ahogy az avatatlan szemlélő gondolná, hanem a koponyát, pedig 



azt nem lopta a paraszt, mivel abból semmiféle haszna sem származott 
volna, igaz, emebből sem, de hát azt gondolta, hogy idővel majd valami 
hasznát veszi. 

A Braunfeld nevű számtartó viszont, ellentétben a paraszttal, akit csak 
egyszerűen Suhajnának hívtak, meg mert volna rá esküdni, hogy a ko
ponya nem állattól, legkevésbé lótól származik, már a méretei miatt 
sem, ahogy a paraszt meg van róla győződve, hanem éppenséggel valami 
nagy madártól, hiszen a koponya elülső oldalán tisztán kivehetők az el
porladt csőr töredezett nyomai, ahol annak idején a csonthoz volt 
nőve. Mivel ezt igen különösnek találta, s meg volt róla győződve, hogy 
más is éppoly különösnek fogja majd találni, mint ő, elhatározta, hogy 
a házat fogja vele felékesíteni, és ezt meg is tette, méghozzá úgy, hogy 
a teőoromra oszlopot állítgatott, s a koponyát annak a helyébe tűzette. 

Mikor pedig Péterváradról jövet bécsi gavallér utazott keresztül a fa
lun az őt megillető kocsin, hintón, vagyis delizsánszon, amit négy ló 
húzott, ami a viszonyokhoz képest akkor elégségesnek bizonyult, mert 
a tavasz száraz volt, különben a gavallér hat lóval húzatta volna a ko
csiját, amely mellett kétoldalt egy-egy legénye futott volna, támogatni 
a kocsit, hogy fel ne boruljon; de mivel a tavasz száraz volt, a két le
gény most hátul kapaszkodott fel a kocsira, a gavallér meg, mivel fa
lun haladtak keresztül, kihajolt a kocsi jobb oldali ablakán, s azon tű
nődött, miféle mocsokvár ez, amelyiken most áthalad vele a kocsi, s 
vajon félévi jövedelme elegendő lenne-e arra, hogy a falut népével 
együtt örök áron megvásárolja, csak akkor mikor térülne vissza a pénze, 
s míg ezen tűnődött, szemet szúrt neki egy nagy ház hegyében az 
oszlopra tűzött koponya, s ezen nem mintha meglepődött volna, mert 
olyan koponyát is látott már oszlopra tűzve, amely jószerivel még tá
togott, s nem lókoponya volt, hanem valami akasztófára való, lődörgő 
latoré, amely ezen a vidéken a magasságos jóisten képére ezerszám szü
letik, hanem elcsodálkozott a koponya alakján, amely egészen legöm
bölyített volt, és kiáltozva utasította a kocsit, hogy menten állítsa meg 
a lovakat, ne késedelmeskedjen, a ragyogóját. 

fis minek után a koponyát minden szemszögből alaposan megtekin
tette, legényeivel előcitáltatta a ház gazdáját, a Stahremberg nevű né
met nemesúr Braunfeld nevű számtartóját, aki szintén német volt, és 
egyből szót tudott vele érteni, mert a bécsi gavallér maga is német volt. 
s a koponya felől kezdett érdeklődni, amely egy oszlopra tűzve a tető-
oromon állt. 

A Braunfeld nevű számtartó azonban, mivel a Stahremberg nevű né
met nemesúr védelme alatt állott, nem volt hajlandó csak úgy, az első 
szóra átengedni a koponyát a bécsi gavallérnak, aki ugyan fenyegetőzött, 
hogy melléje tűzeti a számtartó fejét is, de hát fenyegetőzhetett, ha egy
szer a számtartó nem engedelmeskedett neki, a gavallérral meg ilyesmi 
meglehetősen régen fordult elő. Mivelhogy a számtartó nem engedel
meskedett, a gavallér a koponyáért, már amint gavallérhoz illik, két 
arany tallért kínált fel, gondolván, pénzzel veri ki e nyomorúságos pa
raszt szemét, s már nyúlt is az erszényéért, a Braunfeld nevű számtartó 
viszont utasította a háza népét, hogy a koponyát azonnal hozzák le a 
tetőoromról, és szolgáltassák át a bécsi gavallér úrnak, aki a nevét nem 
volt hajlandó elárulni, mivel elvből nem barátkozott rangon aluli né
pekkel, s miután a koponyát épségben átvette és még egyszer megte-



kintette, nem mintha elégedett lett volna vele, hanem csak különösnek 
találta, s megállapította róla, hogy a koponya csakis madártól származ
hat, ellentétben a számtartó balga magyarázkodásával, hogy ez egy kö
zönséges lókoponya, mivel a számtartó koponyáját sokkal inkább ha
sonlatosnak találta a lókoponyához, mint azt, amelyiket a kezében tar
tott, vagyis magával vitt. A számtartó előbb a fogához verte a tallé
rokat, majd a házba vitte és odatette a többihez, gondolván, a mai nap 
nagy hasznot hozott neki, s tallérjai az elképzelt iramban szaporodnak, 
és mivel más nem is állott szándékában, mint tallérjait szaporítani, jó
kedvében még egy üveg bort is felhajtott a nap folyamán, amit külön
ben csak ünnepnapon engedett meg magának, takarékosságból. 

A bécsi gavallér pedig megérkezvén Bécsbe, tudós doktorokhoz kez
dett járogatni a koponyával, amit maguk a tudós doktorok is igen kü
lönösnek találtak, míg némelyikük valóságos állatnak tulajdonította a 
koponyát, mások már madárra esküdtek, de nem tudták mire vélni a 
koponya alakját, így más németföldi tudós doktorokhoz utasították vele 
bocsánatkérések közepette a bécsi gavallért, miután illendően megven
dégelték. 

A németföldi tudós doktorok viszont egyértelműen az őslénytan tárgy
körébe utalták a koponyát, és svájci doktorokhoz küldték vele a gaval
lért, aki, amikor a koponyát kézhez vette, nem is sejtette, hogy felkelti 
vele a tudományos világ felindulását, mondhatnánk izgalmát. De mivel 
a gavallér megsokallta az úton töltött heteket, végül is őfelsége udvari 
doktoraihoz fordult (a Suhajna nevű paraszt az idő tájt, meg később 
r,em, amíg csak élt, nem tudta őfelsége nevét, ő csak a koponyát szán
totta ki, de lehet, hogy más is kiszántotta már előtte, csak fogalma sem 
volt, hogy ekkora érdeklődésre tarthat számot, mint ahogyan a Su
hajna nevű parasztnak sem volt róla később semmiféle értesülése, őtőle 
csak egyszerűen elvették), akik aztán a gavallér háta mögött összenevet
tek, amit nem mertek volna megtenni a szemébe, és nagyképűen, hosszas 
stúdiumok és alapos hozzáállás után megállapították, hogy a koponya, 
amelyet a gavallér hozott messzi vidékről, nem más, mint egy közön
séges tevekoponya, erősen fejlett hím állaté, s mivel a gavallér kedves 
embere volt az udvarnak, pénzt nem fogadtak volna el tőle, ha rájuk 
nem tukmálja; ennek ellenében viszont írásba foglalták észleléseiket a 
koponyával kapcsolatban, s mint későbben konstatálták, jó munkát vé
geztek. 

Az a teve, amelynek koponyája utóbb a bécsi gavallér tulajdonát ké
pezi, 1677-től egy janicsártiszté volt, mert feltehetőleg ugyanannak a 
tevének a koponyájáról van szó, amelyet az említett janicsártiszt aján
dékként kapott még borjú korában egy másik janicsártiszttől, akivel egy 
ideig együtt szolgált Budán a török lovasságnál, de mivelhogy barát
ságuk magára vonta a figyelmet, a másik janicsártisztet áthelyezték, s 
az most barátságuk emiéjiére küldte messzi földről egy karavánnal a 
Raha névre hallgató teveborjút a Szülejmán nevű tisztnek Budára, mivel 
a szultán birodalma áttekinthetetlenül hatalmas. 

A janicsártisztet, akit Szülejmánnak hívtak, Ibrahim pasa azonban, 
akit az idő tájt még nem tettek meg szerdárnak, erre csak később került 
sor, amikor már befolyásos barátainak a száma a százat is meghaladta 
a portánál, a végvárak rongálásáért és fosztogatásáért 1680-ban karóba 



húzatta, mert a janicsártiszt nem mutatott semmiféle vitézséget, ugyan
is nem német vagy magyar végvárakat sarcolt, hanem egyetértve a 
kutya gyaurokkal, a magasságos porta hatalmát rombolta a határokon, 
a maga gyarapodására, a megátalkodott őrségek szeme láttára, 

A tiszt három napig jajgatott és esküdözött a karó hegyében, ami me
gint csak Ibrahim pasa éleslátását igazolta, hiszen akárhány magyar hi
tetlen álló hétig is elsilbakolt odafönn egyetlen zokszó nélkül, utána 
kiszenvedett; amint a pasa ennek hírét vette, a janicsártiszt minden va
gyonát lefoglalta a maga számára, s a Raha névre hallgató fiatal hím 
tevét odacsapta a maga tevéi közé, de itt már senki sem tudta, hogy a 
tevét valamikor Rahának hívták, ahogy két nap múlva arra sem emlé
kezett senki, hogy a janicsártisztnek, akit karóba húztak és leköpdös
tek, mert összeszűrte a levet a birodalom ellenségeivel, Szülejmán volt 
a neve. hanem csak egyszerűen másik tisztet állítottak a helyére, akinek 
intő példaként még utoljára megemlítették elődje hűtlen eltévelyedését, 
s óva intették attól, hogy ilyesmire adja a fejét, mert végtelen a pasa 
irgalma, de bosszúja elől eddig még senki sem menekült, ami azt je
lenti, hogy a haragja is végtelen. 

A pasa ezután hosszú ideig békén élt, kedvére bujálkodhatott a lányok
kal, és ritkán kellett igazságot tennie, míg igazságosságáért meg nem 
tették szerdárrá, ez pedig abban az esztendőben esett meg, amikor a 
fiatal Thököly gróf megházasodott, özvegy grófnőt vett feleségül két 
gyermekkel, akinek az első férjét Rákóczinak hívták, s vitéz ember 
volt, elmondhatják a német császár generálisai, csak fiatalon elhalt, 
még jóformán alig nőtt ki a szakálla, de Allah a jókkal szereti körül
venni magát, s a jók közül is a legjobbakkal, állítja Ibrahim budai pasa, 
aki később szerdár lett, majd elesett a háborúban, a kardját még holtá
ban sem engedte ki a kezéből. 

A Raha nevű teve, de ezt már Ibrahim pasa nem tudta, hogy a tevét 
Rahának hívják, meg nem is szívesen emlékezett az ilyesmire, erős és 
fiatal hím állat volt, és napról napra tovább növekedett és erősödött, 
legalábbis erre lehet következtetni abból az egyszerű tényből, hogy vé
gül már más tevék málnájának a kétszeresét is elbírta, kedves állata 
lett a pasának, s az is maradt, még szerdár korában is, mert gyönyörű
ség volt ránézni, a hajcsárok is megkülönböztetéssel bántak vele anél
kül, hogy ezt Ibrahim pasa egyszer is említette volna nekik. 

A fiatal gróf kedves és irigylésre méltóan nagy műveltséggel rendel
kező ember volt, csakhogy nehezen boldogult a pénzzel, bár birtokait 
csak millió holdakkal lehetett mérni ez idő tájt, keresztül-kasul a nagy 
síkságon és fönn a hegyvidéken; hadai is óriásiak, már ha csak a parasz
tok lélekszámát vesszük e nagy kiterjedésű földön, ami a tulajdonát 
képezte. 

Hatalmas seregei pedig hajlanak a szavára, ha a testi és lelki szabad
ságról szól, mert olyan édes a szava, mint a méz, vagy inkább az óbor, 
3 ahogy 1682 nyarán meglátogatja Ibrahim pasát, nem feledkezik meg 
arról, hogy seregeit előbb készenlétbe állítsa, de arról már megfeled
kezik, hogy a zsoldjukat is kiadja, azok meg már csupasz fenékkel ül
nek a lovaikon, s nem hallgatnak a tisztjeikre, hanem a hasuk után 
járnak, amikor csak tehetik. 



Hanem Ibrahim pasa, aki ekkorra már a méltóságteljes szerdár címet 
viseli, és nem átallja hitetlenekkel fertőzni magát, hogy azután a bűn
ben fetrengjen velük, már lépéseket tett a portánál, hogy fiatal barátja 
számára kieszközölje a portánál az athnamét, amely a grófot egy
szersmind minden magyarok és horvátok királyává teszi, illendő évi 
adó fejében, amit a porta számára köteles lesz átszolgáltatni Ibrahim pa
sának, minekutána majd kedvére sáfárkodhat országával, amíg csak 
térdre nem kényszeríti a német császárt, s erre meg is van minden ki
látása. 

Mert hogy a császár is nagyot ígért, amikor Saponara pataki német 
kapitány útján küldött üzenetében a Tiszán túli ország hercegévé akarja 
megtenni a grófot, hanem Ibrahim ekkora már felkerekedett a hábo
rúra, amelyhez a gróf seregei is nyomban csatlakoztak, s pozdorjává 
törték, enyhén szólva, a császár hatalmát egy akkora csomó városban, 
amely éppenséggel elegendőnek bizonyul egy szent királyság megalapo
zásához, ha a többi részt is hozzácsatoljuk, miként az meg is esett, az 
athnamé átvételekor, amit a választott erdélyi fejedelem erősen boritalos 
állapotban végig is nézett, mielőtt Ibrahim pasa kirabolta volna; de nem
csak a fejedelmet rabolta ki, hanem a török őrségeket is mind az utol
sóig, amiért, ha visszagondolunk, nemrégiben karóba húzatott egy Szü-
lejmán nevű janicsártisztet, aki azután még három napig élt, a karón, 
ellenben Ibrahim pasát nem fenyegette az a vszély, hogy őt, az újjonan 
kinevezett szerdárt, valaki is karóba húzassa, így még lányokat is hor
datott össze magának bujakórságát enyhítendő. 

És ekkor esett, hogy amíg a pasa pásztoróráinak hosszú sorát töltötte 
sátrában, egy fiatal teve, amely nagyszerűen fejlett hím állat volt, oly
annyira, hogy még a rávetett pillantás is gyönyörűségszámba ment, mivel 
a hajcsárok a többi tevével együtt a szőlőskertekbe csapták legelni, és 
ott vagy a rengeteg zsendülő szőlőtől, amit bezabált, vagy a bortól, mert 
lehetséges, hogy beleivott valamiféle feltört és otthagyott boroshordóba 
(mert mindez a Hegyalján történt), s ettől a valamikor Raha névre 
hallgató teve úgy berúgott és részegségében annyira felbőszült, hogy le-
fel száguldozva azzal a furcsa, ügető mozgással kezdte sorra összedön
tögetni az alighogy felállított tisztisátrakat, a drága selymeket ormótlan 
lábával beletiporva a vizelettől átázott és mocskos föld sarába, míg csak 
az Ibrahim pasa sátrához nem ért, aki odabenn pásztoróráinak hosszú 
sorát töltötte, s az ő sátrát is állati indulatában meg nem gyalázta, ezzel 
túllépve minden elképzelhető határt, úgyhogy az ott felgyülemlett se
reg azonnal lépéseket tett az eszét vesztett állat megzabolázására vagy 
éppenséggel felkoncolására, amikor egy dióbarna köpönyeges és zúzott 
arcú lovas rúgtatott a teve után, s vezetéken kapva teste súlyával maga 
alá gyűrte a földre, minekutána a teve azon állapotban ott meg is ma
radt, hogy kialudja magából az ital rettenetes hatását. 

Ibrahim pasa pedig menten maga elé rendelte a lovast, s mivel az tö
rökül is értett keveset, méltóságához nem illő módon szóba elegyedett 
vele, s megtudta, hogy a szultán hatalmas szövetségesének, a francia 
királynak alattvalója, aki ím, ily messzire elvetődött, s azt gondolván, 
hogy a gróf, akinek seregéből a francia való, amúgy is igen-igen kedveli 
a franciákat, nem is faggatta tovább kilétéről, hanem bátor tette fejé
ben átengedett neki szabad prédára egy közepes nagyságú falut, nap
keltétől napnyugtáig, és megengedte, hogy e célból csapatot gyűjtsön ma-



gának válogatott cimboráiból, amennyiben mostani csapatával elégedet
len lenne. 

Ezek után a katona, akit Jean de Mercier-nek hívtak, s annak idején 
a francia udvarban lovaggá is ütöttek, éjjeli szállására távozott, s ott 
embereket toborzott, hogy napkeltével megrohanja a pasa által szabad 
prédára felkínált falut, ezzel el is szakadván a gróf seregétől, aki né
hány év múlva már csak vele egyenrangú lovaskapitány, és Zalánke
mény ostrománál vitézkedik a német császár szedett-vedett hada ellen. 

Mert visszagondolván azokra a napokra, jegyzi meg a drága uraság, 
az öreg Szimeun, akiről a parasztok egyre-másra azt kérdezik egymástól, 
mikor hagy már magunkra bennünket ez a vénember, pontosabban: mi
kor döglik már meg ez a vén disznó; túlélve a világ háborúságait még 
mindegyre itt tenyészik a vidék nyakán, és legalább annyi idős, mint 
maga a vidék, pontosabban, mint a legöregebb parasztnak az apja, ha 
azt történetesen agyon nem nyomja az erdőn egy nagy fa, épp azon az 
éjszakán, negyven évvel ezelőtt, amikor a fiatalabbik Szimeun uraság 
született, ennek az öregebbiknek a legkisebb unokája, és nagy volt a 
keveredés a házban, a paraszt pedig éjszaka kiszökött az erdőre, kihasz
nálva a keveredést, hogy fát lopjon, de a fa, amelyet ki akart vágni, 
már olyan öreg és korhadt volt, hogy rázuhant és agyonnyomta, hát 
ez a paraszt lenne éppolyan idős, mint az öreg Szimeun, pedig már ak
kor is nagyon öreg volt, öregemberként került a vidékre. 

Hanem a fiatalúr, az öreg Szimeun vendége, csak kifelé tekinget az 
alkonyatba, nagyszerű napáldozat, mondja, s igaz is, ahogy a rácsos 
ablakon keresztül bevág a fény s idebenn felizzik vörösen, de legesleg-
vörösebben az öreg Szimeun orra hegyén, a tetemes borfogyasztás követ
kezményeképpen, míg a fiatalúr a kisasszonyokat várja, hogy megjöjje
nek a faluból, a tegnap délutáni kocsival érkezett Szeged felől, az öreg 
Szimeun pedig kalandos történetekkel szórakoztatja német és magyar 
nyelven, amelyeket csak csicsergi, mint a madarak, mert hogy vezény
szavakon kívül alig pár szóból ügyeskedi össze mondandóját, mely híres 
ősét, Jean de Mercier francia lovagot illeti, akit ő még szemtől szembe 
látott, nagy vitéze volt a világnak, képét megőrizte a család, s ujja át
mutat a levegőn, a hatalmas keretben függő metszetre, hogy a fiatalúr 
is vessen oda egy pillantást. 

S hogy ez megtörtént, a fiatalúr csodálkozva tekint az öreg Szimeunra, 
gyönyörű alkonyati fényben, igen, mondja, a Herceg az, nem épp előnyös 
megvilágításban, vagy csak a mester ügyetlen utánzata teszi, ismert kép, 
Savoyai Jenő herceg, a győzedelmes császári hadvezér, genialitását ren
geteg nyert ütközet bizonyítja, véli a fiatalúr. 

Akkor valami nincs rendben. 
A gallér, állítja a fiatalúr, némileg átszabott, s a háttér is zártabb, 

megengedhetetlen mulasztás, már ami a mesterséget illeti, engedjen meg 
uraságod. 

De hát ki robogott be akkor ott, a folyón, a herceg fáradtságtól elré
vedező tekintete előtt abba az iszonytató képbe, hogy zsíros, hosszú haja 
a vállát verdeste, s éppolyan sipkát hordott, mint a kurucok, ami egy 
pillanatra igen meghökkentette a hadvezért, és hatalmas, dióbarna kö
pönyeg lengett a nyakában, amelyet arany csattal kapcsolt össze, vagy 



negyven lovassal, az ütközet derekán, s bár akkorra már biztos volt a 
győzelem, mégis e maroknyi sereg áldozott legtöbbet, már azzal is, hogy 
két embert vesztett, két nem reguláris katonát áldozott az eszméért, egy
szersmind megszabadítandó a világot a pogány ördögöktől? 

Ezt kérdezi rá százhúsz évre az öreg Szimeun, aki, maga sem tudná 
megmondani, hány császárt szolgált; legutóbb a felséges királyasszonyt. 

Fordulva pedig ekkora bizalmatlansággal a világ felé, amely őt el
nyelte, vagy csak megrágta és kiköpte — egy öreg ember, aki már 
képtelen arra, hogy szembenézzen a tényekkel, amikor a világ vélemé
nyét már nem lehet megmásítani, ha egyszer úgy hiszi, hogy igaza van. 

Vége lesz az alkonyati tüneménynek, az erdő mögött kialszik a nap, 
harmat száll a kertre, mire a kisasszonyok végigsuhognak a bokrok 
között, pauvre papa! 



szökés 
(Regény) 

V A R G A Z O L T Á N 

6. 

Falak . . . 
Szürkék, dísztelenek, durván vakoltak, vigasztalanul cellaszerű helyi

séget zárnak körém. Ismerős helyzet, nem is veszem egészen komolyan, 
mégis átveszem a titkártól a dossziét, elégedett pillanatást vetek a hom
lokára tetovált kasztjelzésre, helyes, rendben van, két kaszttal követ
kezik csak mögöttem, alacsonyabb kasztbelieket meg se tűrnék magam 
körül, minisztereim valamennyien „II. kategóriások", „I. kategóriás" 
viszont csak én vagyok, egyetlen tagja a magam kasztjának, ennyi csak 
kijár nekem, végül is a világtörténelem legnagyobb forradalmát vezet
tem győzelemre, a ráció, a szellem diktatúráját teremtettem meg, olya* 
társadalmat, ahol az egyetemi rektor, fenét, az elnök csemetéjéből is 
könyörtelenül segédmunkás lesz, ha többre nem alkalmas, olyan világot, 
ahol nincs isten Allahon kívül, pardon, nincs érték az értelmen kívül, 
ez a jelszó ragyog mindenütt, ezzel kezdődik és végződik alkotmányunk 
is, pár pillanatnyi révedezés után veszem csak észre, hogy a titkárom 
még mindig szolgálatkészen várakozik, köszönöm, elmehet, kinyitom a 
dossziét, előre tudom, hogy senkinek se kegyelmezek, mégis belelapozok 
a kegyelmi kérvényekbe, elvégre a rend, az rend, a mellékelt fényké
peken Cavle arcát látom, aztán Blanarikét, Farkasét, Kozomaráét, Gu-
bacskó Bálintét, egymás után tolom félre a kérvényeiket, főbenjáró 
ügyek, hamis kasztjelzést tetováltattak a homlokukra, kegyelemről szó 
sem lehet, persze Pisti esetében sem, nála értékesebb nőből csiholt sze
relmet, vágyakat ébresztett benne, és a maga színvonalára süllyesztette 
le, Zsuzsa képénél pár percig elidőzöm, elnézem a kedves félmosolyát, 
nagyon jó felvétel, japános szeme valószínűtlenül élőn csillog, emlék
szem, ott kaptam le Póregyházán a Horváthék udvarán, háttérben az 
öreg eperfával (azóta kivágták), ez még a régi Zsuzsa volt, érdeklődő és 
lelkesedni tudó, mielőtt még belelaposodott volna a Pisti melletti fél
boldogságba (külön vétke ez Pistinek), hiába, őszintén sajnálom, de hát 
kétszeresen is bűnös, hülyét boldogított, és hülyével érezte boldognak 
magát, ugyancsak főbenjáró, hogy miért, azt számtalan beszédemben is 
megindokoltam, legalaposabban összegyűjtött Műveim (bordó bőrkötés 
aranybetűkkel) tizenkettedik kötetében fejtettem ki, körülbelül negy-



venoldalnyi terjedelemben, aforizmává sűrített zárómondattal — „nem 
az elviselhetetlen, hogy mások boldogabbak nálunk, hanem, hogy nálunk 
ostobábbak is azok lehetnek" — áll kiemelve a 736. oldalon, de bele
került az alsóbb kasztok számára készült breviáriumomba is, nincs ki
vétel hát, ugyanezért lapozom tovább Klári és a Lófejű kérvényét is, a 
többibe bele se nézek már, egymás után firkantom a nevemet „az ítéle
tet jóváhagyta" nyomtatott sor alá, kihúzom, hogy „kegyelemben ré
szesítette", sietnem kell, kifutottam az időből, pedig még az Antiprimitív 
Ügyosztály jelentését nem néztem át, naponta érkeznek a jelentések kü
lönböző korlátolt elemek kilengéseiről, hogy azokról, akik titokban ellen
z é s indulatokat táplálnak a náluk értelmesebbek iránt (a szúrópróba
szerű agyvizsgálatok sajnos ezt igazolják) ne is beszéljünk, mellettem 
hangtalanul működő futószalag, egyetlen mozdulat és a dossziék eltűn
nek egy nyílásban, a kérvények szétválogatása már a computer dolga, 
ha ugyan akad dolga egyáltalán, mivel az elfogadott kegyelmi kérvény 
kivételes esetnek számít, „az ítélet végrehajtandó", fut az utasítás a 
nyomtatott áramkörökön, telex kopogja le a központi fegyházban, sima 
és olajozott az ítélet-végrehajtás is, automata berendezés továbbítja az 
elkábított elítéltet, fájdalom és szemtanúk nélkül történik minden. 

Felállók, vigyázzba vágom magam, némán a falat bámulom. Egyperces 
hallgatás mindenkinek kijár, és egynapos böjt is — ma kedd van, ked
den írok alá, kedden csak vizet iszom. Török Jutka percek múlva jut 
csak eszembe. Több nevet el se olvastam, Török Jutka nevére mégis ha
tározottan emlékszem, épp csak megfeledkeztem róla, hogy idegen állam
polgár, nem játékszer, komolyan kell vennem, diplomáciai immunitást 
élvez, nem ítélhetem el, legfeljebb kiutasíthatom, sebesen tárcsázok, de 
csak szaggatott bugás, mi ez, ki merészeli használni az én személyes, 
elnöki vonalamat, hallatlan, merénylet, összeesküvés, bugás, bugás, bu
gás továbbra is, bugás, bőgés, bőgő részeg ének, állati üvöltés, botorkáló 
léptek, káromkodások, sercegő vízsugár az aszfalton, na tessék, már 
megint, istenem, elvtársak, miért hagyjátok őket a szarban, csináljatok 
velük valamit, hogy embernek tudjam érezni őket, azaz hogy hálás le
hetek nekik, amiért felébresztettek, gyűlölöm a hülye, megalomániás ál
maimat, azóta kísértenek, amióta a fantasztikus regényemet abbahagy
tam, mintha csak helyette öklendeném föl őket, újabban meg Török 
Jutkával kombinálódik, papucsomat elrúghattam valahová, sarkamra lé
pek csak, hideg a folyosó köve, a torkomon lefolyó víz hidege viszont 
kissé megnyugtat, fél három, legalább két óra még a felkelésig, gondos
kodnom kellett volna altatóról, nem remélhetem többé a regényem meg
születését az álmatlan éjszakáimtól, azelőtt gyakran fölkeltem, megírtam 
egy-egy részletet, de csak részletet, mindig csak részletet, többnyire úgy, 
hogy nem tudtam, mire is lesz jó, ennek most vége, reggel viszont. . . 
reggelre okvetlenül össze kell szednem magam, nem bliccelhetek el még 
egy napot, be kell mennem a hivatalba, ha másért nem, beteget jelen
teni, alighanem csakugyan az vagyok, egy kis idegcsillapitó minden
képpen rám fér, kikészültem, kétségtelenül kikészültem, kórházba me
gyek, szanatóriumba, diliházba, néha szinte kísértést érzek a totális be-
dilizésre, dili-izzadmánnyal venni körül magam, dili-szálakból szőni gu-
bót magam köré, de talán a szabadságomat veszem csak ki, vagy be se 
megyek, a felmondásomat akár otthonról is elküldhetem, hazamenekülök, 
még ma, rögtön, azonnal, mindjárt. 



Haza? . . . Rendben van, mondjuk így. 
Mondjuk, hogy sötétedik már, amikor beesengetek a zárt kapun, ami 

számomra mindig nyitva áll; az öregek többnyire nappal is zárva tart
ják. Félpercig várakozom, vagy talán egyig, csoszogó léptek, klaffogó 
oapucstalpak, vagy puha házicipő alig hallható nesze; ha papucs, az apám, 
ha házicipő, az anyám. 

— Nahát! Tényleg! Te vagy az? 
— Nahát én. Tényleg én. 
— Valahogy gondoltam is, hogy jö s sz . . . Persze, szombaton mindig 

számítunk rád. Csak . . . 
— Csak sokszor hiába. Többször is jöhetnék, tudom . . . 
Néhány mentegetőző szó, kifogás; nem mindig a legszerencsésebbek, 

gyakran átlátszók . . . 
Csakugyan nem tudom, többször is megtehetném ezt az utat, rövidke 

ugrás csak, lóugrás, két kocka előre, egy oldalt, légvonalban kurta ferde 
egyenes át a folyón, gyakoribbak is lehetnének ezek a szombatok, mind
egy, majd mondok valamit, nem is a szombatról, mert nem várok addig, 
kissé talán a szokásosnál jobban meglepődnek tehát, elegem lett, torkig 
lettem a Várossal, nem bírtam ott tovább, kivagyok, segítsetek rajtam . . . 
persze dehogy csinálok belőlük panaszkönyvet, semmi baj, épp csak a 
szabimat vettem ki előbb, egy kollégám nyúzott, vegyem ki most, mert 
ő később szeretné, egyszerre nem mehetünk, nekem meg mindegy, „ne
kik" is, egy hónapig igazán kibírják fordító nélkül, nagyon is vígan, 
itthon talán egy hétig maradok, el se döntöttem még, hová is megyek, 
időközben beérünk, elhaladtunk a szürkületben feketének látszó buxus-
sövénnyel övezett virágágyások mellett, elhajolunk az öreg szomorúfűz 
útracsüngő lombja elől, nem tudom, megvan-e még, szó volt róla, hogy 
ki kellene vágni már, egyes ágai évek óta csupaszon lógnak, a tágas elő
szobában meg mindenütt cserepek, bár ilyenkor már csak az aprócska 
kaktuszok maradnak bent, de ezek az aprócskák mindenütt ott vannak, 
„medvetalpak", karószerüek, sugarasan szétnyílók, tölcsérszerűen rende
zett levelekkel, vagy éppen kehelyre, tulipánra, tengeri liliomra emlé
keztetők, gömb alakúak, tengeri sünök, de a hosszúkások között akad 
tengeri uborka is, aztán a kandeláberek ezerféle változata, tüskések, 
pelyhesek, szőrösek, gyapjasak, egy részük mindig virágban, a sarkok
ban mindenütt virágállványok, elágazók, több emeletesek, apám lelemé
nyes konstrukciói, hosszú polcok a falon apró cserepek végtelen sorá
val, vagy „egyszemélyes" kis erkélyek, minden lehetőség kihasználva, 
alig jut hely a fogasnak, télen a kabátomat vigyázva vetem le, nehogy 
leverjek valamit; aztán beljebb kerülünk, aki bent maradt, mondjuk, az 
apám, talán éppen a tévé elől áll föl (a képernyőn esetleg két állam
férfi csókolódzik), illetve fölállt már előbb, fölismerte a hangomat, újra 
öregebbnek látom egy kicsit, hiába, kései házasság kései gyümölcse va
gyok, jobb oldali ősz hajcsíkjának ezüstje mintha már fehérbe menne át, 
kissé előrenyúló hajlott orra az erős állával és a rövid felsőajkával vala
hogy öregasszonyossá teszi, többször ajánlani akartam már, hogy növesz-
sze meg újra a bajuszát, sokkal előnyösebbben hat, valahányszor meg
jövök, mindig meglepődöm egy kicsit az öregedésén, nem mintha pár 
hónap alatt sokat változott volna, hanem mert gondolatban mindig fia
talabb kiadásban idézem föl, félig-meddig a gyerek- vagy legalábbis a 
kamaszkori apámat, mintha nagyon rég elszakadtam volna tőle, egyszó-



val csók, üdvözlés, nagyjából ugyanaz a szöveg, mini a kapuban, aztán 
csend, illetve csendet megtörő kérdések, kölcsönös hogyvagyok, sokat 
dolgozom-e, á dehogy, amióta otthagytam az iskolát, egyáltalán nem, 
nagy semmittevés az egész, érdekel-e a munkám, nem túlságosan, lehet, 
hogy kár volt otthagyni a tanügyet, sajnos a légkör tűrhetetlen volt, 
néhány emberrel lehetetlen volt együtt dolgozni. „És akikkel most dol
gozol?", „Most csak a magam dolgával törődöm, és nem érzem annyira 
fontosnak az egészet, hogy izgassam magam", válaszolom, majd hozzá
teszem, hogy épp elég okom lenne rá, írok-e még?, néha, inkább csak 
magamnak, azaz, hogy ezt már nem is kérdezik, tapasztalhatták, hogy 
ilyenkor a csigaházamba húzódom, esetleg valami viccet mesélek in
kább, mindig szállítok néhányat, az időközben hallottakból (egyeseket 
csak az apámnak mondok el, a legkülönfélébb vicceket tárolom magam
ban, aztán kinek-kinek ízlése, előítéletei és színvonala szerint), több
nyire sikerült feldobni a hangulatot, leplezni a belső nyugtalanságomat; 
sokszor még azokat a kérdéseket is a levegőben érzem, amelyekről tu
dom, hogy újabban bennük maradnak, azelőtt inkább faggattak, miért 
élek úgy, ahogyan élek, miért nem próbálom „rendezni az életemet" va
lahogy, különösen az anyám, négyszemközt még mindig tartok tőle egy 
kicsit, higgyem el, nagyon megnyugodna, ha találnék valami rendes 
lányt („rendeset" akárhányat találhatnék, gondolom közben, sőt rendeset 
idézőjel nélkül is), azért, mert Klárival nem sikerült, hát istenem, ő még 
ma sem érti, hogyan történhetett ez Klárival, amikor olyan helyes volt, 
ma is mindig barátságosan köszön neki, ha összetalálkoznak, talán én is 
hibás voltam, na persze, hogy az, azt becsülöm benne a legjobban, hogy 
nem elfogult a javamra, hogy nem tartja Klárit egyszerűen kurvának, 
ahogyan azt a fiús anyák óriási többsége a történtek után tenné, egyszer 
kifakadtam, ugyan, hová gondolsz, hol van már Klári, ne tarts hülyé
nek és ne nevettesd ki magad, nahát akkor annál jobb, de hát miféle 
élet ez, éveken át albérleti szobában . . . tekintetem átnyúl fölötte, valami 
fogódzót keres, istenem, mit tegyek, mondjam, hogy egészen jó kis szo
bám van, összkomfort, koszt, minden, Stolz mama úgy gondoskodik ró
lunk, hogy az édes szülőanyánk se jobban, talán még az ágyába is magá
hoz venne, ha szépen kérném, nem is kellene túl szépen kérnem, vagy 
éppen hogy anyám én nem ilyen lovat akarok, nekem nem az kell, hogy 
család, vityilló, kocsi, vagy ha igen, hát csak úgy mellékesen, vagy még 
úgy sem, én magányos farkas akarok lenni, árvából lett jó katona, ge
rilla, igazságtevő szegénylegény, szellemi útonálló, nagyvadra induló 
lesipuskás vadorzó, akármi csak futószalagon készült termék nem, síne
ken futó aprócska jármű. Persze értem is az anyámat, értem mindkettő
jüket, végeredményben nem is vagyok már egészen fiatal (erről azonban 
rendszerint megfeledkezem), hallgatom hát őket, az óvatos szemrehányá
saikat vagy inkább rejtett célzásaikat, például az apám elkésett ön
becsmérlését, hülye mindenki, aki nem csak azzal törődik, hogy minél 
többet kaparjon össze magának és mielőbb, mert ő aztán sokra ment 
vele, hogy csak olyan ügyeket vállalt, amelyben az igazság az ügyfele 
oldalán állt, „nem mintha azt hittem volna, hogy ezzel a világon vál
toztathatok, épp csak hogy elmondhassam, hogy én tiszta maradtam, 
rajtam semmi se múlt, vagyis egyfajta hazug fölényérzet kedvéért, 
ürügyként, hogy másokat lenézhessek", fejtegette egyszer, és tessék, csak 
azt érte el, hogy a kartársai a város legélhetetlenebb ügyvédjének tart-



ják, semmit se szerzett, csak azt a kis szőlőskertet, sokáig ragaszkodott 
hozzá, akkor is még, amikor a vele szemben külön is rosszindulatú adó
prés miatt már rég okosabb lett volna megszabadulni tőle, ez a ház meg, 
ez is örökség, „az anyádé tulajdonképpen", ám aki a paragrafusok közötti 
bújócska élvezetéről beszélnek, és azzal dicsekszenek, hogy olyanokat 
húztak ki a pácból, akikért maguk se adtak volna egy lyukas garast se . . . 
látszólagos helyesléssel hallgatom, bólogatok, persze, igazad van, eset
leg megjegyzem, hogy ezt azért jobb később megtanulni, hogy jobb ké
sőbb megöregedni, azt már csak gondolom hozzá, meg hogy valójában 
sohase volt ügyvédnek való, talán mindig is hiányzott belőle a mester
ségéhez szükséges csavaroseszűség, nyilván maga is érezte ezt, amikor 
később vállalati jogásznak ment, kétségtelenül valami merevség keve
redik benne egy bizonyos patinás és álmodozó széplelküséggel és áll 
össze valami megbánt, de lerázhatatlan, steril tisztességgé, alighanem 
bennem is megvan ez, némileg átitatva az anyám vitálisabb, kicsit ka
cér (valaha, azt hiszem, vonzó) simulékonyságával, azaz, hogy két kü
lön réteg ez, anyám a külszín, az alkalomhoz és környezethez illő, „mi
kor milyen", szándékosan „szimpatikus" viselkedésem, még a látszó
lagos nyegleségem és az alkalmi bohóckodásaim is, apám a mag, a felszín 
alatti indulataim, a leplezett, kvázi-forradalmisággá, ironikus szkepszissé 
alakult morális felháborodásaim, mindaz, aminek irodalmi vetületét sze
rettem volna kicsiholni magamból, vagyis az anyám mintegy bebugyo
lálja bennem az apámat, puha és süppedékeny, de nehezen áthatolható 
védőréteggel vonja b e . . . mindez átáramlik az agyamon, illetve állandó 
jelenlétként érzem inkább, miközben ráhagyósan az apámat hallgatom, 
nem szívesen vitatkozom vele, már csak a várható rövidzárlatok miatt 
sem, úgy tűnik, apám olyankor is ellentmondásra gyanakszik, ha nem 
arról van szó, gyakran alighogy elkezdek valamit, máris kiveszi szám
ból a szót, „nem, ez nem így van", és ugyanazt mondja, amit én akartam 
mondani, cáfolatként érvel a magam ki nem mondott érveivel, de nem 
szívesen hozakodok elő a „munkaélményeimmel", a „közéleti panaszaim
mal" se, igyekszem elkerülni a „na látod, ezt én rég megmondtam ne-
ked"-féle megjegyzéseit, azt, hogy előre tudhattam volna, megkímélhet
tem volna magam a fölösleges csalódásoktól, „tudtam is, sose voltak túl
zott illúzióim", válaszolom, ha mégis ilyen irányt vesz a beszélgetés, és 
közben érzem, hogy még sincs így, több illúzióm volt, mint amennyit 
szívesen bevallók, akár magamnak is, még kevésbé neki, menekülök az 
igaza elől, inkább a kaktuszairól kérdezem, szerzett-e új fajtákat mos
tanában, Német-, Olasz- és Franciaországból szokott magvakat hozatni, 
ettől mindig felélénkül, „ja persze, gyere csak", egyébként lehet, hogy 
ő is csak kap a témán, mindenesetre fölállunk, egymás után vesszük 
szemügyre a bizarr kis növényszörnyeket, neveket emlit, Zygocactus 
truncatus, Opuntia rhodanta, Rhypsalis pachiptera, némelyikről büszkén 
jegyzi meg, hogy nálunk csak a legritkább esetben virágzik, müérdeklő-
désem leginkább még ilyenkor sikerül, dicsérő jelzőket lökök ki magam
ból, váratlan felfigyeléseket színlelek, ez itt, nahát ez, ez igazán fantasz
tikus, vagy az ott, hogy is hívják, Echinocactus Williamsii, ja persze, de 
közben „pszichoanalitikus" feltevéseim támadnak — miért épp ez lett 
a hobbyja, köze van-e a kaktuszok tüskéinek a lehúzott redőnyeihez, 
kivetítik-e a világgal szembeni ellenséges érzületét? 



Anyám halálhíreit is valahogy olyanformán hallgatom, mint az apám 
kaktusz-eseményeit; inkább ezeket, mint életem eligazítására irányuló 
félénk kísérleteit. Leveleiben is sokszor ezekről esik szó, talán mert új
ságokat szeretne közölni velem, X néni évek óta feküdt már szélütötten 
és tehetetlenül, most végre a lánya is fellélegezhet (a lánya persze anyám 
korabeli, dehogy, jóval idősebb nála, te jó isten, szörnyedek el, csodála
tos, hogy kiknek nincsen még anyjuk), Y bácsinak igazán szép halála 
volt, este senki se gondolta volna, hogy reggelre nem ébred föl, míg Z 
bácsinak, szegénynek, a felesége halt meg, pedig mindenki az ő halálát 
várta, mindig rosszul nézett ki, talán sohase volt egészséges, vagy nem 
emlékszem Z bácsira, ugyan már, dehogynem, nem, nem emlékszem 
r á . . . Gyakran csakugyan nem bukkan föl ismerős figura az ismerősen 
csengő név mögül, vagy alig látható árnyék lebeg mögötte csak, más
kor viszont. . . Szeberics bácsi például, pontosabban Szeberics Győző, 
aktív, majd nyugalmazott telekkönyvvezető, iskolatársa volt az apám
nak, meg évfolyamtársa is, ha jól tudom, két szemeszteren át, de aztán 
kimaradt, poroszos kefefrizurát viselt, hosszú évekig a helyi dalárda osz
lopos tagja volt és bigott katolikus, apám meg gyakran ugratta, amiért 
képes volt halálkomolyan venni olyasmit, hogy „csak katolikus üdvözül
het", általában, ha egyszer kijelentette valamiről, hogy „ez így van", le
hetetlen volt kiforgatni a sarkaiból, kimerítően tudott mesélni viszont 
öt vagy tíz évvel korábban elfogyasztott tojásos velőkről és nyúlpapri
kásokról, ötéves lehettem talán, amikor anyám Petőfi Pusztán születtem 
cimü versére tanított, több gyerek rendezvényen is fölléptem vele kari
kásostorral, lengemagyarban, „édes", „aranyos", „ennivaló" voltam, és 
otthon is mindig szavalnom kellett, ha vendégek voltak, halálosan untam 
már, egyre nehezebben álltam kötélnek, Szeberics bácsi meg biztatott, 
„na, húzd ki magad és kezdd el szépen: Le a lanttal, írta Petőfi Antal", 
akkor persze nem Antalt mondtam, de egy más alkalommal tényleg ki
vágtam, hogy „Pusztán születtem, írta Petőfi Antal". . . Vagy „Kisa né
ni" neve a „kisasszony" rövidítéséből keletkezett, arra kért, szólítsam 
így, mert őt mindig így szólították, ő viszont engem „bélaságom" elle
nére makacsul Lacinak hívott, „te nekem Laci vagy és kész", nem tu
dom, miféle Lacit idézhettem az emlékezetébe, öt vagy hat nyelvet be
szélt, legjobban olaszul, gyakran fűszerezte a beszédét olasz szavakkal, 
„accidenti", „vai mallore", „va bene", sőt „porca Madonna", kedvelte a 
szófacsarást is, az olyanféle játékokat, mint felcserélt kezdőbetűkkel 
mondani, hogy „karból szappan" vagy ,,ingó firma", ki tudja, talán még 
a gyerekkorából származtak, az ablakot meg szinte mindig „ebluk"-nak 
emlegette, hatvanas éveinek vége felé járt, amikor megismertem, masz-
szív, férfias jelenség, képzőt végzett, de talán egy évig se bírta ki az 
egyik szülővárosom melletti faluban, „mindig is világot akartam látni, 
ma che, hogy ott maradjak", aztán egy gazdag dunántúli földbirtokos
nál lett nevelőnő, onnan került ugyanilyen minőségben egy fiumei csem
pegyáros családjához, később a gyárba került át hivatalnoknak, tehet
sége lehetett az üzlethez, mert sokfelé utazott hivatalos megbízásból, még 
Párizsban is képviselte a céget egy ideig, a tulaj halála után meg való
sággal ő irányította az egész vállalatot, állítólag igen szép összeg meg
takarított pénze Mussolini Olaszországának összeomlásakor úszott el, de 
ö még ezután az államosított cégnél is dolgozott mindaddig, amíg nem 
figyelmeztették, hogy nyugdíjba is mehetne már, ekkor tért vissza az 



öreg parasztházba, amelyben valaha született, nyelvórákat adott, és na
gyokat sétált, nem a városban, inkább a dülöutakon vagy a töltésen, a 
folyó partján, volt egy hatalmas bernáthegyije, vele rótta az utakat; sze
rettem hozzá angolórára járni, mert mindig valami mesével tarkította 
az órákat, csempészésről vagy csempézésről, hol arról, hogy valamelyik 
üzleti útján nagy mennyiségű játékkártyát csempészett át a svájci— 
olasz határon, foto-lemeznek álcázva, hol pedig arról, hogy a cége egy
szer egy előkelő bordélyház fürdőszobáit csempézte ki, „akkor láttam 
belülről ilyen intézményt, meg persze a hölgyeket is, áttetsző leber
nyegben voltak, alatta semmi, de azt fölszalagozták"; néha még azután 
is meglátogattam, amikor már nem jártam órákra, főiskolás koromban, 
főleg nyáron, ha odahaza voltam, meg még azután is, „ó, a Laci!", 
üdvözölt örömmel mindig, utoljára akkor mentem el hozzá, amikor már 
Póregyházán állomásoztam, csontsovány volt, teste valahol az üresen 
lógó ruhájában veszett el, arca valami pergamennel bevont halálfejre 
emlékeztetett, és nem ismert m e g . . . „Istenem, de ha a végén láttad 
volna", mondta anyám, amikor beszámolt a halála körülményeiről... 
„De akikre a házért rábízta magát, igazán szépen gondozták." Máskor 
meg, „ja igaz, meghalt Czinege, a suszter is", mindig arról mesélt, hogy 
a fél lábát a háborúban vesztette el, még az elsőben persze, mások sze
rint azonban ez csak egy havas árokban részegen átaludt éjszaka em
léke volt; lómészárszék volt a házban, ahol a már gyerekkoromban is 
öreg édesanyjával lakott, „hány lóerő van benned?", kérdezte, vala
hányszor a cipőkkel megjelentem, rendszeres vásárlói voltunk a lómé
szárosnak, akárcsak ők, csakhogy nekünk mindig a vesepecsenyét tették 
félre, még a jegyrendszer idején volt ez, eleinte nevettem a „lóerős" 
viccén, de később már félve nyitottam be hozzá miatta, „kevesebb po
hárköszöntő és több kenyér", mondta egyszer a kocsmában hangosan, a 
fővárosban éppen magas vendég járt, nálunk meg zavarok voltak a ke
nyérellátás körül, egy hónapra ítélték feltételesen, ettől kezdve az anyja 
hazahozta a lapos, negyedliteres üvegeket, egyre gyakrabban, talán fél 
évvel élte túl a fiát, szívós, szúrós szemű és nagyszájú öregasszony volt, 
amíg csak fölöslegessé válva össze nem omlot t . . . sorakoznak, egyre so
rakoznak a halottak, mintegy anyám száján keresztül búcsúznak tőlem, 
szinte erőszakkal köszönnek el, a fülembe kiáltanak, méltóztassak még 
egyszer tudomást venni róluk, tolakodva még a halálnemüket is közlik 
velem, gutaütés, infarktus, szívasztma, agytrombózis, tüdőembólia és per
sze rák, rák, rák . . . Többnyire a nagyszüleim lehetnének, bár ott van
nak már köztük a szüleim kortársai is, ők azonban inkább csak kisebb-
nagyobb betegségekkel szerepelnek, vagy a családi problémáikkal, de 
még ha az én nemzedékemről vagy a nálam fiatalabbakról beszél is, rend
szerint ez is az ö korabeliekkel függ össze, többnyire szülői szemléletet 
tükröz, tudom-e például, hogy Németh Pubi Kanadában van, talán fél 
éve költöztek ki, nagyon jól megy nekik, hanem azért az anyjával csú
nyán elbánt, egyszer ugyanis már korábban kinn volt „terepszemlét tar
tani", de erről az anyja mit sem tudott, azt hitte, csak Németországba 
ment, egészen az utolsó percig nem szólt neki. Ha nem halottak, hát 
eltávozottak . . . 

Valahányszor hazamegyek, mindig kiderül, hogy elment valaki, gye
rekkori játszó- vagy osztálytárs. Nem kell egyébként otthon maradnom, 
hogy erről halljak. 



„Hát te nem tudtad, öregem?, több mint egy éve már, persze bolond 
is lett volna az ő szaktudásával...", vagy „most már megmondha
tom . , „ e l m e n t " , „készül elmenni", „úgy látszik, kifelé gravitál", leg
jobb esetben (?) „sajnos én nem mehetek"... Akadnak persze kivételek 
is, Fazekas Ádámmai is találkoztam egyszer, hosszú évek óta nem lát
tam, mindössze annyit tudtam róla, hogy sofőr lett, azt hiszem, a kis 
Klárit kísértem haza Garics Laciékhoz, visszajövet köszönt rám, pilla
natok múlva találtam csak rá az ismerős ismeretlensége mögött, nagyon 
megörült nekem, éppen a háza közelében történt a találkozás, be kellett 
mennem, bemutatott a feleségének meg a két kislányának, konyak, fe
kete, mindkét parkettás szobáját meg kellett néznem, de még a kony
hában is parkett volt és szőnyeg, „És, hogy főztök itt?", mutattam a 
szőnyegre, „Hát szépen, vigyázunk", nagyon büszke volt a házára, igaz, 
hogy régi anyagból építette, náluk az olajgyárban ugyanis lebontottak 
valami öreg csarnokot, alaposan megszenvedtek, amíg a téglákat meg
tisztították és hazahordták, de hát a család, a rokonság, majdnem mindent 
maguk csináltak; aztán arról beszélt, hogy amióta az igazgató sofőrje 
lett, sokfelé járt vele, külföldön meg itthon is, vasárnaponként is elviszi 
ide, oda, amoda, egy időben felírogatták ugyan a vörös számtáblás ko
csikat, de aztán abbahagyták, úgy mondják, azóta, hogy egy olyan igazi 
„glavonja" kocsiszáma is a noteszba került, az illető persze mindjárt 
fölhívott valakit, a rendőrre meg „ráhúzták a vizes lepedőt", azóta csend 
van, „behúzták a farkukat, ej de szépen behúzták", volt valami cinkosán 
csatlósi öntudat a hangjában, ahogy erről beszélt, nem megy ő kül
földre, dehogy megy, két öccse ugyan ott van, hát csak menjenek . . . Na 
•JS Gubacskó Bálint, nyilván ő se forgat a fejében ilyen terveket, Bodor 
Anti itthagyott házát tavaly vette meg, azaz a felét, mert egy likai 
mérnökkel osztozik rajta, „Szevasz, öreg fiú", vágtam hátba a múlt
kor, „meg se látod a szegény embert", később meg miután beültünk egy 
pofa sörre, „látom, remek színben vagy, hízol a nép zsírján", egy pilla
natig mintha azon gondolkozott volna, megsértődjön-e, „Hülyéskedek 
csak, ha nem tudnád", kurta, kappanhangú nevetés volt a válasz, „ná
lad sose tudja az ember, tréfálsz-e vagy komolyan beszélsz", „De hát 
ez így is van rendjén", feleltem, „még csak az kellene, hogy ezt is tudd", 
mondtam neki már olyat is, hogy szerintem vezetőknek nem szabadna 
élvezni az életet, méghozzá minél magasabb poszton vannak, annál ke
vésbé, vagyis a kádereket az élet örömeire alkalmatlan emberekből kel
lene összeválogatni, gyakran ugrattam így, őt is, másokat is, megfelelő 
kísérőfintorok sáncai mögé húzódva, odahaza mintha „bátrabban" ad
nám át magam a „funkciugratás" örömeinek, jó néhányan az iskolatár
saim voltak, meg nem is függök tőlük, pár napig mintha felszabadul
tabban érezném magam a szegleteikben gyerekkoromat őrizgető öreg 
házak között, vagy az anyanyelvibb légkör miatt is, persze egyfene, itt 
is, ott is ugyanazok a nyavalyák, öncsalás az egész, legszívesebben még 
a kis Klárival hülyéskedem, okvetlenül nyaralni viszem az idén, még 
ha miatta talán egy Henriette-et mulasztok is el, furcsa, hogy csak olyan
kor érzem fontosnak, ha már velem van, az első percekben csak köteles
ségből hangolódom rá, aztán belemelegszem a játékba, elfelejtem, hogy 
nem is akartam igazán, érdekes, mintha nyoma se lenne bennem a faj
fenntartás ösztönének, kamaszfejjel is többször gondoltam már, hogy az 
én kedvemért senkinek se kellene szülnie, sohase értettem, hogyan ke-



sereghet valaki az utódai elmaradásán, hogy az ö nemes fajtája ki ne 
vesszen, micsoda önhittség, persze férfiakra gondolok, nőknél ez más, 
senkitől se követelném, hogy a kedvemért ne szüljön, azt hinni, hogy 
csak a magunk imádtatásával tölthetjük ki a másik életét, ez még az 
előbbinél is nagyobb önhittségnek látszik, ezért tettem úgy, mintha örül
nék a kis Klári jövetelének, pedig csak annyit éreztem, hogy éreznem 
kellene valamit, talán egy kis félelmet éreztem még, emlékszem, a szü
lészeti osztály folyosóján is az jutott eszembe, hogy fölösleges terhet 
vállaltam, írói szókimondásomat veszélyeztetőt, na persze, a vértanú
álmaim, ábrándoztam én már arról is, hogy eltömik a szobám kéményét 
és Zolához hasonlóan füstmérgezésben végzem . . . Egyszóval a kis Klári, 
főleg olyankor jut eszembe, ha hasonló korú kislányokat látok. Például 
a motelban is . . . 

Két fürge, örökmozgó kislány. Valószínűtlenül tarkának, színesnek 
tűntek a lámpafényben. 

Egyikük talán nyolcéves lehetett, szőke kis lófarokkal, paprikavörös 
blúzban és kénsárga szoknyában, a másik ötévesforma, búzavirágkék 
pulóvere sehogy se illett fehér alapon piros pöttyös szoknyácskájához, 
vastag fekete hajfonatai nyugtalanul röpdöstek a feje körül, hol előre, 
hol hátra kerültek; szüntelenül ott mászkáltak az asztalok között, fel
bukkantak, eltűntek, újra előkerültek, nem látszottak testvéreknek kü
lönben, szórakozottan őket figyeltem egy ideig, még azután is, hogy Sta-
nojevic, a „Velepromet" üzletvezetője az asztalunkhoz ült, szintén valami 
társasággal volt itt, épp csak átugrott hozzánk, elnézést, de Dér Sanyi
val lenne megbeszélnivalója, hallotta ugyanis, hogy Sanyi gyakran for
dul meg Szegeden, ahol olcsóbban lehet kéttarifás villanyórához jutni, 
ő viszont ismer egy belgrádi pasast, aki húszezer régiért ellátja a szük
séges hivatalos jelzéssel, amennyiben tehát Sanyi hajlandó lenne egy
szer együtt menni vele, nagyon hálás lenne, nem ismeri a járást, meg 
persze a nyelvet se, később egy szovjetunióbeli társasutazásról mesélt, 
érdekes volt, de azért Leninből sok volt egy kicsit, „na kraju mi je vec 
bilo dosta od njega", nem maradt túl soká, fél óráig talán, de mikor Be
nedek Csibit észrevettem, azt hiszem, az asztalunknál ült még. 

Akkor érkeztek, távolabb telepedtek le, csak mikor az apja alacsony 
köpcös alakját megláttam, bizonyosodtam meg, hogy csakugyan Csibi az, 
ott volt az anyja is, meg a vékony, szőke kamaszfiús férjecskéje, afféle 
családi kiruccanás lehetett, talán a hajszíne miatt se ismertem rá mind
járt, ezúttal fekete volt, a sötét szeme és a barnás bőre alapján ítélve 
alighanem most eredeti színűre festi a haját, volt már platina-, arany-
és búzakalászszőke, szalma- és citromsárga, sőt kékesfehér, két éve „az 
én időmben" viszont sötét bronzvörös, röpke eset volt csak, feltehetőleg 
közvetlenül Dér Sanyi után következtem, ő is ismertetett meg vele, 
maga is csak futóvendég volt Csibinél, attól tartok, nem merte tovább 
folytatni, Csibi ugyanis szívesen viselkedett kihívóan a feleségekkel szem
ben, fenyegették már vitriollal is, Sanyi meg igyekszik épségben meg
őrizni a családi légkört, nyilván ezért szakított vele, illetve hagyta abba 
inkább, mert Csibit csak abbahagyni volt szokás, vagy ö hagyott abba 
másokat, egyszóval a különbejáratú szobájában Sanyi is csak egyszer-
kétszer járt, ez a szoba, ez is a nevezetességei közé tartozott, épp csak 
először nem volt szerencsém vele, Csibi szinte azzal kezdte, hogy szoba
festők dolgoznak náluk, pillanatnyilag valamennyien együtt alszanak, 



jött volna hozzám is, csakhogy nekem semmi kedvem se volt rá, Stolzné 
jelenléte idegesít, gyakran mások is jönnek hozzá tévét nézni, azt ha
zudtam hát, hogy nem tűri az ilyesmit, azt hittük, szép este lesz. Csibi 
a folyópart felé kanyarodott, bezötyögött a füzesbe, leoltotta a reflek
torokat, ekkor vettük csak észre az esőcseppeket, nemsokára dobolni 
kezdtek a kocsi tetején, egész éjszaka zuhogott, kényelmetlenül, lehetet
len helyzetben szorongtunk, hamarosan szinte elviselhetetlenül meleg 
lett idebenn, és a kocsi belseje a kigőzölgésünkkel telt meg, az eső miatt 
még az ablakot is csak pillanatokra ereszthettük le; ennek ellenére ritka 
ünnepi formába lendített, végig kezében tartotta a vezérszólamot, erősen 
közepes kannak tartom magam, de talán még egy kőszoborba is képes 
lett volna mindig újra és újra életet verni, hajnali kettő után gyújtotta 
be a motort, alig tudtunk kikecmeregni a sárból, kiszáradt a szánk, Csibi 
kijelentette, hogy „meghal" szomjan, csináltunk egy kis kitérőt a mo
telig, de már zárva volt, így a restibe mentünk, konyakot ittunk szódá
val, alig néhányan voltak csak, a szomszédos asztalnál három húsz év 
körüli srác ült, észrevették Csibit, összevigyorogtak, „Gle, gle, Cibika, 
bogati", állt volna föl kissé ingatagon egyikük, egy farmernadrágos, na 
még csak ez hiányzik, gondoltam, szerencsére a másik kettő visszatar
totta, Csibi előzékenyen hazafuvarozott, dögfáradt voltam, de a zu
hanyozástól kissé magamhoz térve, láttam, hogy már lefeküdni 
sem érdemes, erőszakkal tartottam nyitva a szememet, alig vár
tam a Stolzné kávéját. „Ejnye, ejnye, az én rossz fiacskám lum
polt máma, nézze meg az ember" tolta elém végre úgy hét kö
rül, de az iskolában is három vagy négy feketét fizettem be Szilágyi Nu-
sinak, éveken át töltötte be a hivatásos kávéfőzőnő szerepét, egész dél
előtt kótyagos voltam, figyelmem szertegurult, valamennyi osztályban 
nyelvtanórát tartottam, tanulóim ismerték már ezt a szokásomat, tudták, 
hogy mindig így teszek, ha „rosszkedvű" vagyok, ha mást nem is, hát 
az irodalmat mégiscsak tisztelem, világért se adnám le szárazon, lélek
telenül, elmaradtak azonban a szokásos felvillanyozó szóvicceim is; kissé 
hülyének tűntem a magam szemében, idegesít, ha nem érzem szellemi 
képességeim birtokában magam, már ekkor arra gondoltam, hogy Csibi-
vel nem folytatom tovább. Mégis összejöttem vele még egyszer, ezúttal 
a szobája frissen festett falai között, nem egészen úgy alakult az éjszaka, 
ahogyan vártam, talán mert éppen vártam, és hát az agyam, az én bár
mit is nem megbolygatni képtelen agyvelőm . . . nem emlékszem már, 
hogyan is kezdtem el, csak a válasza maradt meg, „Azt hiszed, nem tu
dom, hogy nem vagyok normális?", „Hülyeség", mondtam erre, „egyál
talán nem érzem fontosnak, hogy valaki normális legyen, nem is sze
retem a normálisokat", sajnáltam már, hogy nem tudtam ellenállni a 
vesékbe túró szenvedélyemnek, ha már itt vagyok, vegyem olyannak, 
amilyen, kissé kényszeredetten kezdtem el simogatni újra, és utána is 
igyekeztem gyengéd lenni, rendszerint merő tisztességtudásból is végig
csinálok egy kis utójátékot, még ha ez részemről üres rituálé csupán, 
agyamról legtöbbször pillanatok alatt oszlik el a köd, áramkörei nyom
ban a maguk autonóm pályáin indulnak el, egyszerre idegennek érzem 
a másikat, azaz ráébredek az idegenségére, szó sincs undorról, csupán az 
egyensúlyérzékem indul ellentámadásba, komikusnak tűnök a magam 
szemében, nevetségesnek érzem percekkel előbbi hevülésemet, meg a má
sikét is, belső bosszú ez talán, amiért az imént még tündérlánnyá, isten-



nővé, megszentelt edénnyé válhatott, főleg olyankor, ha minden, csak 
nem az, bizonyára akarom leplezni, ezért suttogtam jól kiszámított ciró
gató szavakat Csibi fülébe is, de még később is tovább lovagolt a „nem 
normálisságán", halk duruzsolással úgy beszélt róla, mintha csak valami 
jelen nem lévő harmadikról lenne szó, mert hát az mégse normális, hogy 
ö minden nadrágtól megbolondul, a férfiak meg mintha rögtön meg
éreznék, mi rejlik benne, voltak, akik megkergültek tőle, jócskán kapott 
tőlük verést is, megöléssel is fenyegették már, „és hát én is, néha ször
nyen undok tudok lenni", a szülei például, főleg az anyja, mindent meg
tennének érte, mások már úgy kivágták volna, hogy a lába se éri a föl
det . . . volt egy korszaka, amikor pár hétig egyáltalán nem aludt ott
hon, egy ideig egy kocsmai harmonikással élt együtt, aki tíz nap múlva 
kirúgta, de azután se ment haza, hol itt aludt, hol ott, amíg csak a 
szülei könyörögni nem kezdtek, hogy térjen vissza, ekkor zsarolta ki 
belőlük a különbejáratot, meg a kocsit is, azóta végleg megtörtek, és 
tulajdonképpen nem jó, hogy ilyen, egyáltalán nem, emiatt nem ment a 
tanulás se, a kereskedelmiből is kimaradt egy év után, egyesekkel volt 
tele már a félévi bizonyítványa is, állással is hasztalan próbálkozott, pe
dig az apja többször is megpróbálta elhelyezni, hiába, ott i s . . . (na per
sze, gondoltam közben, irodai tündérként is csak bizonyos körültekintés
sel lehet érvényesülni) és hiába próbált meg kitartani is valaki mellett, 
pedig megpróbálta, higgyem el, többször is, „Te biztosan tudod, mikor 
volt az, amikor a boszorkányokat égették?", ja persze, a középkorban, 
hát akkor őt biztosan megégették volna. „Más korban viszont szentnek 
kijáró tiszteletben lett volna részed", mondtam erre, valóságos kis elő
adást tartottam neki az ősi kultúrák szakrális prostitúciójáról, Mezopo
támiáról, Indiáról, a görög hetérákról, aztán a primitív népek szokásai
ról, különféle összeolvasott dolgokat szedtem elő, olyasféléket, hogy míg 
a pápuák lányai teljesen szabadon élnek, addig egyes beduin törzseknél 
az anya kötelessége elvágni a teherbe esett lánya nyakát, hogy bizonyos 
Etiópiában élő törzsek férfiai bevarrják az asszonyaikat, ha hosszabb 
útra mennek, az eszkimók viszont a feleségükkel is megkínálják a vendé
geiket, „Nahát akkor majd egy eszkimóhoz megyek, olyanhoz, akihez 
sokan járnak", nevetett, volt humorérzéke, egészen jól elszórakoztattam, 
később attól melegedett be újra, hogy én milyen okos vagyok, azt hiszem 
mindenkiben talált valamit, ami ajzószerré vált benne . . . Bizonyos 
együttérzéssel hallgattam a vallomásait, azaz a fecsegését inkább, bár a 
szenvelgése, a szerep játszási szükséglete valahogy őszintének hatott; ki
csit hadaró szavát hallgatva, meg még utána is, többször azon tűnődtem, 
vajon hol rejlenek Csibi „csibiségének" gyökerei, csalódásban, rossz kez
detben, vagy egyszerűen „biológiai kurva" csak, alighanem mégis az 
utóbbi, úgy hallottam, már az általánosban is afféle kis Lolita volt, egy 
tornatanárt állítólag miatta ítéltek el, arra is gondoltam, hogy rendsze
resítem ezeket az ágybéli szeánszokat, következetesen „megértem", nem 
kezelem ringyóként, de féltékeny szerelmesként se bánok vele, szükség
letté fejlesztem benne ezeket a vallomásos együttléteket, idővel talán 
egyfajta gyóntatóként láncolhatnám magamhoz, talán még azt is meg
tudhatnám tőle, milyen volt Pisti az ágyban (mert persze Pisti se hiány
zik közülünk, szép számú és ütőképes kis szabadcsapattá szerveződhet
nénk), kifürkészhetném, mi az, ami Zsuzsát hozzáköti, intim megnyilat
kozásai birtokában akár még nevetségessé is tehetném, legérzékenyebb 



pontján találhatnám, mert a Pisti-félék mindenekelőtt ott sebezhetők, 
precízen beirányzott ágyúval venném célba, mint Napóleon a Szfinx 
orrát, persze ez is csak afféle „belső irodalom" volt, sokkal jobban sze
retem a független lebegésemet, semhogy ilyen perverz rögeszmék meg
szállottja legyek, és hát Csibi a bőre szegfűszegillatával, a derekam köré 
kulcsolódó combjaival és a fáradhatatlan fenekével talán még az erősebb 
fél is lehetett volna, lehetséges, hogy mégsem bírtam volna a másokkal 
való osztozkodást, semmi kedvem se volt bármi szerelemszerűt érezni 
iránta, csak mert időnként lefekszem vele, ismerem magam, tudom, hogy 
nem vagyok képes olyan ésszerűen rendezni a dolgaimat, ahogy el
várom magamtól, alighanem a gazdátlanul keringő, kötődni kész szabad 
vegyértékeim babrálnak ki velem, csakhogy én nem kívánok olcsó vagy 
hisztérikus kis ágybamarcsákat a képzeletemtől felcicomázva látni — 
vagy olyat, aki egyszerre ember és nő, intellektus és spontaneitás, szö
vetséges, fegyver- és munkatárs, de játszópajtás és szerető is, vagy 
akárkit, de hideg fejjel, kívülállón, bárkivel helyettesíthetőn, épp csak 
hogy jóllakassam magam, nem tűröm a hülye pólusom uralkodását, időn
kint koncot neki, aztán pofa be, ezért tépek szét már az elején minden 
kapcsolatot, nem is mindig tudatosan, „mindannyiunk Milicájával" is 
például . . . emlékszem, ahogy másnap délelőtt, vagyis a Frankfurtban 
rokonlátogató Stolzné szobájában töltött éjszaka után, pár percre ma
gunkra maradtunk a tanáriban, odajött, hozzám törlekszkedett, látha
tóan kész lett volna egy kis improvizált nyalakodásra, én azonban ked
vetlenül valami olyasmit mondtam, hogy mindennek megvan a maga 
ideje és helye, szegény Milica, mintha arcul csapták volna, sértett ki-
rálynővé merevedett, persze valóban ki nem állhatom, ha benyitok és 
éppen ölből ugrik le valaki, de aztán arra gondoltam, na lám, legalább 
vége, nem kell törnöm a fejem a befejezésen... Ami viszont Csibit illeti, 
örültem, hogy itt a szünidő, rövidesen elutazhatom... A másik kettő 
közül különben Dér Sanyi vette először észre. 

Később, azután már, hogy Stanojevic elment az asztalunktól. 
— Na nézd csak, a Csibi — hallottam Sanyi hangját —, mostanában 

igazán ritkán látni valahol. 
Erre aztán Pisti is felfigyelt, róla kezdtek beszélgetni, ismételten cso

dálkoztak, hogy itt látják. Lényegében arról folyt a szó, amit már tud
tunk Csibiről, hogy amióta férjhez ment, alig látni valahol, úgy látszik, 
kitombolta magát, van ilyen, hogy alighanem a Csibi apja vette kezébe 
a dolgokat, ő beszélte volna rá ezt a zöldfülűt, ideje volt már, hogy csi
náljon a lányával valamit, a srác meg, úgy látszik, teljesen beléesett, 
vagy lehet, hogy csak rájött, milyen jó vásárt csinál, semmiképp se rossz 
üzlet ilyen házba beülni, állítólag nagyon is jól megy az öreg Benedek 
órás- és ékszerészüzlete (egyesek szerint Mehmeddel is mindenféle üz
letei vannak, tőle szerzi az aranyat), a fiú meg akkor munka nélkül is 
volt, nyilván az állást is Benedek papa szerezte n e k i . . . És hát Csibi egy 
időben bukott rá, lehetséges, hogy általában bukik a szűz fiúkra, könnyen 
meglehet, hogy ezt a kölyköt is ő avatta be. De azért kíváncsiak, meddig 
tart ki mellette, ha ugyan eddig is kitartott már. Nagyjából magam is 
hasonlókat gondoltam róla, korábban, meg ott a motelban is, miután 
Csibit észrevettem, de inkább hallgattam, később kapcsolódtam csak a 
beszélgetésbe. 



Nem tudom pontosan, mikor és arra se emlékszem tisztán, mit me
lyikünk mondott éppen. 

— Csak tudnám, hol találta ezt a szerencsétlent. Szinte sajnálom sze
gény hülyét. 

— Ismered? 
— Autószerelő. A „Motoremont"-nál dolgozik. 
— Beszéltél vele valaha is? 
— Nem én. 
— Nahát akkor . . . 
— Mit „nahátozol"? 
— Honnan tudod, hogy hülye? 
— Na hallod? Aki ilyet elvesz, ugyan már . . . 
— Az előbb azt mondtad, egészen jó vásárt csinált. 
— Más értelemben. Tényleg nem csinált rossz üzletet. Csakhogy az 

én gyomrom az ilyet sose venné be. 
— Na persze, a gyomrod . . . 
— így van . . . És nézd meg a képét. 
— És te? 
— Én? Mit én? Hogyhogy én? 
— Hát úgy. Szépen. Tulajdonképpen rég meg akartalak már kérdezni, 

hogy viseli el a gyomrod a saját baromképedet. 
— Tessék? Nem értelek . . . 
Halkan, nyugodtan beszéltem, hangom sehogy se volt összhangban a 

szavaimmal, valószínűleg ezért nézett rám annyira értetlenül, ezért tűnt 
úgy, hogy rég szeretném ilyennek látni az arcát, vagy úgy általában is 
egy ilyen arcot, ahogy megmered, elsápad, éppen a legmagabiztosabban 
és legtermészetesebben önelégült véleménynyilvánítás után, nem, nem 
hiszem, hogy ennek bármi köze is lett volna a Csibi újdonsült férjéhez, 
igazán nem néz ki valami nagy lumennak, viszont, hogy Pisti egyáltalán 
hülyének mer nevezni valakit . . . úgy is mondhatnám, hogy „Quod licet'-
alapon bőszültem föl, emlékszem, volt a félbehagyott utópisztikus re
gényemnek egy részlete, egy becsületsértési per, ahol a felperes azért 
perli az alperest, mert az lehülyézte, mire a bíróság mindkettőjüknél in
telligenciavizsgálatot, azaz „általános személyiségvizsgálatot" rendel el, 
és mert az alperes bizonyult értelmesebbnek, elutasítja a felperes pana
szát, sőt megbünteti, amiért az őt megillető sértés ellen tiltakozni mert, 
elég mulatságos kis részlet volt, lehet, hogy ez is közrejátszott, de a 
lényeg talán csak az, hogy Pisti iránti utálatom ebben a pillanatban érte 
el a kritikus szintet és vált a pofája végképp elviselhetetlenné, ha revol
verem van, talán azt rántom elő, s úgy lövöm le, unottan, vagy legalábbis 
unottságot szimulálva, ahogyan egy legyet csap agyon az ember, hamar 
észbe kaptam különben, nyomban azután, hogy Pisti arcán fölpiroslott 
az öt ujjam nyoma, talán már a csattanás is kijózanított vagy Dér Sanyi 
bárgyúságig elképedt húsos arca, legszívesebben hangosan kacagtam 
volna, úgy nézett rám ijedten, miközben két, összecsapásunk közé fe
szülő karja szétnyúlt az asztalunk fölött. „Na mi az, megbolondultál?", 
kérdezte, „Valószínűleg", eresztettem le másodszor is ütésre emelt karo
mat, szótlanul mentem végig az asztalok között a felém forduló arcok 
kereszttüzében, sietve menekültem, mégis valahogy diadalmasan köny-
nyűnek éreztem magam, mint aki kiürült, nyomás alól szabadult, túl
jutott a zeniten, az orgazmuson, világos, persze, az történt, aminek tör-



tennie kellett, előbb vagy utóbb, de elkerülhetetlenül, és ha nem Pistit 
ütöm meg, hát valaki mást, Cavlet vagy Kozomarát, ugyanilyen stílus
ban, azután, hogy megkérdeztem tőlük, miért hiszik, hogy jogukban áll 
tönkretenni azt, amiért valaha meghalni is készek voltak, ez lett volna 
az igazi, sajnos nem sikerülhet minden tökéletesen, igen, egyszer minden
képpen cserben kellett, hogy hagyjon a mimikrim, hacsak nem akarok 
egyészen hozzáhasonulni, belül is azonosulni vele, ez lett volna a vége, 
ha még soká folytatom. Fütyörészve mentem az úton, majdnem szök
décselve, mint valami hosszú szobafogságból szabadult boldog kisgyerek, 
Hajdú Pisti bordó Fiat—1100-asa talán tíz perc után robogott el mellet
tem, külön élveztem, ahogy mindketten vetnek rám egy-egy pillantást, 
arcukon továbbra is ott az elképedés, de még később is az egész négy 
kilométernyi gyalogút alatt is ilyen könnyed lebegő állapotban voltam, 
még a regényemet se sajnáltam, bármennyire tudtam is, hogy befelleg
zett az ipari kémkedésemnek, befurakodási kísérletem véget ért, mielőtt 
még igazán bennfentes lehettem volna és alaposan megismerhettem volna 
a klikkek kis játékait, birtokába juthattam volna az egész brancs termé
szetrajzának, hogy olyan regényt írjak róla, amilyet még senki sohasem, 
kívül rekedtem, na nem azért, mert uram isten, mi történt, elvégre azt 
magyarázhatnám részegséggel, idegkimerültséggel, más szálon is meg
kísérelhetném a kapaszkodást vagy akár városban is, ahol nyilván ugyan
ez a kép, hanem mert cserbenhagyott a híres önuralmam, és ami egyszer 
megtörtént, megeshet máskor is, bármikor kiborulhatok. Mindegy, nem 
számít . . . és még ha megírom is, mi más lett volna ártatlan, nevetséges 
kis pofonocskánál. Még csak az ujjaim nyomát se viselte volna utána 
senki. 

Amikor Weigl Berci először eszembe jutott, azt hiszem, a kaput nyi
tottam éppen. ; 

Weigl Berci, persze, Kosztolányi Motorcsónak című novellájának hőse, 
érdekes, hogy még a nevét is megjegyeztem. Szegény, sokgyerekes, rosz-
szul fizetett tisztviselő. Éveken át kuporgatott pénzén motorcsónakot vesz, 
aztán semmi se bántja többé. Bármi baj érje is, csak arra gondol, hogy 
neki motorcsónakja van. Csakhogy nekem nincs, nem is volt, mindössze 
előlegeztem magamnak a rágondolást. Mindent a leendő íróságomra tet
tem föl, mindent ennek rendeltem alá. A munkámat, a barátságaimat, a 
szerelmeimet. Szándékosan téptem el minden kapcsolatszálat, tenyész
tettem magamban a kívülállást, ha úgy tetszik, az elidegenülést. Lebegni 
akartam, egyfajta swifti, voltaire-i, shaw-i, dürrenmatti rálátás magas
latáról letekinteni, ítélni elevenek és holtak fölött. Beleszerettem egy 
magatartásba, anélkül, hogy tisztáztam volna, elég erős vagyok-e hozzá. 

Ügy látszik, hiányzik belőlem valami. Talán a bátorság csodás lehető
ségeimet silány megvalósulásra cserélni föl. Képtelen vagyok a jövőt je
lenre váltani, rettegek, hogy semmim se marad, titokban mindig is érez
tem önmagam csődjét. Ezért bújtam álruhába, ezért halmoztam a jegy
zeteimet is. A haladék kedvéért. 

Hiszen eleget tudok, nem? Ismerem a világomat. Ha lenne regényem, 
már rég meg kellett volna írnom. 

Nincs regényem. Nem is volt. Nem is lesz soha. 
Na és? Hát aztán? 
Csakhogy képes leszek-e lemondani korunk egyetlen nagykorú létfor

májáról? 



Képzelt íróságom belém fészkelte magát. Meg se lehetek nélküle. 
Legalábbis nem itt. Távolabb talán inkább. 
Ott állok be a sorba, ahol könnyebben lehetek, aki sohase akartam 

lenni, de aki valóban vagyok. Ott leszek otthon, ahol idegennek kellene 
lennem. 

Mert ezt a világot csak megírni szerettem volna. 
Ezt a világot csak megírni lehet. 
Megírni tettek helyett. 
Megírni tétlenség helyett. 
Sírás helyett, dühöngés helyett. 
Arculköpés helyett, pofon helyett. 
Seggberúgás helyett. 
Hülye pofák szétverése helyett. 
Gyilkosság helyett, legyintés helyett. 
Hallgatás helyett, üresség helyett. 
Vegetálás helyett, tenyészés helyett. 
Megírni anyanyelvüket törők helyett, anyanyelvüket elfelejtőknek. 
Anyanyelvet elfeledtetőknek. 
Kocsi-, családi ház-, és villa tulajdonosoknak. 
Kocsiról, házról, villáról álmodóknak. 
Még csak nem is álmodóknak. 
Betevő falatért küzdőknek, tengődőknek. 
Külföldre távozóknak. 
Visszatérőknek és vissza nem térőknek. 
Visszavágyóknak és vissza sem vágyóknak. 
A halottaknak. 
Élve vagy halva születendőknek. 
Abortáltaknak és egyéb meg nem születőknek. 
A meg sem f ogamzottaknak. 
Megírni szélirányban vizelőknek. 
A „ne szólj szám, nem fáj fejem" egyedül üdvözülő híveinek és fej

fájós kárhozottaknak. 
Megírni írástudatlanoknak. 
Vak szemeknek, süket füleknek. 
Világtalanoknak, süketnémáknak. 
Idiótáknak, vízfejűeknek. 
Tökfejeknek, seggfejeknek. 
Fafejeknek, betonfejeknek. 
Fejreejtetteknek és fejvesztetteknek. 
Fejetlen fejeseknek. 
Vállalati igazgatóknak. 
Különböző rangú és rendű elnököknek, alelnököknek és titkároknak. 
Titkárnőiknek. 
Menyasszonyaiknak, feleségeiknek, leányaiknak, szeretőiknek. 
A jó édesanyjuknak. 
Az úristennek. 
Atya-fiú-szentléleknek, ámen. 
Szent Ferencként a madaraknak. 
Orpheuszként a köveknek. 
A sóhivatalnak. 
Megírni, vagy megszökni tőle. 



Hangom az izgalomtól sipítóssá vált, ahogy anyámat hívtam. 
— Nézd csak, nézd, púpostevék. 
— Ugyan már . . . 
— De igen. Gyere gyorsan. 
— Nahát, tényleg . . . 
Csakugyan tevék voltak, két pár kétpúpú teve egy-egy nagy sátoros 

kocsi előtt, képről ismertem rájuk. Akkor láttam először tevéket éle
temben és azóta se kocsit húzni. Bivalyokat is láttam, palaszürke bőrü
kön fényesen csillogott az esővíz. 

Napokon át zuhogott az eső ezekben az ólomszürke szeptember végi 
és október eleji napokban, sűrű, egyenletes esőfüggöny kapcsolta az eget 
a földhöz, kitartóan, megátalkodottan esett, bekényszerítve a négy fal 
közé, tanítás se volt már, menekülteket szállásoltak el az iskolában is, 
mi mást tehettem volna, mint hogy kibámultam az ablakon és a szeke
rek véget nem érő vagy meg-megújuló sorát néztem, szekerek vonultak 
át a városon, tengelyig latyakos kerekeikkel zötyögtek a sárral telehor
dott, víztől fekete macskaköveken, hasig sáros, kimerült lovak, ázott 
emberek, ládák, bőröndök, utazókosarak, batyuk, üstök, konyhakreden
cek, tűzhelyek, gyerekek fejére borított takarók, lópokrócok, saroglyá
hoz kötött értetlenül bámuló tehenek; szüntelenül növekvő pániktól űzött 
hógörgetegként mentek, egyre mentek nyugat felé az ukrajnai, moldvai, 
romániai, bánáti németek, magukkal ragadva a bácskaiak egy részét is, 
Wiesenmeyer az r.-i birtok teljhatalmú komisszárja is ezekben a napok
ban indult el, azazhogy épp csak átkelt a folyón, mindössze a legköze
lebbi faluig jutott el túl a szülővárosomon, állítólag túlságosan megrakta 
a szekereit, bognárhoz, kovácshoz rohangált, de mire az eltört kereket 
megjavították, utolérték, R.-be vitték vissza, hogy aztán a hasán ugrálva 
tapossák ki belőle az életet, de nemcsak a németek mentek, sokan ta
lán maguk sem tudták miért, alighanem Józsi bácsi se, érdekes, hogy a 
feleségére, a kövér Irén nénire jobban emlékszem, párnás, fehér, vastag, 
ékköves gyűrűkkel megrakott keze valahogy jobban elém rajzolódik, 
„Van sütemény?", nemegyszer állítottam be ezzel hozzájuk, hamar meg
szoktam, hogy valahányszor megjelenek, mindig sárga és rengő krémes 
piték, több emeletes tortaszeletek vagy fehér belsejüket nyálcsordítón 
kibuggyantó „saumrolnik" kínálják magukat, esetleg tejszínhabbal teté
zett földieper- vagy málnahalmok, de a legrosszabb esetben is akadt 
mézes csók vagy aprósütemény, nem tudom, vajon Irén néni súlyos, túl
dúsított konyhája oka volt-e a kövérségének, vagy csupán jellegével, 
stílusával alkalmazkodott hozzá, „jaj de nagy púpja van az Irén néni
nek", mondtam neki egyszer, aligha voltam több négy- vagy ötévesnél, 
egy pillanatig nézett rám, ezután értette csak, hogy ez a mellére vonat
kozik, és kezdett visítani a nevetéstől, hájas teste sokáig hullámzott még, 
nyilván a gyermektelensége miatt volt úgy oda értem, mai fényképein 
még kövérebbnek látszik, szinte elképzelem, ahogy minden lépésnél 
szusszan egyet. Józsi bácsi alakja mintha jóval elmosódottabb lenne, 
talán mert kevesebbet volt otthon, úgy emlékszem, jóképű barna ember 
volt, és gyakran nagyokat nevetett, voltak azonban olyanféle bölcsel
kedő sóhajai is, hogy „hja, a baj, az nem vaj" vagy „a parancs, az nem 
narancs", egyszer meg — valószínűleg be volt csípve egy kicsit — a 



„Tejfel toronyról" mesélt nekem, arról, hogy Párizsban van egy három
száz méter magas torony, amit „azok a buta franciák" Eiffel torony
nak neveznek, pedig az igenis Tejfel torony, mivel a tetején tejfelt árul
nak, legjobban mégis a lovaira emlékszem, leginkább miattuk szerettem 
hozzájuk járni, talán még az Irén néni süteményeinél is jobban, mindig 
kimentem az istállóba, nehéz, kövér, barázdált farú lovai voltak, súlyos 
patáik hangosan csattogtak a kövezeten, felül csúcsban végződő párná
zott nyakhámmal és láncistránggal húzták a papírzsákokkal megrakott 
társzekereket, apróra metélt szárított káposzta, sárgarépa, petrezselyem
gyökér volt ezekben a zsákokban, a megszállás alatt egy időben a had
sereg számára is fuvarozott, emlékszem, egyszer egy ilyen társzekér el
akadt valamelyik mellékutca mély sarában, a kocsis meg ahogy károm
kodva verte a lovakat, ostorával véletlenül egy papírzsákot is eltalált, 
s a fehér petrezselyemszeletkék hópehelyként szerterepültek, Józsi bácsi 
mindig nagyon dühös volt, ha az emberek a lovait verték, „előttem nem 
merik őket bántani", mondta egyszer, máskor meg a nagyapámmal néz
tük megint csak egy elakadt társzekerét, „Megmondom a Józsi bácsi
nak, hogy a Péter bácsi veri a lovakat", jegyeztem meg, ám a nagyapám 
azzal intett le, hogy „nem kell árulkodni, van a Péter bácsinak így is 
elég baja", szegény nagyapám, kis verseket írt nekem annak idején, 
afféle verses meséket a sétabot és az esernyő házasságáról (természetesen 
a sétabot volt a férj és a „szoknyás" esernyő a feleség), egy kiskutyáról, 
amelyik egymás után magyar, német és szerb házba került, úgyhogy 
„három nyelven is megtanult", legjobban talán a „Repülünk" című ver
sére emlékszem, több sora is a fejemben maradt, „úgy csillognak, mint 
sirályhad", gyakran bőgött fel a sziréna akkoriban, naponként húztak 
el fölöttünk a gépek tompa morajjal, apró ezüstös pontocskákként, több
nyire a kertünkből néztem őket, sose mentünk a pincébe, és valóban, a 
mi kis városunkat egyszer sem bombázták, ezekről a gépekről szólt a 
vers, arról, hogy az ember mindig is repülni szeretett volna, ám m o s t . . . 
„átokká vált a tudomány legszebb találmánya", ez volt a vers zárósora, 
aztán „A Sztréla élete folyása", ez meg egy kozák lóról szólt, ahogy a 
háború sodrával idekerül, „itt egy buta golyóbis szívét fúrta által; s 
hazájától messzire, kinyúlt, merev lábbal", ilyen verseket írt nekem a 
nagyapám, ő mesélte először az Iliász és az Odüsszeia tartalmát is, és 
nekem nem a hős Achilles tetszett igazán, hanem a furfangos Odüsszeusz 
és a „trükk" a falóval, pedig ahogy mesélte, „és akkor kijöttek, a tró
jaiakat öldösték", mintha ezzel is a háború ellen beszélt volna, többször 
mondót olyat, hogy az emberi butaság okozza a háborút, ő szoktatott rá, 
hogy minden rosszat a butasággal hozzak kapcsolatba, miatta vált sze
memben a butaság szubsztanciává, örök győztessé, amivel szemben min
dent megengedett, az az érzésem, hogy nem szerethette különösebben 
Józsi bácsit, túlságosan is különbözött tőle (anyámban, azt hiszem, sok
kal több van belőle), nem emlékszem, hogyan is reagált a távozására, 
csak az apámra emlékszem. „Ha jönnek, hát itt lesznek", ez az oroszokra 
vonatkozott, Józsi bácsi meg: „És te ezt csak így mondod?", azok közé 
tartozhatott, akik valami „csajkarendszertől" féltek, de talán Irén néni
nek is része volt abban, hogy megrakta az egyik társzekerét, úgy tudom, 
a szállítóvállalatát is az ő hozományából alapította . . . Németországból 
jelentkezett talán egy év után, de aztán hosszú időre megint elhallgatott, 
és az újabb levele már kintről érkezett — ekkor már újra szállítóválla-



lata volt, tíz-tizenkét teherautóval. Később megszoktuk, hogy időnként 
kihív bennünket. Aztán már csak engem hívott inkább. 

Hosszú, keskeny, fehér boríték, hetek óta állt már ott a repedt már
ványórának támasztva; nem hiszem, hogy útban hazafelé egyáltalán gon
doltam volna rá. Mentőövnek meg csak azután tűnt, hogy a kezembe 
vettem. 

Háromnegyed tizenkettő volt, fáradt voltam, mégis éreztem, hogy a 
történtek után az alvásból aligha lesz egyhamar valami, és egyszer még
iscsak válaszolni kell, miért ne, csakhogy csináljak valamit, szokásos 
mentegetőzéseimmel kezdtem, az az előnye az efféle késleltetett válaszo
lásnak, hogy a fél levelet a magyarázkodás töltheti ki, elnézést, Józsi 
bátyám, rengeteg dolgom volt, azaz, hogy nem akarom eltúlozni a dol
gokat, mivel az igazat megvallva, előbb is időt szakíthattam volna, vi
szont „tetszik tudni, hogy van ez", a levélíráshoz hangulat is kell, meg 
hát őszintén szólva (ó áldott töltelékszavak!), ami az ismételt szíves meg
hívását illeti, sokat töprengtem rajta, sajnos az a fajta ember vagyok, 
aki ilyen nagy dologra nem könnyen határozza el magát, ezért lepődik 
meg talán, amiért köszönettel elfogadom, egyszerre valahogy nagyon 
elegem lett ebből az egész . . . itt egy kis időre megállt a golyóstollam, 
több jelző is eszembe jutott, ám végül a „vircsaft"-nái kötöttem ki, így 
„magyarosan", nem „Wirtschaft"-nak írva, na lám, ez az, nem hiszem, 
hogy valaha is használtam, de olyan jó öreg polgári szó, idős emberek
től hallottam csak, nyilván a szájuk íze szerint való, „egyszerre nagyon 
elegem lett ebből az egész vircsaftból" írtam, a többi szinte magától 
ment, „amennyiben tehát Józsi bácsi ajánlata még mindig fennáll, öröm
mel lépnék munkába a cégnél, azt se bánom, ha egy teherautó vezetését 
bízza rám", írás közben szinte el is képzeltem magam a volán mellett, 
végtelen kiégett pusztaságon át robogok, ingemet, valahányszor meg
állok valahol, mindig vízbe áztatom, fejemre is vizes zsebkendőt kötök, 
nem tudom már, hol is olvastam, hogy ez a legjobb védekezés a hőség 
ellen, kétoldalt kaktuszcsoportok maradnak mögöttem, eukaliptuszok és 
más furcsa fák, még a nevüket se ismerem, kengurut is látok talán és 
persze juhnyájakat, marhacsordákat, „kérem tehát, Józsi bátyám, tegye 
meg a szükséges lépéseket, természetesen én is ezt teszem...", „ne ha
ragudjon, hogy ezúttal nem részletezem, mi késztetett erre az elhatá
rozásra, túl bonyolult lenne elmondani, máskor talán inkább képes le
szek rá . . . " , aztán „Irén néninek szeretetteljes kézcsókom, bizony még 
nem felejtettem el a habostortáit", üdvözlet, csók, ölelés, „Mr. Joseph 
Matthew" (eredeti családnevét, a „Máté"-t, nyilván azért változtatta meg, 
mert azt ott mindenki „Mét"-nek ejtette volna), „3537, Cunningham 
Street, Adelaide, South Australia", írtam a borítékra, aztán még egyszer 
„Australia", nyilván a leghülyébb postahivatalnok is tudja, hogy Dél-
Ausztrália Ausztráliában van, de hát a rend kedvéért. . . néztem a borí
tékra, egyre néztem rá, tíz percig is bámultam talán. 

Odakint Geiger-számlálóval keresek majd magamban valami honvágy
félét. A leghülyébb érzést, ami csak létezik. 

És ha rátalálok? Ha kiderül, hogy nem bírom ki? 
Azt mondják, egyszer kell visszajönni csak, hogy többé ne kíván

kozzunk vissza. 
Kicsire zsugorodott a földgolyónk, bárhonnan vissza jöhetünk. 
Csakugyan, miért? Érdekes is lenne talán. 



Mondjuk, úgy három év múlva. Öt vagy tíz év után. 
Megnézni, hol tartunk, á, szerbusztok, hogy vagytok? csináljátok még?, 

igen?, nahát ez derék, mert ha már elkezdtük, nem hagyhatjuk abba, 
nem is szabad talán, és mintha most rendesebben csinálnátok, helyes, 
nagyon helyes, kitelne tőlem ez a pimasz vállveregetés, de az őszinte 
öröm is, úgy látszik, gyógyíthatatlan vagyok, csak azért látom sötéten 
a dolgokat, mert remélem, hogy kellemesen csalódhatok, nyilván ezért 
hiszem, hogy kicsit még várhatnék is, hamarosan történnie kell valami
nek, okvetlenül csinálnunk kell valamit, ha nem akarjuk, hogy a tuta
junk deszkái széthullva szerteússzanak, elmerülésre ítélve bennünket, 
csak hát miért ne szállnék át biztosabb tutajra, dereglyére vagy bár
kára inkább, alászolgája, volt szerencsém, nem hiszem nélkülözhetetlen
nek magam, és akármilyen szerepben nem is akarok nélkülözhetetlen len
ni, lerázok magamról minden lerázhatót, múlni nem akaró nyavalyáin
kat éppúgy, mint a személyes nyavalyáimat, Zsuzsát, Pistit, a regényemet, 
mindent, Török Jutkát is persze, csakhogy Jutka lerázhatatlan, bár
mikor eszembe juthat, bármikor közbeszólhat, mint ahogy akkor is, 
mikor Orbán Tibit hazavezettem, mikor is, februárban, azt hiszem, amo
lyan igazi latyakos nap volt, mocskos, sárgásszürke hókupacok sora
koztak a járda mentén, és mindenütt a lefolyócsatornák gitároztak a fü
lembe, igazán nem tudom már, honnan is igyekeztem hazafelé, de sötét 
volt, és Orbán Tibi egy házfalnak támaszkodott, félig már el is haladtam 
mellette, amikor észrevettem, meg se ismert mindjárt, hullarészeg volt, 
nem is köszönt rám, ahogy máskor szokta, lehetséges, hogy van valami 
szemrehányás is a köszönéseiben, néha meg úgy tűnik, mintha ezzel 
elismerné, hogy nekem volt igazam, végül is nem tehettem m á s t . . . sze
gény Tibi, sokszor mesélt arról, hogy azért esik mindig vissza, mert nem 
láthatja a fiát, nem engedi hozzá a volt felesége, de nem akar tudni 
róla még a gyerek sem, persze ez afféle önigazolás volt, nyilván már a 
házassága is ezért bomlott föl, de ha részeg volt, mindig a fiát emle
gette és az asszonyt átkozta. Amikor fölvettük, nem is tagadta, hogy el
vonókúráról szabadult, óraadóként alkalmaztuk csak, egy ideig úgy lát
szott beválik, buzgósága szinte gyanúsnak is tűnt, ahogy megszervezte a 
biológiai szakkört, lelkesen és nem is ötlettelenül, a gyerekek meg mintha 
kedvelték volna az elején, próbaképpen bíztuk rá egy kisebb iskolai ki
rándulás megszervezését és vezetését, simán ment minden, ezért tettük 
meg útvezetönek akkor is, amikor K.-ba mentünk, azután tűnt csak cl, 
hogy az emlékműhöz érkeztünk, vagy még később, mindenesetre a gim
názium épületében már nem volt velünk, itt vettem észre a hiányát, 
amikor a kivégzett tanulók vitrinekben kiállított könyveit, füzeteit, raj
zait néztük, meg a fényképeket a falon, diákok és tanárok képeit, tablókat, 
csoportképeket, de itt a ránk nehezedő csendben még nem érdeklődtem 
utána (szinte csodálkoztam a gyerekek megrendülésén, sőt a magamén 
ugyanúgy), azután kérdezősködtem csak, hogy kijöttünk és a hangulatunk 
fölengedett egy kicsit. „Azt mondta, hogy elmegy egy helyre, mindjárt 
visszajön", jelentették többen is, persze rosszat sejtettem, nekem is szólha
tott volna, így aztán Bárány Ágival (végzett német szakosként nemrég lé
pett be hozzánk) ebédeltettük meg a csoportot és vittük tovább városné
zőbe, de nem került elő még este se, amikor már az egyik iskolában voltunk, 
ahol elszállásoltak bennünket, már a villanyt is leoltottuk, amikor a lá
nyok szobája felől Bárány Ági hangját hallottam, a Tibi röhögését, meg 



egy idegen férfihangot, amikor beléptem, Tibi erősen ingatagon állt 
Ági előtt, és egyre azt magyarázta neki, hogy az ismerőse, aki a város
ban látta meg és „egy életre" beleszeretett, arra kérte, hogy mutassa 
be neki, és hát ő hogyan is tagadhatna meg ilyen csekélységet egyetlen 
igaz barátjától, „ugyan, Ágika, csak nem gondolja, hogy valami rosszat 
akar, mit képzel rólam, miféle haverjaim vannak nekem?", Ági szerint 
viszont az ismeretlen fekete fiatalember, mintha csak rögtön kész lett 
volna bebújni mellé az ágyba, persze az is kapatos volt, vigyorogva egyre 
mentegetőzött, de mintha sértődött is lett volna, „nista ne morate reci, 
gospodice, ja smesta odlazim, milo mi je sto smo se upoznali...", mégis 
úgy kellett kituszkolnom az ajtón, a félig ijedt, félig kíváncsi-rötyörésző 
kislányok szeme elől, Tibit meg hiába tartottam vissza, közölte velem, 
hogy egy nagy szar vagyok, és ment a „haverja" után. Nem tudom, hol 
töltötte az éjszakát, reggelre véreres szemekkel ugyan, de elét* tűrhető 
állapotban jelent meg, elnézést kért a történtekért, annyit mondtam csak, 
hogy erről beszélgetünk még, útban hazafelé azonban, valahányszor a 
busszal megálltunk, mindig leszállt, és kivörösödött arccal tért vissza, 
egyre pénzt kért tőlem, majd a gyerekeknél próbálkozott, néhányat az 
anyjukba küldött, azok pedig . . . Mezei Jóska, az osztályom tréfamestere, 
kezdte el az éneklést, a többiek meg mindjárt átvették, „részeg vagyok 
rózsám, mint a csap", szabályos kis tüntetés volt, mi mást tehettem hát, 
mint hogy jelentettem az esetet, Tibi megpróbálkozott még az iparisko
lával is, de pár hónap múlva onnan is elbocsátották . . , mégis, a tantes
tületben többen úgy vélekedtek, hogy „nem kellett volna így elintézni", 
sőt magam is sajnáltam, van is valami reménytelenül megrendítő a menl-
hetetlenségében, ezért is fizetek neki néha egy-egy italt vagy adok neki 
visszakapni nem remélt apró kölcsönöket, mintha csak jóvá akarnék 
tenni valamit. Ezért is vezettem haza, amikor tehetetlenül a falnak tá
maszkodva megláttam, egyáltalán nem kötekedett, engedelmesen akasz
totta karját a nyakamba, tudtam, hol lakik, zörgetésemre vékony női 
árnyalak jelent meg a kapu világos négyszögének hátterében (hallottam 
már, hogy elvett egy fiatal, egygyerekes elvált asszonyt), elég tűrhetően 
berendezett kis szobába vezettük, és fektettük végig az ágyon csak úgy 
ruhástól, úgy is maradt rögtön mozdulatlanul, szépnek, férfiasnak mond
ható, de püffedt arcán a kábult részeg álommal, a felesége mozdulatá
ban meg, ahogy csak egy takarót dobott rá, mintha valami kiszolgál
tatott beletörődés lett volna, ismerem ezt az állapotot egyes nőknél, ide-
5*esít és támadásra ingerel, mint minden formája a nem lázadásnak, ezért 
is kerültem a tekintetét. Mentem is volna mindjárt, de ekkor megszólalt, 
„Képzelje, két napja nem volt itthon", meg hogy többfelé is kereste már, 
úgy beszélt velem, mintha nem először látna; ekkor néztem csak meg 
jobban, huszonöt-huszonhét év körülinek látszott, kicsit megviseltnek, 
de a tágra nyílt szemében volt valami értetlen világracsodálkozás, vala
hogy úgy nézte az alvó Tibit, mintha ezen a számára megszokott látvá
nyon csodálkozna, ki tudja, hányadszor, mindig újra és újra. — Gyakran 
megesik ez? — kérdeztem aztán. 

— Maga ismeri? — kérdezett vissza, én meg, miközben azt válaszol
tam, hogy kollégák voltunk, néhány pillanatig kísértést éreztem meg
kérdezni, nem emlegetett-e Tibi időnként egy bizonyos Halász Bélát, nem 
mondott-e olyasmit, hogy az a disznó egy életre elintézte, persze hall
gattam, a felesége viszont megtudva, hogy ideig együtt dolgoztunk, egyre 



kávét akart főzni, bizonyára alig járt hozzájuk valaki, vagy csak nem 
akart egyedül maradni az alvó Tibivel, nem tudom, ezt méltányoltam-e, 
amikor leültem, vagy csak nem volt különösebb kedvem hazamenni, 
lehet, hogy egészen hirtelen érdekelni kezdett ez a kicsit furcsa fiatal
asszony, illetve a Tibihez fűződő kapcsolata, általában is érdekel minden 
emberi kapcsolat, arra is gondoltam, hogy fél Tibitől, hátha az a program, 
hogy miután fölébred, kíméletlenül elveri. Meg is kérdeztem ezt, de nem, 
ha egyszer elaludt, többé nincs vele baj, reggel meg boncsánatot fog 
kérni, néhány napig inni se fog, de aztán elölről kezdődik minden; higy-
gyem el, ha nem iszik, „a legjobb ember", folytatta aztán, mindent meg
tesz neki, amióta állás nélkül van, még a házimunkát is elvégzi, a gye
rekért meg egyenesen odavan, mintha csak az övé lenne. Egyszóval a 
jól ismert kép bomlott ki a szavai nyomán, elég értelmesen és összefüg
gően beszélt. 

— Mondja, mit csináljak vele? — nézett rám később. 
— Szereti? 
— Nem tudom . . . Sajnálom. Olyan kár érte. 
— Mindenkiért kár, d e . . . Sohase mondta még neki, hogy itt hagyja, 

ha így folytatja tovább? 
— Dehogynem, ki tudja, hányszor. Csakhogy a lakás az enyém é s . . . 
— Akkor meg kiteheti. 
— Volt már, hogy nem engedtem be. Azzal fenyeget, hogy megöli 

magát. 
— És hogy magát öli meg? 
— Részegen sok mindent mond . . . De ezt józanul i s . . . Mindig arról 

beszél. 
— Sokan mondanak ilyet. És ez józanul is csak olyan fenyegetőzés. 
— Nem tudom . . . És ha tényleg megcsinálja? 
— Ugyan már. Nem hiszem. 
— Mondtam már neki én is ezt. Olyankor, ha haragszok rá. De ha 

látná az arcát, amikor erről beszél . . . 
Furcsán nézett rám, tekintetében valami szemrehányással. Bár lehet, 

hogy csak nekem tűnt így. 
Valahogy úgy akartam folytatni, hogy senki se köteles bárkiért is fel

áldozni magát, de aztán értelmetlennek láttam minden magyarázgatást, 
sokszor egyik pillanatról a másikra döbbenek rá, mennyire reménytelen 
bármit is megmagyarázni, most is ezt éreztem, és nemcsak azt, hogy ez 
a gyerekes nyíltságában valahogy emberien ható vézna kis teremtés lenne 
képtelen megérteni, hogy bizonyos emberek (vagy dolgok) megmentésé
vel egy ideig talán kötelességünk is kísérletezni, ám egy idő múlva már 
tisztán láthatjuk, érdemes-e tovább folytatni, hanem nála sokkal értel
mesebb, szélesebb látókörű emberek sem; bizonyos gondolatokat egy
szerűen képtelenség átültetni mások fejébe. Lehet, hogy ezért maradt 
bennem az a megjegyzés, hogy „most már mindegy, talán neki is jobb 
lesz", de lehet, hogy Török Jutka miatt hasított belém a kérdés, hogy 
vajon jogom van-e akár ilyen hanyag „jótanáccsal" is előmozdítani azt, 
ami logikus és elkerülhetetlen befejezésnek látszik, igen, valószínűleg 
ezért álltam föl hirtelen és mondtam búcsúzóul olyasmit, hogy Tibi ér
telmes ember, észre térhet még, bármennyire éreztem is, hogy akár azt 
is mondhatnám, hogy „bízzál, leányom, és az Űr majd megsegít", hiába, 
úgy látszik, képtelen vagyok az emberéletet mindenek fölött állónak 



érezni, függetlenül attól, hogy kinek az életéről és milyen életről van 
szó, képtelen vagyok szabadulni a különböző fontosságú emberéletek 
rögeszméjétől, azaz mindig is tudtam, hogy ez az egész . . . ez az egész 
megszállott kategorizálás, ez a veszélyes-hülye felsőbbrendűsdi, legfel
jebb fantasztikus regényhez használható, ezért is vigyáztam, mert vigyáz
tam, különösen, ami a tanítványaimat illeti, sohase éreztettem velük, 
hogy egyiket fontosabbnak érzem a másiknál, és hát Jutka . . . elvégre én 
Jutkának semmit se ígértem. 

Igazán nem tudom, miért is mentem el aznap a színházba, nem rajon
gok a táncdalokért, de emlékszem, hogy az előttem lévő sorban éppen az 
én tizenéveseim ültek, félsornyi fruskafüzér, pelyhes libuskanyakak, már 
a kezdés előtt szüntelenül fészkelődtek, mocorogtak, amikor meg észre
vettek, minduntalan hátrafordultak, „Halgass, Erzsi, meghallja a Halász", 
ütötte meg a fülemet, de amit meghallhattam volna, nem hallottam meg, 
„A Halász ma nem hall semmit, és azt is rosszul hallja", jegyeztem meg 
előrehajolva, általános rötyögéshullámot indítva el, amikor meg végre 
megjelent a várva várt nagy pesti slágerénekes, a képernyőről ismert 
szépfiú a kicsit dülledt pontyszemével, és ontani kezdte a legnépszerűbb 
számait, valósággal eksztázisba jöttek, ötször-hatszor is vissza kellett 
jönnie a fogpasztareklám-mosolyával, amíg csak bele nem fáradt, és egy 
csupakecs mozdulattal be nem penderítette egy cigányruhás kartársnő
iét, fruskáimat azonban nem érdekelte az „alacsony ház, füstös kémény", 
egyikük hirtelen fölállt, aztán négyen-öten is megindultak az oldalajtó 
felé, azzal akartam elállni az útjukat, hogy autogramot kérni ráérnek a 
szünetben is, csakhogy ellenállhatatlanul viharzottak ki mellettem és ro
bogtak az udvaron át nem is az öltöző, hanem a vécé felé, egyébként nem 
tudom, hogy Török Jutka is köztük volt-e, vagy egyáltalán ott ült-e az 
előttem lévő sorban, aligha, különben emlékeznék rá. Hátrább ülhetett, 
legalábbis úgy emlékszem, hogy azután vettem csak észre, amikor ki
jöttünk és Fábián Évivel meg az Évi szüleivel ment hazafelé, véletlenül 
sodródtam melléjük, utunk egy darabig egy irányban vezetett, beszél
gettünk is, kellemes este volt, meg ilyeneket, majd mikor a sarokra ér
tünk, ahol Fábiánéknak be kellett fordulniuk, Fábiánné váratlanul meg
kérdezte, mehet-e Jutka velem tovább, mert ők ugyan megígérték a nagy
anyjának, hogy hazakísérik, ám én úgyis arra megyek, rendben van, mi
ért ne, szótlanul mentünk egy ideig, érdekes, hogy egyes tanítványaim
mal egészen jól elfecsegtem, másokkal meg egyszerűn nem tudtam mit 
kezdeni, ha véletlenül négyszemközt maradtam velük, zavart az ilyesmi, 
főleg, mert lenézésnek hihették a szótlanságomat, Jutka esetében pedig 
még arról is szó lehetett, hogy úgy érezheti, rám akasztották, kelletlenül 
kísérem csak, ezért is szólaltam meg, „Na, kiszórakoztad magad?", mire 
lelkendezni kezdett, jaj, nagyon szép volt, de aztán elrontottam a kedvét, 
mert a tanulásra tereltem a szót, „Most kell megnyomni a gombot egy 
kicsit", bosszantottak a tanáros megjegyzéseim, idegesít, ha bármilyen 
formában is tipikusan viselkedem, Jutka meg szinte pánikba esett, csak 
most, csak most ne bukjon meg, mert „ha véget ér az iskola", a szülei 
megígérték, hogy érte jönnek és Németországba viszik, és borzasztóan 
fél hogy mégse mehet, mire én olyanokat mondtam csak, hogy „Ugyan, 
Jutka, szedd össze az eszedet" és „ha nem képzelnéd, hogy nem tudod, 
kiderülne, hogy tudod", persze nem győztem meg, ő az algebrát nem 
érti, egyszerűen nem érti és kész, minek is kell olyasmit tanulnia, amire 



úgyse lesz szüksége többé; magamban még igazat is adtam neki, miért is 
lenne szüksége kétismeretlenes egyenletekre, de csak olyan általános bu
taságokat feleltem, hogy nem tudni, mikor mire van szükség, közben 
megfordult a fejemben, hogy akár beszélhetnék is Fekete Lacival, alig
hanem a dolgozata is eszembe jutott, a suta kis dolgozata, amelyben ön
gyilkosságot emlegetett, meg hogy előfordult már ilyesmi rossz jegyek 
miat t . . . Lehet, hogy csak most tűnik így, de a hangjában mintha valami 
burkolt és öntudatlan fenyegetés is lett volna, „ha a Fekete tanár nép
társ megint megbuktat...", igen, ha megbuktatja, hát ő nem tudja, mit 
is csinál, lehetett ez kérés is, félénk célzás, és nem tudom, mondtam-e, 
hogy „rendben van Jutka, megpróbálok csinálni valamit", néha szinte 
hallom a hangomat, bár nyilván csak akartam mondani, vagy éreztet
tem valamit, amit ígéretnek is vehetett, mielőtt a házuk kapuját be
csukta volna maga mögött, és még csak el se felejtettem, amit meg se 
ígértem, csakhogy valahányszor Lacival a tanáriban vagy a folyosón ösz-
szeakadtam, vagy ő sietett vagy én, vagy nem voltunk egyedül, viszont 
Laci nem az a kukacos számtantanár, „ugyan öregem, add meg neki azt 
a nyavalyás kettest, nekünk is kényelmesebb, és ez a kelekótya gyerek 
még képes és kinyírja magát. . ." , na nem, Laci a lapos, „pozitivista" 
fejével ezt aligha értette volna, hiányzik belőle az én hisztérikus fantá
ziám, és ezenkívül ki nem állhattam, amikor egyes kollégák vagy in
kább kolléganők jobb osztályzatot igyekeztek kicsikarni belőlem vala
melyik tanulójuknak, csakhogy a maguk osztályfőnöki eredményeit hiz
lalhassák, szokatlan is lett volna hát egy ilyen kérés . . . egyszóval valami 
megfelelő indokolásra lett volna szükség. De talán kitalálok valamit, ha 
nem akkor tárgyalják a textilgyáraik perét. Ez volt akkor a mániám, 
minden szabad percemet a tárgyalóteremben töltöttem, még az óraközi 
tízpercekben is átugrottam, vagy ha lyukas órám volt, szembenéz egy
mással a két épület, visszafelé az utat sokszor futva tettem meg, el is 
késtem egyszer, volt, hogy fogcsikorgatva hagytam ott egy-egy izgalmas 
vagy inkább nevetséges szembesítést, maximálisan ki akartam aknázni 
a vörös képű és milliókat sikkasztó M. G. igazgató vergődését a regényem 
számára, minden szavát lejegyezni, minden gesztusát az agyamba vésni, 
esténként külön „kiértékelő jegyzeteket" is készítettem, főleg azt vizs
gálva, lapul-e benne legalább egy szikrányi „szocialista bűntudat", vagy 
akár a szemétre is dobhatjuk, mint valami értéktelen kacatot, eltapos
hatjuk, akár egy pondrót, mert.ő a féreg, a szú, járatai egész épületünk 
genrendázatát behálózzák már, ő az igazi ellenség, ellenséget támasztó és 
tápláló, bűntudat nélküli boldog h ü l y e . . . igen, ilyen gondolataim voltak 
akkor is, Jutka meg csak pillanatokra jutott eszembe, persze lehetséges, 
ha valamelyik értékesebb tanulómat érzem veszélyben.. . de hát egy 
javító miatt, istenem, egy javító mia t t . . . és az évzáró banketten is, em
lékszem, kék ruhában volt, búzavirág- vagy szilvakékben, ugyanúgy mo
solygott, táncolt, mint a többiek, pedig sejtenie kellett az eredményt, és 
hozzá is szokhatott már, az istenit a zagyva kis fejének, négy év alatt 
csak hozzászokhatott volna, előfordulhat, hogy az a legmegdöbbentőbb, 
amikor az következik be, amit lehetségesnek tartunk, persz senki se 
gyanakodott rám, senki még csak nem is sejtette, hogy külön, okom is 
van a megdöbbenésre, amiért Jutka a regényem áldozata lett. És a gyil
kosa is talán, mert lehetek-e kíméletlenül leleplező és számonkérő, ha 
egyszer elveszítettem a fölényérzetemet az ítélőszékhez. 



Jutkát csak megszokhatom, valamennyire meg is szoktam már. 
Vagy agyrém csak? . . . Józan, egészséges fejek számára mindenesetre 

az, Bödör Anti is bizonyára annak találná, hamarosan írok neki, igazad 
volt, öregem, persze, hogy igazad. . . 

Igaza? . . . Mindegy, azt írom, hogy igaza volt. 

(1972. január—november) 

(VÉGE) 



a vízimalom 
B R A N K O C O P I C 

Hegyaljai falvainkban előfordulnak hát afféle titokzatos helyek, ame
lyekről különféle, rendszerint szörnyűségekkel teli, éjhez, halálhoz, go
nosz hatalmakhoz és lélekrontó történetekhez kapcsolódó mesék keren
genék. A temetőkön, templomokon és mecseteken kívül, többnyire holmi 
gödrök, szorosok, szakadékok és útkereszteződések ezek, ahol éjszakán
ként el-elüldögél a lustálkodó ördög vagy valamelyik rokona és cim
borája, akik valamennyien furcsa dolgokat művelnek a kései járókelő
vel, a paraszttal, de főképp a bűnös fehérnéppel, amely útkereszteződé
sek nélkül is folyton ki van téve ilyen-olyan szerencsétlenségnek és baj
nak. 

Az efféle helyek szürkületkor jutnak eszébe az embernek, amikor meg 
felhangzik a mindennemű boszorkányságot elűző hajnali kakasszó, meg
feledkezik róluk: 

— Kész, most pedig munkára fel, ma reggel is kenyeret kell enni. 
Az alkonyati, isten háta mögötti helyeken innen, egészen elkülönülten 

állnak a falusi vízimalmok. Igaz, félreeső helyeken vannak, eldugottan, 
mendemondákat szőnek róluk, de még i s . . . egyetlen hajnal, még a leg
fényesebb sem tép le semmilyen malmokat belengő és körültáncoló ti
tokzatos fátylat. A hajnal csak a sötétséget és a félelmet szünteti meg, 
a fához, liszthez, éktelen zúgáshoz és csobogáshoz fűződő dajkameséket 
pedig tovább élteti. És ezen mit sem változtat a kakasszó, amit éppen 
hogy csak hallasz, s így ahelyett, hogy az átkozott éjszakai lárma végét 
jelezné, mindehhez csupán a friss reggeli színt adja hozzá, amitől a 
lisztet őrlő vízimalom jól ismert zúgása még inkább visszhangzik, a ko
rán kelő, álmos járókelő pedig mosolyogva gondol gyermekkora be-
gyöpesedett utaira. 

Hát ha ez a véletlenül betérő vendég még valamilyen nyalka írástudó 
(egyike azoknak az osztrák időből származó öregeknek, akik ismerik a 
latin betűt, vagy netán fiatalabb, kilencszáztizennyolc utáni ívású, aki 
a cirilicát is ki tudja silabizálni), akkor, istenemre, van is mit olvasnia 
a malom gerendáin. Mert ameddig csak elér a malom-krónikaíró jóságos 
keze, oda mindenhova fel van írva szénnel, hogy ki mindenki „szúrta 
meg" a kancát vagy a kecskét (szamárkanca felénk nincs!) és ki hol csó
kolta meg a macskát és a kutyát, továbbá, hogy ez és ez mit evett. E csú
fondáros irkafirkákon kívül kitudódik egy-egy szerelmi titok is, vala-



melyik atyafiról és valamelyik nőről, amin aztán a nekihevült bámész
kodónak a bajsza is nevet, ahelyett, hogy minden irkafirka után oldalra 
köpne és az apját szidná az ismeretlen tintapecér-effendinek. 

Akad itt persze valami az írástudatlan embernek is (ők vannak több
ségben), ügyetlen kézzel odamázolva valamelyik testvéréről, az ugyan
csak írástudatlanról. Láthatsz itt lópofájú embert, kitárt karral, mintha 
épp rád várna, hogy megöleljen, aztán négylábú állatkát (csikó-e, kis
kutya-e vagy tán nyúl?!), majd meg egy fickót, amint szőrén üli a pari
pát. De vannak itt pimasz dolgok is odapingálva, valamilyen pihent 
agyú pásztor keze nyomán behemót megnagyítva, olyannyira, hogy ha 
erre jártában valamilyen tapasztalatlan és pirulós fiatalasszony meglátja, 
nyomba elfordítja a fejét, és elképedve sziszegi: 

— Ments meg Uram és Szent Péter! Uh, hogy csapna belé a mennykő! 
Azután meg minden malom körül van valamilyen füzes, föveny és 

virágzó rekettye, de található a közelben valamilyen liget is. leginkább 
mogyoró, úgyhogy mindez még nap közben is kísérteties gondolatokat 
ébreszt. És hiába akarsz te mindennek ellenállni, amikor a malom meg
állás nélkül zúg és fecseg, amikor megbolygatja és felébreszti benned a 
sajt kukacot, mert ez is zizegni kezd, az átkozott, a csalárd Zizi Zukié: 

— Zi-zi-zi-zi, Milja egyedül őrzi a teheneket.. . Zi-zi, a férje meg ka
tona, s az apósa is elment kaszálni. . . Zi-zi-zutty, jó volna tán megkö
zelíteni a patak felől, majd a kukoricásból, nemde? 

És mint mindenütt, itt is: minden háztól vezet egy út vagy csapás a 
malomhoz. Mert őrölnie mindenkinek kell, s mit tehetsz te az ellen, ha 
épp az ördög is ugyanezt az utat használja a lélekrontó dolgaihoz, hogy 
törne ki a lába! 

Íme, ezek alapján váltak ki a malmok a mi vidékünk egyéb furcsa
ságai közül. Az imaházak, a temetők, a gödrök és az útkereszteződések 
nap közben elhagyatottak és sértőn megszokottak voltak, különösképp 
annak, aki itt vagy ott egyszer is berezelt félelmében. Hűvösséget és 
szomorú elhagyatottságot árasztottak ezek a helyek, avar- és nefelejcsil
latot, a malom meg épp nappal mutatta meg élete derűs oldalát, jóllehet 
mindazonáltal a maga módján megmaradt elvarázsoltnak és nem minden
napinak. Mennyi mindent láthattál, még a tikkadt délmelegben is itt, mi 
minden csillant föl a malomkerékről szökellő vízben, amely fölött állan
dóan ott tündökölt a szivárvány! 

Vidékünkön a mihaszna férfiakat már régóta „molnároknak" nevezik. 
Az első világháború után terjedt el ez a megszólítás. Ekkor sereglettek 
haza az atyafik a harcterekről, minden koloncot és megkötöttséget sutba 
vágtak, az emberek közt elburjánzott a „feketézés", úgyhogy az ilyen 
dolgokra és az ilyen léhűtőkre is találtak kifejezést. 

Mihelyt észreveszik, hogy valaki ott téblábol a falusi források, élő 
sövények, patakok, malmok vagy más eldugott helyek körül, valaki máris 
csípősen megjegyzi: 

— Molnárkodsz, mi? 
— Lehetne-e ennél őrölni? — kérdezi a pajtás a „burázert" (a volt 

szerb önkéntest, sváb bakát és szaloniki harcost), és rámutat a házkö-
zösségbeli, bikaerős fiatalasszonyra, mire föl a pajtás készséggel kivágja: 

— Lehet, testvér, de előbb sorba kell állni. Akár a malomban. 
Mindezeket az újdonságokat az én Rade nagyapám, mint máskor, most 

sem vette észre, és azok nem is szóltak bele az ő egyszerű és mindenki 



előtt nyílt életébe. Minden „világraszóló" csodát és szégyenletes cseleke
detet utolsónak tudott meg, túl későn, amikor az már senkinek sem volt 
furcsa, sem szörnyű, de neki mégis mindent csupán apránként lehetett 
adagolni. Fehér holló volt így a többiek között, olyan ember, aki meg
késve és fölöslegesen csap lármát, s ezért mindenki csodálkozik rajta, és 
a szemébe nevet. 

A malom például, nagyapám számára, mindig olyan volt, mint valami 
kis szentély, ahova időről időre el kell gyalogolnia, hogy adományozó 
kezéből „mindennapi kenyerünkhöz" való lisztet kapjon. Ez a jószívű 
ősz öregember — varázsló, aki a víz feletti füzesben él, örökké ébren — 
minden időben kész meghallgatni a másik baját. Kiteregethetsz előtte 
mindent nyíltan, röstelkedés nélkül, akár a hozzád legközelebb álló előtt. 

Amikor meghalt nagyapám felesége, Milica, levertségében az öreg hu
zamosabb ideig a háztól távol keresett magának foglalatoskodást, hogy 
ne is kerüljön az emberek szeme elé. Valójában persze a szomorúságát 
rejtegette, meg hát azt, hogy komoly embernek nem nagyon illik a fele
ségét siratnia. Mert legalább ebből a káposztából van annyi, hogy min
den sarkon kínálják. 

És nagyapám éppen ezeken a búbánatos napokon remetéskedett leg
többet a mi sorbaállós malmunknál. 

Ott ül így a szikes, napsütötte gyepen, a csupa liszt malom előtt, fel
sóhajt, de ez nem is hallatszik, mert ugyanabban a pillanatban már bele
vegyül a malomkő és a vizet lapátoló kerekek fenséges zúgása. 

— Hát kedvesem, így van ez. Ilyen is meg olyan is volt a vénasszony, 
hogy az igazat meg valljam, ezt én tudom legjobban. Még inni is szere
tett, isten nyugosztalja, egyszer meg majd felgyújtotta a házat. De ak
kor is sajnálom, neked megmondhatom. Sajnálom mindörökké. 

És megint egy sóhaj, amit nagyapám megint nem hall, sőt tán észre 
sem vesz. Mindent magába szív és elvisz a fáradhatatlan zaj. A mai
mocska úgy vigasztalja, ahogy legjobban tudja és teheti: elveszi a bánat 
hangját, elhallgattatja és elnémítja. 

— Hallgass csak rám, öreg, én majd megmondom . . . 
És napról napra: nagyapám panaszai egyre rövidebbek és csendeseb

bek lesznek, mígnem végül mormolássá s bólogatássá nem csitul min
den. Megvigasztalódik az öreg és megbékél az élettel, a bánattal, a ma
gányával. 

Azon a szűkös és semmilyen tavaszon, nagyapám rokona, „a Sava 
testvér", elhíresztelte azt az ízetlen tréfát a faluban, hogy Rade bácsi 
egész nap a malom előtt üldögélt és fantazált, s közben hétrét görnyedve 
úgy fohászkodott az istenhez, mint valami török. 

— A ragyása — fedte meg nagyapám rekedtes hangon — , még a 
saját bajával sem tud megbirkózni. Az isten is úgy teremtette, hogy előbb 
ökröt akart csinálni, de aztán meggondolta magát és így puffant ki Sava 
testvér. 

Ezekből a napokból származik a kis kép is, a malom rajza, amelyet 
egy szakállas vándorfestő készített és nagyapámnak ajándékozott. A kép, 
a kisablak mellé akasztva, sokáig állt az öreg szobájában, a félhomály
ban, nehogy még valaki azt higgye róla, hogy valamilyen szentkép. 
Mégis Sava testvér rendületlenül templomot látott a képen, hiába bi
zonygatták neki, hogy az bizony malom. „No, már no, ki látott már 
malmot lefösteni?" 



Emlékszem, bármikor feküdni mentem a nagyapámmal (hogy melegít
sem a hátát!), az öregnek eszébe jutott a lefestett malma, amiről meg
hatódva mondta: 

— Mi ketten most alszunk, a malmocskánk pedig majd őröl, őröl, az 
egész istenáldotta éjszakán. 

Néha az igazi malomba is elmentünk, és ott háltunk. Nyugtalan gyer
mekálmomba zúgás és zakatolás szüremlett ilyenkor, és a fa és a fű 
véget nem érő meséje. Időnként fölneszeltem, talpra ugrottam, valamit 
keresgéltem, s aztán, félálomban, megint folytattam a mindig el-eltűnő 
és soha el nem érhetőnek a keresését, s ez még későbbi életem folyamán, 
a legvilágosabb perceimben is kísértett. 

De legfőképp a malomból való reggeli hazatérésünk volt emlékezetes! 
A hosszú kocsisor úgy tört magának utat a mezőn, mint valami győztes 
hadsereg, s mindezt mi tettük ünnepélyesebbé az öreg, fölmálházott 
kancánkkal, amely mögött vígan ugrabugrálva és rikoltozva én halad
tam. Az, hogy a hadoszlop végén és a kanca farka mögött voltam, mit 
sem számított, mint ahogy az sem, hogy gyakran ki sem látszottam a 
magas búzából. Mert bárhogy is volt, a legbüszkébb menethez tartoztam, 
amely ott hullámzott a friss reggeli nap alatt. 

— Megérkeztünk hát, erővel, egészséggel, dolgavégezetten! — magya
rázta nagyapám az udvarunk kapuja előtt. Így csak akkor kotkodácsolt, 
amikor egyházi gyülekezetről, lakodalomból, keresztelőből, ünnepségről 
vagy valamilyen más vidám eseményről tért haza, amit tisztességesen és 
szívből rendeztek meg, az emberek javára és örömére, kinek-kinek pe
dig a lelki üdvösségére, hogy Kiriak Mihailo szigorú, aszkéta arca előtt 
mindenki nyugodt lehessen. 

És így ment ez mindaddig, míg csak el nem szegődött hozzánk a Nagy 
Jovo béresnek. Ekkor kapott szárnyra az a malmunkról szóló dajka
mese, ami nagyapám füléig is eljutott és alaposan meghomályosította 
kedvenc tartózkodási helyének a fényét. 

A béreseket nagyjából évenként cserélgettük, leginkább Szent György
napkor, de mégis gyakran megesett, hogy a szolgálatot megint az kapa
rintotta meg, akit épp Jovónak hívnak. Minden második — Jovo. Köz
ben olyan ügyefogyott is akadt köztük, aki még a nevét sem tudta, csak 
azt, hogy Jovónak hívják. 

— Hát ha már Jovo vagy, akkor tán a magasságos úristen vezényelt 
hozzám — enyhült meg nayapám, és máris kész volt, hogy ezt a fajankót 
is alkalmazza. 

Névrokonai többségétől eltérőn, ennek a legújabb Jovónak a „Nagy" 
becenevet adtuk. Ö pedig vállas, fürge és kezdeményezőkész legény volt. 
Minden további nélkül kezébe vette a fa-, a víz- és a malomügyek inté
zését, s az útraserkedéssel járó korán keléshez és későn fekvéshez is tar
totta magát, minden időben, még ítéletidőben is. Érkezésekor elpihent 
az egész ház. 

Napról napra, lépésről lépésre aztán egyszer csak elkezdtek róla is 
susmusolni, és Zizi Zukié is mindegyre azt zizegte: ez meg ez a lány a 
forrásnál légyottozik Jovóval, azt meg azt a menyecskét, mármint az 
erdőkerülő feleségét tetten érték a Copicék béresével, a fiatalasszonyok 
a malom körül sündörögnek, méghozzá éppen vasárnap, amikor rajtunk 
a sor és Jovo őröl. Különösképp a malomról folyt a mendemonda, mert 



béresünk egész napokat is ott tanyázott, gyakran pedig még ott is éjsza
kázott. 

Hogy ki kotyogta ki mindezt az öregnek, nem tudni. Valamilyen Mi-
kuca anyóra, a régóta özvegykedő vénasszonyra gyanítottak, akiknek a 
mennykő sem árt, s aki képes volt együtt kaszálni a férfiakkal, csakhát 
a nyelvét, azt nem tudta megzabolázni. Nyilván ezért eleinte rá sem he
derített a nagyapám ezekre a mesékre, és tanácsért sem futott azonnal 
— kihez ugyan, mint „Vuk testvérhez", a rokonához. Vuk hosszú éveken 
át csendőrőrmester volt, méghozzá a sváboknál, az osztrák határ men
tén, ismerni fogja ez a ráérő béresek és a szemérmetlen asszonyok 
gazemberségeit is. 

Nagyapának e bajára és szégyenére, amit bizalmasan és vállvonogatva 
mesélt el, Vuk olyan hangosan és megelégedetten nyerített fel, mint va
lami szabadjára engedett paripa. 

— Aha-ha-ha, és te még most sem hiszed, te obermarha! Hiszen nincs 
annál nagyobb gyönyörűség, mint rádönteni valamelyik menyecskét a 
malomban levő szalmára. Hade, Hade, miben telt el neked az életed? 

Nagyapám elképedve hadonászott a kezével, mintha tüzet oltana. 
— Hallgass, hallgass, te istentelen! Hát éppen a malomban, a szentély

ben, ahol kenyérnek őrlik a gabonát, meg cicvarának, meg karácsonyi 
pogácsának, meg . . . Nem röstellsz még gondolni is erre? 

— Aha-ha-ha, éppen Nagy ez a Jovo, hogy éljen a pisztolya! Lent, a 
szalmában dagasztja a karácsonyi pogácsát, föntről, a darálóból meg csak 
úgy szitál rá a liszt. 

Erre az ocsmány látványra már a hangját is elvesztette az öreg, ha
donászott és sziszegett, mint valami gúnár. 

— Hallgass, hallgass, te pandúrfaj zat, és ne szentségtelenítsd tovább 
a karácsonyi pogácsát! Hát nem félsz, hogy eltapos a jó isten! 

Élvezvén nagyapó zavarát, Vuk tovább ecsetelte, hogy mit csinálnak 
„az okos emberek" a malomban és körülötte. Mesélt és cifrázta a mesét, 
mindaddig, amíg nagyapó egészen el nem hűlt a csodálkozástól, ami után 
már annyira közömbössé vált, hogy a hadonászást és a válaszolgatást is 
abbahagyta. Megüvegesedett szemmel rámeredt az előtte levő kísértetre 
(már megint spanyolnáthát kaptam volna vagy mifene?), s így már nem 
is hallotta rendesen Vuknak azt a koholmányát, hogy még a szent életű 
Ignjatije Bogonosac is, aki nappal az utasokat szállítja a folyón, éjsza
kánkint asszonyokkal hempereg a malomban. Csupán akkor tért magá
hoz nagyapám, amikor Vuk föltápászkodott, hogy hazainduljon, és sí
poló hangon bejelentette: 

— Én nem vagyok többé ennek az országnak a pógára. Itt az ideje, 
hogy meghaljak, hát nem. 

Roggyant léptekkel nagyapám is elindult a szobájába, az utolsó mene
dékhelyére, ahova még nem hatoltak be a kísértetek, amikor ott — mi 
mást lát, mint azt, hogy a festő csendes malmocskája már őrli az alkony 
szürke lisztjét. Végzi e szorgos malom a maga tiszta, fölszentelt dolgát. 
És körülötte nincs ott semmilyen feslett nőszemély, se Gnjatije, se Nagy 
Jovo. Csupán ezt a malmot kerülték el az ördögök és a gyalázatos me
sék. 

Ahogy lebukott és kialudt a nap, nagyapám utolsó védett szöglete és 
hajdan volt világa is elmerült a homályba, magával vitte az alkonyi víz, 
billegve, mint valami malom-hajót az Una folyón, amely sohasem is 



állt, illetve folyt szilárd földön. Hát, így van ez, elmúlik az egész élet, 
bizonytalanul és ingatagon, iramlik, iramlik, te, nyomorult balga és 
isten ökre pedig folyton azt hiszed, szilárdan állsz egy helyen és hogy 
minden a te kezedben van. Végül majd, mintegy büntetésképp, holmi 
elzüllött Nagy Jovo cimborája visz át a túlsó partra, holmi éjszakai tyúk-
pecér, aki nap közben ott ájtatoskodik az isten előtt. 

— Mért éppen Bogonosac? 
A kérdésre nincs válasz, de úgy látszik, kiút sincs. Ekkor azonban 

vigyázva mégiscsak megcsikordul valamilyen ajtó. Én vagyok ez, ahogy 
mezítláb, porosan és holtfáradtan benyitok a szobába, átmászok a nagy
apámon, ezen a láthatatlan élő hegyen, és befészkelem magam a háta 
mögé, a fal mellé. 

Az öreg egy pillanat alatt elfelejti valamennyi gondját és vérlázító 
szégyenét, megtapogat, jól be vagyok-e takarva, s aztán elégedetten, 
dacos kárörvendezéssel azt motyogja: 

— Se Jovóhoz, se Gnjatijehoz semmi közünk, őröljenek ahogy akar
nak. Fontos, hogy te melegítsd nagyapád hátát. 
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két halász 
T O L N A I O T T Ó 

esni fog 
egyetlen csepp fürdeti majd a világot 
mert sokan kik nem tudnak úszni még 
hiába parafa cinezett pléh 
hiába tartja hasuk alatt nagy tenyerét egy klottgatyás agglegény 
sokan azok is kik égési sebekkel talpukon levegőbe fúlnak 
innen fentről majd látod 
szappanba harapnak 
olvashatod 
rózsaszín szappanba betűket harapnak 
egyetlen csepp 
sietek kirakni a virágokat 
hallom kirakják felettem is 
alattam is 
jobbról is balról ás 
már hónapok óta velünk tusolnak a kádban 
hogy elpiszkolódtunk mellettük 
mézzel kentek vérrel és szurokkal 
és mellénk álltak ha szemérmünk bámultuk a tükörben 
és közénk ha megkíséreltük egymásba illeszteni a húsalkatrészeket 
nem 
nem fog esni 
a fecskék: szeretem nézni ily szőrösen a zsilett-reklámokat 
lehetünk-e mi is otthon itt és túl túlabb mint ez ideges fémlemezíkék 
vagy együgyű kis szó-perpetuum-mobilokat kell szerkeztenünk továbbra is 
asztal kenyér és bor 
hajszállal hurkolt homokszem 
véres vattából csípetöt szív formájú tels párnák helyett 
nem 
nem fog esni 
felfélé tart a sárga csepp 
hajnalodik csak 
nézd az óriás horgászbot végén már ott kunkorodik a kukac 
felkötötte magát valaki az emelődarura 
vagy tán csak fennakadt játszva felkötötték 
a szomszédban építkeznek 
cementeszsá'kokon őszülő betűk 
és néha így átnyúlnak bérkaszárnyánk felett 
a szél előbb még felhőket fecskéket zavart 



balkonunk korlátjához veri bakancsát 
néhány hónap és kilyukad a talp 
télire már javíttatni kellett volna 
vagy eldobni és mezítláb futkosni a havon 
móg átlép és azt mondja 
nem fogok semmit mondani 
nem fogok semmit mondani 
ketten egy hulla ellen hogy védekezzünk 
ülünk a balkonon — mióta mär 
akár azon a rossz másolaton 
amely mégis jobb az eredetinél 
a két halász 
jobb mert a lélek a sors az idő 
és más hasonló áttetszőségek lemásoltattak 
akár egy tárgy 
volt akinek már majdnem sikerült megfogni 
egy almát éjfelén csobbanva önnön kútjába Jökni 
egy horpadt kürtöt ólombundájában egy ősz nyulat 
tán varrógéppel ráncolták homlokukat 
a szemekben melyek az egészet nézik 
az egész vizet 
a vizet 
s nem az örvény csipkegallérját 
már látni a csőrt ahogy beléjük csap 
ajkuk meg a csontra vetítődő ágyékhoz hasonlatos 
mert néha rádőlnénk a sárga csontra is 
kiegyenesedik lassan a hát e gyógytornán 
a gerinccsigolyák már szép lazák 
nem kötöttek csomót a velő selymére 
s a gyöngysor e roppant tükrön szétszalad 
nem is volt olyan egyszerű mutatvány 
nem is lesz olyan egyszerű mutatvány 
az alsó balkonon dolgozni kezd 
mint bevont dobon zörög puhafalabirintusa falán 
a kis idióta ács 
szülei előre kiszabott gyalult alkatrészeket pakolnak 
a pincébe hívott felvonóba s aztán a nyugágyból lesik a fiúi 
az elpattant szenny csatornából szaglászó patkányt 
irtására itt még nincs hagyomány 
vagy széket asztalt szekrényt csinál 
széket amelyen elveszel 
asztalt végtelent 
szekrényt amelyben meztelen leszel 
szeg nélkül mert szeget nem kap 
átütné hártyás tenyerét 
felhasadna a test súlya alatt 
ó a tévesen lokalizált stigmák 
oh az ó-k 
avagy az ó és az oh a költészetben 
oh fej oh kebel te kettős 
oh egyre szűkülő világom 
oh kínos szögletes múlásom 
oh néma giliszták 
ő jaj 
oh bár ezt tudnám alacsony versembe szorítni 
ó a halál itt 
holott ó kajetán 



6 boldogok kik nyugton ülnek 
s mint eddig minket is az ősz en face kapja őket 
ajkamat e manír tán még vissza is adhatná nékem 
zöld kis golyók gurulnának ismét a gégecsőbe 
hogy ijesszék még ez egyszer benn balról a mohó poloskát szívecskémet 
előbb ki kell emelni udvarunkból a leskelődő légtornászt 
a város fölé kell emelni 
hatvan kiló lehet 
ruhástul 
a nap is ott ragyog már 
s vigyázva leengedni az üvegtetőre 
az éjjeliőr a darukezelő akik majd felelnek 
a munkavezető és a hivatalos közegek lábai elé 
kis gyülekezet várja majd az üveg alatt 
tán ők állnak mind üvegkoporsóban 
de mi ezt már nem látjuk 
továbbra is mintha az egészet néznénk 
a végtelen tömeg hullámzását 
két halász 
fejünk felett kapkodják a drága zsákmányt 
csak ülünk 
már eltűnt a part 
füge szamár 
a nyílttüzhelyü ház ott a porta marinán 
hol előre elj átszőttük mi később egyedül lehetségesnek bizonyult 
életünket 
egymásra tűzve a súrolt deszkán a dalmát asszonnyal kihajóztál 
és ahogy egykor nemiszervedet a földi helytartó rózsaszín kulcsát 
kezedbe adta az ólmot a horgot és a parafát 
északra szöktél hol lekvárral tömik a mélyfagyasztott halat 
ülünk az indigó alatt 
a louvre-ba«n látni egész életükön át -kaparászva kopírozgató törpetyúkokat 
az egyik tört paprikát használt púder helyett 
őt nézted 
vasalója nincs írtad s a selymek rajta mint a háttér drapériája 
és olyan a bőre is 
nincs férfi ki vasalja 
és olyan minden 
és a háttér itt előttünk 
színe akár a gencián 
valami furcsa kékkel kenték száj fertőzésekor kisfiam fogát 
tán indigót nyalt 
még nem tud beszélni de szájfertőzése van 
mily korán bűnhődnek vétkeinkért 
patkány szalad a cuclival 
s a heg arcunkon keresztben 
a vászonba döfött kés nyoma a tretyakov-galériában 
hol láttad puskin a néger arcképét is 
ülünk Q Z egészet nézve 
a szakértők kik megállapítják rossz másolat 
látják az egész vak 
ülünk így egymást örökre elveszítve 
hisz nem leshetünk félre 
ó jaj nem leshetünk félre 
és nem lesünk félre 
és leemelnek majd bennünket mint hurcolkodáskor 



a két halászt 
és nem egyenkint nem úgy mint e magános tornászt 
tán közénk szeretett volna ülni 
ülünk 
esni fog 
arannyal permetezik majd a földet 
levegőért kapkod perturbációkat idéz 
szappantömbökbe harapott 
papírzsákokon őszülő betűk 
nem 
nem fog esni 
a denevérek: nem énekelnek nem ehetők 
egész testükkel hallgatóznak 
poros gerendán végzik lejjel lefelé 
aszalt szilvává zsugorodik a végtelen kék hangkulissza 
nem 
nem fog esni 
esteledik csak 
nem ült közénk senki 
a tornászt kiemelték 
puhafalabirintusában már nem zörög a kis Idióta 
a színész kit leginkább vártunk messze pincér 
színésznek kell lenni ahhoz hogy bort helyezzünk az asztalra 
ha nincs bor és nincsen asztal 
száraz gyökér száraz virág a cserepekben 
ülünk 
tátott szájjal nagy fülekkel 
mint az iskolás képeken 
kezünkben palatáblával melyre zsinórírással írta tanítónk 

vége 
— mióta már 

mióta ülünk már modellt az évszakoknak 
éjszakáknak hajnaloknak 
miknek/kiknek magam sem tudom 
ó/oh 
valaki matat a tarkónkon 
a kis hajörvényekbe dugná ujját 
húznak-e még 
le 
most szépen törjétek ketté térdeteken botnyi szemérmeteket 
vegyétek ölbe a koponyát 
egy zsinór mozgatja kezünket 
ölbe vesszük a koponyát 
a csontkarfiolt ölbe vesszük 
s a zsinór elviszi kezünket 
elviszi lábunkat 
így jó lesz súgja 
így jó lesz 
kitűnő 
ne mozduljatok többé 
üres ólomtubusokkal dobál a tél 
ne mozduljatok többé 
cinkvajsszal ken 
a vászon visszája végtelen 
két poloska 



ne mozduljatok többé 
ne mozduljatok többé 
ne mozduljatok többé 
esni fog 
ne mozduljatok többé 
nem fog esni 
ne mozduljatok többé 
esni fog 
ne mozduljatok többé 
ne mozduljatok többé 
ne mozduljatok többé 



vers a versről 
F Ü L Ö P G A B O R 

a vers a halál kijátszása 
márványlapba vésett emlékeink 
nádtetős menedékháza 
a másodperc-lápok 
és óra-őserdők között 
sorai szememből-fülemből-orromból 
melegen kiszakadt 
szivárványból lett fekete madarak 
széttárt ujjaim közül vijjogva 
szerteröppenő piros katonák a szavak 

a vers emlék-iakna 
a vers másodperceink örökkévalósága 
a vers belőlünk kitépett húscafat 
a vers a folyó és az ég 
a vers én vagyok ÉN vagyok a vers 

a tarlón futni mezítláb 
a szúró búzacsonkokon; 
csúziival huncutul betörni egy ablakot 
hogy szétrobbanjon a hideg és álnok üveg 
és szilánkjai lecsorogjaoiak a szemetes vödörbe; 
virágot keresni a szikla-erdőben; 
felgyújtott szemekkel lezuhanna a völgybe; 
elmúlás-szagú onánia 
zsarnok kábítószer — 
ez a vers 

a vers 
az ellenállhatatlan nagy mágus 
az emlékszopó kegyetlen vámpír 
belőlünk-metszett-kapocs 
önmagunk felé 
a vers a szkizofréniával azonos 
örök dilemma variálhatósága 

játékra biztat 
magától vonaglik sorokba 
jeleket vérző tollam alá 



röpke márványpíllanatokrá elbódít 
majd álnokul hirtelen ugrik mellembe 
mindent összecibál vádló mutatóujjával • 
mely ordít mint egy karácsonyi üdvözlő lap: 
„a ki nem mondott szavak átka 
az összetépett remény-zászlók 
fekete por száll a hallgatásra 
nincsenek már mese-varázslók" 
sikítja bennem veszettül 
ez az ál-deus-ex-machina-pofájú-szörnyeteg 
a vers 
a misztikus sámán 
és én kétségbeesetten próbálom mielőbb kiírni 
a belémsikoltott szavakat 
de a feszültség tovább nő 
mit sem segít az írás-aszpirin 
nyomában burjánzó orgonaszó menetel 
egyre tömörebb 
egyre fegyelmezettebben szétzilált sorokban . 
a szakadékok felé 

a vers a kereszt 
a vers a vörös csillag 
a vers a bűn v 

a vers a mártír 
a vers a feltámadás 
a vers a feltámadás nélküli élet 
a vens az ellentétes végletek összesége 

a vers kis mazochista kehely 
melyben leülepszik gyónásaink szennye 
a vers ideig-óráig ál-idegnyugtató 

a vers 
lelkiismeretünk nadrágtartója 



ezer év magány 
S Z Ű C S I M R E 

EZER ÉV MAGÁNY 

Ezer év magán 
" " félelem 

végül pedig egy nagy 
ezerszer megnagyítva 

APRÓHIRDETÉS 

összkomfortos magányomat 
kisebbért elcserélem. 

Jelige: 
..Szélhámosok kíméljenek!" 

S. 
S. O. S. 

S. 

Négy fal között egyedül 
Felemelt kéz feketül 

S. O. S. 
S.O.S. 

Ö. 

TÜRELEM 

A türelem rózsát terem 
(vagy tövist) 

Aki nem rest 
(annak többször is) 



KÖRÖK A HOMOKBAN 

1. 

Egyedüllétem matracán 
súlyosodtam világosodtam 
s mert ocsúdva is élnem kellett 
kétségek közt 
megmaradtam 

2. 

Ami volt elmúlt 
ami jön messze van 
volt nincs közt csak a mesében 
élhetnék boldogan 

GROTESZK (I) 

Születtem 
fiatal voltam 
s aztán nem fiatal 
szerelmes voltam 
s később apa 
féltem 
sikerem volt s balsikerem 
volt pénzem egyszer-egyszer 
s pénztelenségem máskor... 

mi hiányzik még 
amire kíváncsi lehetnék? 

GROTESZK (II) 

A tanács így szólt: 
„Ha azt akarja hogy megjelenjen 
írjon verset minden reggel 
tartsa ehhez magát mától — 
csak a valótól legyen távol" 

A bölcs intést megfogadtam 
kezeimet tőből csaptam 

Most várom a 
csonkokra a — 
protézist 





a szép keresése 





a szarvassá vált fiúk 
S Z Ö C S I S T V Á N 

Mi az értelme annak, ha valaki szarvassá változik? 
Az átváltozás, a metamorfózis a mesékben, regékben rendszeres jelen

ség, — leggyakoribb éppen az állattá változás. Valóságos fordított dar
winizmus tűnik itt a szemünkbe; sajátságos, hogy ez az értelmezési irány 
elkerüli az etnológusok és a származáselméletek figyelmét; a totemiz-
mus kapcsán gyakran emlegetik az állatősöket, — holott például az 
Ob menti népek regéinek figyelmesebb tanulmányozása során feltűnhe
tett volna, hogy egy ember, aki ugyancsak a hős anyjának fia volt, az 
vált medvévé s nem fordítva. A medvetisztelet tehát „nagybátyánkra", 
nem apánkra irányul.1 

A mesehős általában azért változik ilyen-olyan állattá, hogy annak 
megszerezhesse (harc vagy menekülés közben) valamelyik tulajdonságát: 
parányiságát, erejét, gyorsaságát és így tovább. Nemcsak ember, de tün
déri lények: boszorkány, óriás is át tudnak alakulni (sőt, még csak azok 
igazán!), valamint a sárkány is, főképp egymás vagy az ember ellen 
vívott harcaikban. Tündérek gyakran madárrá — például hattyúvá lesz
nek —, s a varázslók, mesehősök egyik fontos felszerelési darabja a toll-
ruha, s a különféle kultikus szertartások vagy kolindálások résztvevői
nek a szarvasálarc. Emberré viszonylag kevés állat tud változni — in
kább halak, vagy „békakirálynők" esetében fordul ez elő; a béka ismert 
átalakulási folyamatai miatt a nép itt-ott úgy tartja, hogy az halból lesz; 
s persze, az ilyen ősképzetek kialakulásához hozzájárulhatott a hernyók, 
álcák lepkévé válásának megfigyelése, meg sok minden még; ám ezek
be most ne bonyolódjunk bele. 

Nagyon fontos körülmény — s mindig számolni kell vele —, hogy a 
mesékben, regékben szereplő állat eredetileg akárhányszor valamilyen 
állatnevet viselő csillagzat, csillagkép megszemélyesítője, esetleg más jel
kép. Az oroszlán, amely annyi ősi és keleti ábrázoláson fáradhatatlanul 
marcangolja a szarvast, nyilván valamilyen csillagászati folyamatot, 
esetleg évszakváltozást ábrázol; mint ahogy Palkó István is kitűnő meg
látással felismeri, hogy a regösének nyilasa, amelyik a szarvasra vadá
szik, szintén a csillagképek közül, a zodiakus-övből való. A szarvas (pél-

• Hozzászólás Palkó István „Bartók Béla Cantata Profanájának szövegéről" c. tanul

mányához, Híd, 1972. 7—8. 



dául a jávorszarvas) több uráli népnél a Göncölszekér neve, másoknál a 
rénszarvas Nap-jelkép; sokszor meg a Szélisten jelképe a rohanó szarvas; 
de magát a Napot, általában a fényt is Frobenius szerint mindenütt 
„szarvas állat" (Kos, Bika) jelképezi; a tehénszarvú Holdistennő szarvai
nak alakját az újhold sarlójából veszi, a Nap-bikák szarvai meg a fel
kelő nap sugarai. Regösénekeinkben s a Júlia szépleány című balladánk
ban a szarvas, illetve az annak megfelelő „fodor fejér bárány" a teljes 
eget ábrázolja, hiszen szarvai közt van a Nap, a Hold, homlokán a fé
nyes csillag, minden szőreszálán, illetve szarva ágain-bogain egy-egy 
csillag (a gyertyák is azt jelképezik). Ugyanilyen a leírása a keresztény 
Szent Hubertus legendában is. Jelentésbővüléssel eztán a Menny ábrá
zolása lehet a Menny fcüldöttének az ábrája is; a regösének szarvasa ösz-
szeregéli az ifjakat és a lányokat, a fodor fehér bárány megkérni jött 
Júliát, ő tehát a mennyei vőfély, a menyegző szervezője. 

Azonban bármennyire összefonódnak a regék állatalakjai sziderikus 
jelképekkel, a szarvassá válás esetében külön úton kell elindulnunk, hogy 
az igazi értelmét megfejthessük; majd csak a végén térhetünk vissza a 
csillagászati párhuzamokhoz. 

Mert a párhuzamos vonalak a messzeségben összefutnak; a folklórban, 
etnológiában azonban ez nemcsak látszat! Minél régebbi időkbe, minél 
messzibb égtájak alá hatolunk el, annál több a zavarba hozó egyezés a 
népek regéi, meséi, mondái vagy anekdotái között. 

Kidolgozhatók külön elméletek arra is, hogy a hasonlóságot miért őr
zik mindig jobban a távolabb szakadt rokonok, mint a közeiélők; ez 
azonban most nem tartozik szorosan ide. E jelenséggel azonban minden
kinek számolnia kell, ha mítoszértelmezésre, regemegfejtésre, mesema
gyarázatra vállalkozik. Nemrégiben e területeken a kutatásnak még mód
szertani dogmája volt, hogy csak az érintkezési felületek mentén, a köz
vetlen szomszédságban vagy rokonságban szabad összehasonlításokat vé
gezni. Ám rá kellett jönnünk, hogy sokkal többet mondanak a térben 
vagy időben legtávolabbi változatok egybevetései. Akkor felismerheti az 
ember, hogy például a Júlia szép leány kezdetű, a régebbi kutatók sze
rint „legkatolikusabb" ballada minden olyan motívuma, fordulata, ame
lyet eleddig csak stiláris ékességnek, költői ornamensnek tartottak, mé
lyen jelentéses, csak éppen a Középtenger vidék földmíves-misztériumai
nak, a Démétér- és Perszephoné-regekörnek, meg az ízisz-szertartások-
nak az összefüggésében kell értelmezni, s az Európa-szerte elterjedt, de 
kereszténység előtti Gabonaleány- és Gabonaaszonj/-hiedelmeknek az 
alapján. A ballada csodálatosan szép siratója — leányom, leányom, vi
rágos kertemben első raj méhemnek gyönge lépecskéje, gyönge lépecs-
kének sárguló viasza, sárog viaszának földönfutó füstje, földönfutó füstje 
s mennybeható lángja — egyszeriben megszűnik csak gyönyörű költői 
képcsokor lenni, ha . . . ha mer eszünkbe jutni Szophoklésztől az a sor, 
hogy „a halottak lelkei úgy rajzottak elő az áldozatra, mint a méhek" 
—; s ha a kifejezés eredetét keresve, megtudjuk, hogy a görögök a halot
tak lelkét mézáldozattal engesztelték, sőt: hogy a sírás és a méhek rajzá
sának összefüggése az óegyiptomi hitregék legmélyebb hiedelmei közé 
visznek cl, akárcsak a viaszmágia!2 

A szakirodalom a Júlia szép leánnyal gyakran összefüggésbe hozza a 
Nagyváradi kapitány leánya alaptípusú balladákat — amelyeknek fő
motívuma a túlvilági kérővel az időn kívül tett utazás —, ám ezt sem 



tarthatja az ember oly jellegzetesen európainak és középkorian katoli
kusnak, ha ismeri japán, indokínai és dél-kaukázusi változatait. 

Palkó István hivatkozik is — Kerényi nyomán — a szarvassá vált fiúk 
regéjének északi, finnugor változataira, és emlegeti vele kapcsolatban 
Artemisz és Aktaión mondájit is, azonban sajnos, a változatok szem
pontos összehasonlítását elmulasztja, azokat csak helyi, konkrét-törté
nelmi feltevések alapján magyarázza, s így jut arra a különös feltevésre, 
hogy a szarvassá válás a román nép eredethagyománya, mert „a szarvassá 
válás mitikus képnyelven a néppé levés kezdetét jelentő exogámiáról be
szél", s ezt a következtetést támasztja alá ugyancsak Kerényire hivat
kozó tételével, hogy „ . . . jelenti a csodaszarvas a Nőt, m a g á t . . . a nőisé-
get, a nősténységet, . . . jelenti a női princípiumot, amelyiknek egyik 
aspektusa az, »Hogy szerelmével fölemészt s létünket Kirké módjára 
állati létté fokozza le«". 

A fentiek már önmagukban temérdek ellentmondást tartalmaznak, hi
szen ezek szerint a néppé válás — nővé válással, illetve a női princí
pium érvényesülésével történne egyszerre, valamint az állati létbe való 
lesüllyedéssel, stb. Mindez semmiképpen sem függhet össze értelmileg, 
hiszen a néppé válás mi egyebet jelent, mint a közösségtudat kialaku
lását? Sem a ballada nem beszél a nő iránti szenvedélyekről, sem a ro
mánság soha nem érezte ilyen értelemben sajátos eredetmondájának ezt 
a regetípust. 

Pedig Palkó István itt feltétlenül valamilyen igazság közelébe jutott, 
amelynek azonban más az előjele. Csak arra kellett volna gondolnia, 
hogy az öntudatos közösséggé válás a nemzetség számontartásával, a 
nemzet — nem modern politikai értelemben, hanem hajdani jelentésé
ben vett — fogalmainak, egy sajátságos nemi viszonylatból származó ki
fejezésnek a jegyében megy végbe, aminek jelentőségét talán éppen a 
magyar nyelvben a legkönnyebb felismerni. 

A regetípus legészakibb változata kola-félszigeti, valószínűleg lapp ere
detű, de ábrázolásait megtalálni a Káma-vidéki népek lakhelyein is. Esze
rint a Nagy Szarvas egész nap száguldott a mezők, erdők, partok, ten
gerek felett, esténként azonban, kunyhójához érve, visszaváltozott em
berré, s bement asszonyához, fiaihoz. Egy ízben azonban valamilyen ok
ból nem változhatott vissza, hanem szarvas képében tovább kellett szá-
guldania. Hívására fiai utána iramodtak mind, hiába akarta visszatartani 
az anyjuk őket, és a fiúk is mind szarvasokká válva, eltűntek apjukkal 
a rengetegben. 

A Bartók feldolgozta román változat és a kolai között van egy szem-
bentünő különbség. Az előbbiben az anyjukra hivatkozó apjuk ellenében 
lesznek szarvasokká, apjuk otthon marad a kunyhóban, a másodikban 
apjuk oldalán, az „ő pártján" történik az átváltozás. Közös mind a kettő
ben az, hogy az anyai otthon, az anyai vezetésű család elhagyása a fő 
mozzanat! Az Anya hatóköréből való kitörés ez, amelyik éppen a női 
princípiummal való szembekerülést fejezi ki, Palkó—Kerényi vélemé
nyével ellentétben. 

Az igaz, hogy az Artemisz (Diana)-regében a szarvassá válás a női 
princípium „érvényesülése" jegyében megy végbe, de negatív erkölcsi 
utalás jegyében. Aktaión, a vadász meglesi a fürdő istennőt, az meg 
büntetésből szarvassá változtatja, és saját kutyáival széttépeti. Kérdés, 



hogy van-e alapunk a lapp és a román változat anyája és Artemisz— 
Diana között kapcsolatot teremtenünk. 

Van, még a „vadászat" és a „szarvassá válás" motívumán kívül is. Itt 
van a román változatban szereplő kilences szám. Palkó István is meg
jegyzi erről, hogy az eredetmondákban nagy szerepe van, s általában a 
leválásra, elkülönülésre utal. Hogy ez utóbbit mire alapozza, nem tu
dom, viszont az bizonyos, hogy a kilences az ősi Holdistennő-kultusz 
„kahalisztikus" száma. Ugyanis a Holdistennőnek három megtestesülése 
van, a Hold három látható fázisának megfelelően: Újhold, Telehold és 
Fogyóhold, azaz: a Szűz, az Anya és a Banya. A kilenc = háromszor 
három, azaz hatványozott erősségű három! A Hold fázisváltozásai és a 
női szervezet között ősidők óta megfigyelt párhuzamok miatt a Hold 
mindig — eredetileg — a női istenség kifejezője, illetve kezdetlegesebb 
fokon azonosul is vele, a Hold a „Szűz"-, az „Anya"- és „Javasasszony"-
kultuszok jelképrendszerének központi eleme. 

A szarvassá válás férfisors, illetve fiúsors, akár bűnhődés, akár bün
tetés, akár — felszabadulás. Az északi, a román és a görög—latin válto
zatokban ez a mozzanat tehát azonos értelmű. Lásd „csodafiúszarvas" ki
fejezésünket is, amely véleményem szerint nem a „csodafejű" átértelme
zése, illetve eltorzulása. Graves idézi Plutarkhoszból: még a Kr. u. első 
században is megesett, hogy az arkadiai Lükaion hegyen űzőbe vettek és 
halálra hajszoltak egy szarvasbőrbe bújtatott férfit.3 A görög és kelta 
hagyomány még nem egy hasonló szokásról tudott. 

A legrégebbi ismert változat a sumér. Innin istennő (közismertebb 
akkád neve, az Istar) párját, a pásztorfiút, Dummuzit (Tammuzt) bosz-
szúálló vággyal üldözi, mert amíg ő az alvilágban szenvedett (azaz beteg
ágyas volt), addig, amint ez már ilyenkor szokás: Dummuzi hivalkodóan 
élte világát. Dummuzi előbb a Nap segítségével (lásd alább a Nap jelen
tőségét!) szarvasként menekül, de elfogják, kígyóvá változtatják, s át
adják az alvilág démonainak, helyét meg az Újszülött, „az új Dummuzi" 
foglalja el. 

A szarvassá válás minden esetben tehát vagy az istennő valamelyik 
hiposztázisa ellen elkövetett vétek büntetése, vagy a vele való szakítás 
következménye, illetve kifejezése! Esetleg éppen a haragja elöl való me
nekülés egyetlen lehetősége. Félreérthetetlen módon, minden esetben az 
anyajogú, nőuralmú társadalommal való szembekerülés tényének a ki
fejezése! 

Hadd utaljak még arra a közismert mesére is, amelyben a gonosz ki
rálynő parancsára az erdőbe kitett gyerekek közül a kisfiú, miután iszik 
az őz lábnyomából, őzzé válik. 

Más szarvasregék jellegzetes mozzanata még, például Hunor és Mago-
rék esetében, hogy a szarvas új hazába, illetve valamilyen fontos, meg
különböztetett helyre vezeti őket. A Regösének (melynek főszereplője a 
Csodaszarvas) illetve a regölés befejezése — mindig az „összeregölés", 
azaz a legények és lányok kapcsolatának kihirdetése; láttuk, hogy a „fo
dor fejér bárány" is égi vőfély; a Hunor—Magor regében pedig az új 
hazába érkezés után mindjárt a mennyegző következik (hogy nőrablást 
ne mondjunk). 4 

Milyen társadalomtörténeti háttéren képzelhető mindez valóságosnak? 
Milyen történelmi körülmények között lehet a szarvas A) üldözött, 

pusztulásra szánt, de B) a nagy reménykedések hordozója, a jövő ígérete, 



C) a kiszolgáltatott, de mégis rettegett, D) új hazába kalauzoló égi kül
dött, E) a férfi—nő újszerű kapcsolatának elrendezője?5 

Nem nehéz elképzelnünk, hogy a nőuralmú, Anyaistennő-ideológiájú 
őstársadalomban nagy csapás — éhség, természeti szerencsétlenség, majd 
később ellenség betörése — esetén a törzs vagy őshorda remélt re
konstrukcióját az anyára alapozták; neki jutott a menedék és az utolsó 
falat ennivaló, hiszen alkalomadtán csak ő lehet képes újrateremteni az 
egész népet. (Homlokegyenesen ellenkező szellemű a szélsőségesen férfi
jogú keleti törzsek ama szokása, hogy végveszély esetén a menekülést 
nyújtó legjobb lovak és élelemtartalékok a fiatal férfiaknak jutottak, 
mórt ők voltak hivatottak a veszély elmúlta után a nemzetséget, „nem
zetet" újrateremteni.)0 

Valószerű az elképzelés, hogy az ősi matriarchátusi társadalomban, a 
kezdetleges gyűjtögető, majd földmívelő élet színvonalán, éhínség esetén 
elsősorban a fiúgyermekeket „tették ki" az erdőbe, hogy elpusztuljanak, 
vagy megkeressék a kenyerüket. (A kenyeret „keresni" — e kifejezés a 
legősibb időkre, a gyűjtögetés korára vall!) Menekülés esetén esetleg 
minden gyermeket elhagytak; lásd Budai Ilona balladáját. Persze, hogy 
ez az iszonyatos szokás akkor sem hajtatott végbe olyan könnyű szívvel; 
bizonyítja, hogy az emberiség annyi komor balladája, regéje mind ennek 
a történelem előtti élménynek a traumáiból fakad. 

Ám az anya-főnök zsarnoki hatalma alól való szökés egyetlen lehető
sége is a szarvassá válás, az erdőkbe való elbújdosás lehetett. 

Aki nem pusztult el, az egy ideig még az anyai szálláshely közelében 
leskelődött, mint Aktaión Artemisz körül, amíg a végzete el nem érte, 
vagy szerencsével tovább nem állhatott. Szúrjuk ide be: Aktaiónt kutyái 
tépik széjjel; a kutya pedig az ókori hitregében az éhség jelképe is; szi-
derikus párhuzama is van: az aszályt bejelentő Kutya-csillagkép. Tehát 
a bujdosó vadászt az éhség kutyái marcangolják! Artemisz—Diana azért 
lesz, nő létére, a vadászat istennője, mert őmiatta kellett a vadászsorsot 
választaniok. 

Először talán éppen északon, ahol a létfenntartásban a vadászatnak 
nagyobb szerep jutott, a bujdosó fiúk, férfiak bandákba, csapatokba ve
rődtek — s lelkileg is kiszakadtak az Anyaistennő hatóköréből. Náluk á 
családalapítás másként ment végbe: szöktetéssel, csábítással vagy éppen 
rablással. Az így szerzett nő társadalmi és ideológiai rangja is alább
száll. A Holddal szemben az Atyaistent vagy a Fiúistent idéző Nap lesz 
a vallás fő jelképe, a Fiúisten kultusza a főszertartás (holott addig az 
csak az Istennő apródja volt). Az istennők vagy másodrangúakká lesz
nek, vagy éppenséggel gonosz boszorkányokká, rossz tündérekké süllyed
nek. A nagy változás visszájára fordulással is járhat: az üldözött szarvas 
ezután lehet már szarvasünő! 

Érdekesen tükrözik a változást a nyelvek: az újonnan alapított hazák 
apa-országok" lesznek (pl. Patria, amely a poter-ből jön; lásd; Vaterland.) 

Sok nép nevében az „atya" jelentésű ős — úz — oz — az szavakat veszi 
fel, vagy a „férfi" „úr" jelentésű Ar — er — eri — t illeszti nevéhez. 
(Lásd pl. Iran.) Nyelvünkben a származás folytonosságát a nemzedék, 
nem, nemzet szavak jelzik ezentúl, a nemzés jellegzetesen a férfiúi parti-
cipáció jelölése. Más nyelvekben ez nem mindig válik ki ilyen tisztán, a 
natio pl. a natus-ból, születésből jön, helyes fordítása „szülei" lehetne. 
A gens, gen-, mely eredetileg női tartalmú, később már nemcsak szülést, 



hanem nemzést is jelent, sőt az a jelentése kerül előre, mert a genezis, 
az eredet férfi-elvűvé vált. 

Mindennek bizonyítékául ott az egész mitológia-történet, amely elég 
részletesen és világosan leírja a vallásokban a női princípium átválto
zását vagy háttérbe szorulását és a férfielv uralomra jutását. Eleinte 
minden panteon főalakja istennő volt, a későbbi világteremtés-regékben 
mindig a nőnemű őskáoszt győzik le, a teremtés első lépéseként (az 
ómezopotámiai mondákban Thiamatot). Az átértelmezett teremtésmondák 
mindig utalnak a nő bűnösségére, illetve főszerepére a bűnbeesésben. 
Megfigyelhető, hogy a vallási képzetek alakulása hogyan tükrözi a nő 
társadalmi helyzetét is, s az eredeti anya-vallás jelképei aszerint marad
nak érvényben, hogy a társadalmi átalakulás mennyire gyökeresen, szél
sőségesen vagy összeolvadásosan, kiegyezésszerüen vagy lassanként ment 
végbe. 

Az ősi istennők kísérői három jellegzetes csoportba oszthatók: az el
sőbe valamilyen „vad", „erőszakos" állat tartozik — vadkan, bika vagy 
hímoroszlán —, amely a törzsi hím, a szaporító férfi szerepét jelképezi, 
s ebből alakult ki a későbbi királyi rang; a másodikba a szarvas sorol
ható, az üldözött, de büszke szépség, aki visszatérhet és elfoglalhatja az 
apakirály helyét; nem csoda, hogy az oroszlán fáradhatatlanul üldözi; s 
nem csoda, hogy Adoniszt a vadkan öli meg; s ezért jellegzetes, hogy 
annyi rege változatban a kitett gyerek főellensége nem a királynő, ha
nem a király, akinek megjósolták, hogy fia majd megöli őt s elfoglalja 
a helyét. Innét a román balladában is a szarvassá vált fiúk fenyegető tar
tása az apával szemben. A harmadik kísérő állat a kígyó ... jellegzetes, hogy 
a nőelvet sokáig őrző hamita népeknél szent tisztelet tárgya, a patriar
chális indogermánoknál és a sémitáknál heves vallásos gyűlölet fordul 
ellene. A kígyó az alázat, de az alattomosság, tudás, ravaszság az ivar
mirigyeitől megfosztott, kasztrált személyek jelképe. Vesd össze ezt az
zal, hogy Bizáncban például eunuchok minden állást betölthettek, a fő-
vezéfségig, de a „fejedelmi pálya" el volt zárva előlük; hiszen a király 
legfontosabb attribútuma, hogy atya.7 

A teremtésmondák és a szarvasregék között nemcsak a paradicsomból 
való kiűzetés (azaz az ennek megfelelő gyerekkivetés) motívuma alkot 
kapcsolatot. Mindkét típusban nagy szerepe van az Ikrek előfordulásá
nak. Igaz, az Ikrek is egy csillagkép neve, ebből azonban nemcsak azt a 
következtetést lehet levonni, hogy az ősi mítosz-füzér a csillagos ég „iko-
notrópiás" értelmezéseként jött létre. (Ikonotrópia — valamilyen már el
felejtett értelmű ábrázolás, gyakran címer vagy allegóriás kép, vagy ép
penséggel piktogramra, azaz képírás-jel téves magyarázata, hozzáköltött 
mesével vagy ráhúzott anekdotával.) Igaz, hogy, mint Frobenius írja, az 
emberiség figyelmét és képzeletét mindenekelőtt az égen végbemenő 
színjáték, a csillagképek mozgása, a Hold vándorlásai (és, feltehetően 
előbb az északibb tájakon, ahol ez jobban kivehető: a Nap erejének vál
tozásai) s az évszakváltozások nyűgözték le. Minden ősmisztérium lé
nyege: az égitestek színjátékának és a természet változásainak mágikus 
célú meg játszása. 

A fentiek alapján az is elképzelhető, hogy a Nap-vallások — az újjá
születő fény kultuszával — már csak azért is északon, legalábbis a mér
sékelt égövön alakultak ki, mert délen a Nap pályáját viszonlag változat
lanabbnak látják, s figyelmük ezért a Hold izgalmas járására összponto-



sul (Pl. Heléna — holdistennő, Heléna „megszöktetése" vagy elrablása 
- a Hold eltűnése az utolsó negyedben.) Északon ezért: vadászat, nap-

kultusz, férfielvű társadalom — hamarabb együtt járnak; míg a délibb, 
szubtropikus övezetekben a Hold-vallás, matriarchátus, földmívelcs há
romsága jóval tovább él. 

Kissé azonban módosítani kell társadalomtörténeti szemléletünkön. Eb
ben a fejlődést a gyűjtögetés—vadászat—állattenyésztés—földmívelés— 
ipar—kereskedelem lépcsőfokaival szokták kifejezni. Holott ésszerűbb, 
hogy a növények életének titkaiba behatoló gyűjtögető — földmívelővé 
lesz. Az állatokat örökösen lesőtanulmányozó vadász fejlődik állatte
nyésztővé. Azonban — ezt még legújabb kori megfigyeléseink alapján is 
állíthatjuk — a vadász vagy állattenyésztő jószántából sohasem lesz föld
míves, „nem szívesen fogja meg a kapanyelet". Hamarabb elmegy kato
nának, harcosnak, rendőrnek; belőle lesznek a nemesek ősei, és szíve
sebben kupeckedik is (hiszen bőven van mivel), s a kereskedelem az ő 
nagy területeket bebolyongó életformájával jobban összefér, mint a hely
hez kötött földmívesé. De a pásztor-vadász hamarabb kap az iparon is; 
az is könnyen elképzelhető, hogy a hegyek-sziklák között tüzeket rakó 
pásztor és vadász hamarabb felfedezi a fémek titkait, mint a folyóparti 
humuszban dolgozó földmíves. 

Lehet, hogy ennek a kétféle, párhuzamos életformának a jelképe az 
Ikrek. Herkulesnek — aki az apajog harcos eltérjesztője, s megfelel neki 
minden nagy szakállú (hangsúlyozottan férfias), nagy erejű, nagy botos 
regehős, Gilgamestől Kaleven át Toldiig, s aki a Holdvallásokra jellemző 
bonyolult démonológiájú alvilági erőket legyőzi! — szintén van iker-
fivére, Iphiklész, aki kitűnő íjász! S ott van Kasztór és Pollux, Romulus 
és Remus, Hunor és Magor, Tatár és Mongol, Ézsau és Jákob, el egészen 
Kain és Ábel történetéig. A hagyomány általában mint a pásztor és a föld
míves népek viszonyának kifejezőit látja őket. Ez sokban kínálkozó ma
gyarázat (hiszen Magornak, Magyarnak is tulajdonítottak „földmíves" 
jelentést, Hunornak pedig csak „harcost"), de azért előttem nem világos 
minden vonatkozása. Azért is ragadott meg Magyar Adorján 8 értelme
zése, aki szerint Hunor és Magyar, azaz az ősregei ikrek, a nap két tu
lajdonságának, a pusztító és az éltető erőnek volnának a megszemélye
sítői. Hunor nyilai a nap tűző sugarait jelképezik — ezért az ékalak! — 
Magor gömbje, „mag"-ja az éltető, magot érlelő meleget. Mindenesetre 
feltűnik, hogy az ikrek szerepe a napkultusszal, a férfielv uralomra ju
tásával kezdődik, azaz jár együtt. Annak pedig, hogy nem minden iker
motívum jár együtt a „testvérgyilkosság" motívumával (pl. a Hunor— 
Magor sem), talán az lehet az értelme, hogy a napimádó pásztor „atya
népek" nem mindenütt pusztító hódítással, hanem „megegyezéses" ős-
feudális alapon, vagy, kezdetben, kékes szimbiózis formájában telepedtek 
rá az anyajogú ősföldmívességre. Egyiptom, Mezopotámia és más nagy 
kultúrtáják valóban úgy lettek világ jelentőségűek, hogy a kétféle élet
forma tapasztalatai összegeződtek, s ez kitetszik vallási eklekticizmusuk
ból is; az istenanyák, szűz anyák, tudós istennők kultusza megmaradt az 
öregisten, a visszatérő és a szenvedő fiúistenek kultuszaival egybefo
nódva. Érdekes, hogy ezek a népek nem is igazi hódítók; a harcos expan
zív népek panteonjában viszont túlnyomó szerepet kapnak a zord atya
istenek. 



A magyar ősvallás rekonstruálható nyomaiban is kimutatható, hogy a 
napkultusszal járó öregisten-vallás és a Boldogasszony-vallás a keresz
ténység felvétele előtt korántsem olvadt össze; és sajátságos, hogy végül 
az összeolvadás, a szinkretizmus a kereszténységben valósul meg, hold-
vallású őslakók (Nagyboldogasszony, majd mesei utóda, Tündér Ilona e 
vallás főalakja) és a hazatérő „nimródi", harcos (ragadozó állatokat, 
oroszlánt és sólymot, turult jelvényül viselő) csoportok feudális társa
dalommá való alakulása során. 

Ősvallásunk egyik alakja — Gyümölcsoltó Boldogasszony — felhívja 
a figyelmünket egy mellőzött társadalomtörténeti kategóriára: a gyűjtö
getőből kifejlődő gyümölcstermelő ősközösségre. (Alaptalan az az egyes 
„szakemberek" által hirdetett nézett, hogy a gyümölcsoltás csak a közép
korban terjed el, hiszen már mesterséges beporzásoknak is ismerjük több 
ezer éves ábrázolásait!) Ennek a termelési módnak jellegzetes kiegészítő 
életformája az édesvízi halászat. A Kárpát-medence enyhe éghajlatú 
dombvidékeivel és hatalmas folyó- meg láprendszereivel kiváló fejlő
dési lehetőségeket kínált e termelési forma kialakulására, és az is fel
tűnő, hogy a magyarság, „őshazáinak" tekintett vagy vélt többi terüle
tek, pl. Meotisz-vidék, Kolhisz, Mezopotámia mindig a gyümölcstermesz
tésre kiválóan alkalmas, ugyanakkor folyókban és lápokban feltűnően 
bővelkedő tájak. A víziélet mind sziderikus, mind regei nép hagyomá
nyainkban közismerten feltűnően képviselve van. 

Nem lennénk következetesek, ha most mi nem térnénk ki távolabbi 
párhuzamokra. A vízi istenségek, tündérek panteonja eléggé közismert 
keleti és görög hitregékből, és nemzetközileg feltűnően egységes. A 
Gyümölcsoltó Boldogasszony szerepkörének megfelel nemcsak a kisázsiai 
és mezopotámiai istenanyák gránátalma- meg datolyakultusza, hanem 
a paradicsomkert sokat emlegetett almafái és Éva szerepe az alma-
evésben. Az is sokatmondó, hogy a földmívelés a gyümölcsöskértből való 
kiűzetés után kezdődik. A Paris—Heléna regekörben ugyancsak együtt 
találjuk a kígyót, az almát, az isteni küldöttet, sőt a három vetekedő 
istennő személyében az őskánaáni hagyomány mindhárom Éváját! 

S felbukkan itt egy eléggé ki nem kutatott párhuzam, amely a Szfinx
szel kapcsolatos. A szfinx mint csillagászati jelkép a zodiákusbeli Szűz 
és Oroszlán kettős csillagképének az ábrája. Mint titkos jel pedig — 
képírás formájában — egy nevet jelent: Mithilina vagy Magelona = 
Tündér Ilona. 

Ö a prehellén szigetvilág héroszának, Makarosznak, „a boldognak" és 
„az oroszlánnak" a felesége. Az „oroszlánszűz" csillagképe nagyjából ki-
Lenchónapnyi távolságra van a téli napfordulótól, az „újjászülető fény", 
a „győzelmesen visszatérő fiú" nagy ünnepétől, melynek szimbólumrend
szerében olyan nagy szerepe van a szarvasnak. Igaz, ez alkalommal ez 
a kilenc hónap visszafelé számítódik, de a mágikus számolásnál bizto
san ennek is megvan a maga jelentősége. 

A nevek is „egyetemesek". Az összefüggés a Földközi-tenger vidéke, 
Kelet-, Közép-, Észak-Európa között a nevekben is megvan. Valamely 
égtájhoz ragaszkodni éppen olyan tévedés volna, mint a keresztény val
lás névanyagát mai központjára, Rómára szorítkozva megfejteni! Ugyan
így járhatunk a szarvasregékkel és az oroszlánnal is. 

Az etnikumok fölött átnyúló kapcsolat a nevekben szembeszökő. Arte
misz nevét a görögből sokféleképpen lehet magyarázni, de benne van 



a Hérodotosztól ismert szkíta istennő: Aríimpasa nevében is. Az Ar tag 
annyifele kimutatható ókori nevekben, — sokszor „úr" jelentésben —, 
hogy szinte nem is érdemes kitérni rá, a Temisz azonban a szkítákkal 
ugyancsak kapcsolatban levő Temiskyra névben fedezhető fel. A görög
ből a temiszt magyarázzák víznek is, akkor meg a Temestől a Thamesig 
jutunk! 

Vannak szédítőbb kapcsolatok is: a római mitológia ősatyája, Romulus 
és Remus nagyapja Numiíor. Ez tökéletesen egybecseng a vogul égisten, 
Numi Tarem nevével, meg a Nimród név különböző alakjaival. 

Hérodotosz arról is ír, hogy az észak-európaiak, a hiperboreusok szo
ros vallási kapcsolatban állottak a Földközi-tenger vidékével, rendsze
resen ajándékokat, azelőtt követeket is küldöttek a déloszi Apollón-szen-
télybe. 

Nincsenek tehát szorosan körülírható népi határok a mítoszban, min
denütt nyílt átjárókat találunk, mint a későbbi „kultúrvallásokban". 

S itt meg kell állanom Palkó István fő érvénél, a „hídM motívumnál. 
Írja, hogy a Bartók Béla fordításában szereplő híd főbizonyíték arra, 

hogy a szarvassá vált fiúk regéje a román nép eredetmondája, hiszen 
csak annak a keletkezésében juthatott oly nagy szerep egy hídnak, ne
vezetesen az al-dunai híres Traian-hídnak. „A szöveg hídjellemzéke is 
ta láló . . . A román népköltési szövegekben azonban ősi és gyakori ez is. 
Különösen a Nap lakodalma című néprajzi szövegben van átlépést jelző 
lényeges szerepe a nap által a Fekete-tengerre készített vas- és rézhíd-
nak, amiket Tündér Ilona-Hold kíván készíttetni magának nászaján
dékul." — írja. Noha előbb annyira konkréten kötötte a motívumot a 
Train-hídhoz, hogy szinte arra alapozta az egész elméletét, Palkó mégis 
hozzáfűzi: „Vagy talán ennél is sokkal ősibb jelentése van a hídnak a 
románság számára? A korábban említett Nap lakodalmában a híd sze
repe s a Szarvashajtás nevű kolinda jordáni gázlóra történő utalása ezt 
az ősibb szerepet és jelentést látszik támogatni." 

Feltétlenül azt, az ősibb és egyetemesebb jelentést. Hiszen a Tündér 
Ilona-Hold házassága a Nappal is jelzi, hogy milyen átmenésekröl van 
szó. 

Sokan felvetették, hogy a Bartók-féle szövegváltozatban szereplő hid 
„félrehallás", mert a román eredetiben ott egyszerűen punde áll (vagy
is: „ahol"). Ám annyiban Palkó mellé állhatunk, hogyha itt az eredeti
ben nem is állott híd, állhatott volna; ha nem is éppen olyan konkrét 
jelentésben, mint ahogy Palkó véli. Bartók azért „hallott oda" vagy 
azért írt szándékosan oda hidat, mert hiszen az ő tudatában is a híd az 
átmenés fogalmához társulhatott. A mi népi hiedelmeink szerint is, ha 
valaki átmegy a szivárvány hídja alatt, az megváltoztatja nemét. Ez — 
a Holdistennő kultuszához fűződik. A szivárványt a palócoknál „Bába 
bukrának" is hívták, ami esetleg nőelvre vallhat, hiszen minden vallás a 
maga fogalmaihoz kapcsolta a természeti jelenségeket. Viszont az egy
szerű megfigyelés nyomán már ősidőkben rájöhettek, hogy a szivárvány 
valahogy a Nap működésével van kapcsolatban. Minthogy a Nap és Hold 
nemi különbségeket is jelképezett, az összekötő elem, a szivárvány-híd, 
utalhatott a nem megváltozására. A z ószövetségben, az özönvíz után, azaz 
a nőelvű ősvilág elpusztítása után, az Atyaisten és az ember közötti 
szövetség jelképe a szivárvány lesz, mert világos a földet felszárító, me
leget, új életet adó nappal az összefüggése. A hídnak a szarvasregében 



való esetleges előfordulása éppen a Naphoz való csatlakozást, azaz a férfi
elvű társadalomba való átmenetet jelenthetné. 

A Traian korszakában, bármelyik elem felől közeledünk hozzá, a ro
mánság ősei már régen fejlett patriarchátusban élhettek. A román vál
tozatnak, azáltal, hogy benne az apa otthon, az anya mellett marad, az 
a jelentősége, hogy utal a homéroszi kor előtti időkre; a „priamoszi" tí
pushoz tartozik, s ilyenformán még egy láncszemmel erősebbé teszi azt 
a kapcsolatot, amely a románok őseit a trákok, Trója, Kisázsia világához 
fűzi néprajzilag és régészetileg, s amire Torma Zsófia hozott fel először 
„ősnéprajzi" bizonyítékokat. 

Végül térjünk vissza Bartókhoz. Palkó Istvánnal egyetértek, amikor 
azt írja: „megértjük Bartókot egyrészt, hogy miért választotta műve 
alapjául, másrészt, hogy miért olyan zenét alkotott Cantatájában, ami
lyent . . . Véres néptörténelmet, sorsok és életformát váltó, küzdő, bir
kózó erőkről, küzdelmekről hoznak hírt a Cantata sorai, és ezt a sorok 
mögött rejlő véres valóságot idézi meg Bartók zenei nyelven. . ." Itt 
érezzük át, milyen kár, hogy Palkó nem döntött feltevésének ama iránya 
mellett, amely mélyebb: ősibb történelmi változásokra utalt, . . . mert a 
bartóki mű is mélyebb rétegekbe mutat. 

Bartókot a nemek és a család kérdése mélységesen foglalkoztatta, nem 
az érdekesség, vagy a téma sokk-lehetőségei szempontjából. Hanem mert 
ő is úgy sejtette, hogy a kor mélyben ható, nagy élménye, lelki meg
rázkódtatása összefügg a nemek viszonyának világválságával. A modern 
életforma, amely a nő életét alakítja át a legjobban, hiszen nem kell 
annyiszor vállalnia az anyaságot, hogy a faj fennmaradhasson, és a mo
dern termelési viszonyok megszüntetik a jellegzetesen férfi és női élet
formák közötti hatalmas különbséget, s ez megkérdőjelezi az emberi kap
csolatok egész eddigi rendszerét. A szecesszió és a szimbolizmus korában 
az európai művészetet már különösen erősen foglalkoztatja a fajfenntar
tástól tömegméretekben függetlenedett erotika szerepe és a család tör
ténelmi távlatai. A huszadik század derekának egyik legérdekesebb 
könyve a Nemek hajótörése Amphrelleytől: szerinte a nemek közötti vi
szony alakulása a történelem felszín alatti, de jővonulata. 

Miután a mitológiai hagyományok oly nagy része a nemek közötti je
lenlegi viszony kialakulásáról regél, ebben az összefüggésben érthető ko
runk különleges érdeklődése a mitológiakutatás iránt, amely egészen más 
jellegű, mint az előző korok vonzódása a mitológiai témákhoz. Ez az 
érdeklődés a mitológiák magvára, a motívumok és regehösök archetí
pusaira, pszichológiai jelentésére irányul. Az irodalmias feldolgozásokat 
túllépi. Nagyon jellemző, hogy korunknak talán legdivatosabb mitoló
giakutatója, Róbert Graves, Jézus király című „álregénye" elé a követ
kező mottót választja: 

„Az Egyiptomiak Szerint Való Evangéliumban ... Amikor pedig azt 
tudakolta Sálom, hogy mikor válnak ismeretessé azok a dolgok, amelyek 
felől kérdezősködött, imígyen felelt neki az Űr: »Amikor ti asszonyok a 
szemérem köntösén tapodtok, és amikor a kettőből egy lesz, és amikor a 
hím és nőstény viszonyában nem lesz többé sem hím, sem nőstény. . . « 
És ugyanazon Evangéliumban mondotta a Megváltó: »Én azért jöttem, 
hogy leromboljam a Nőstény műveit.« . . . Alexandriai Kelemen (Stro-
mata, III.)" 



Bartók intuíciója ezekre a nagy témákra és hangulataikra érzett rá a 
Canlaíában, ezt ismerte íel a román népballadában is, és a Kor általános 
érdeklődése jegyében dolgozta ki. Egyébként a Cantata Profanái nem 
lehet elszakítva tárgyalni a hasonló utalású Bartók-művektől, elsősor
ban a Kékszakállú hercegtől és a Csodálatos mandarintól, amelyeknek 
eszmei-érzelmi folytatása. Hiszen azok is a „férfiúi sorsot", a férfiúi te
remtés végzetét feszegetik. A Cantata teljesebb értéséhez eszmeileg, de 
zeneileg is akkor jutunk el, ha ezeknek a műveknek az irányából kö
zeledünk felé. 

Természetesen mindez nem vonja kétségbe Palkó István és Kerényi 
Cantata Profanára vonatkozó sok részmegállapításának értékét. 

Még hozzátehetjük, hogy Bartók a szülői házat elhagyó, oda visszatérni 
nem tudó és nem akaró szarvassá vált fiak motívumában talán saját 
személyes pályafordulására, a Kossuth szimfónia világával s a hozzá
fűződő érzelmi szférákkal való szakítására, azaz abból származó vívódá
saira is kereshetett feleletet e témában. De a nagy művészeti „kivonu
lásra" a Szecesszióra sem találhatott volna illőbb jelképet a rengetegbe 
vonuló szarvasfiűknál. 

JEGYZETEK 

1 A huszadik század elején voltak is olyan biológiai irányzatok, amelyek 
az emberi alkatot ősibb létformának tekintették, mint az összes többi emlő
sökét, főleg abból kiindulva, hogy a madarak világa bizonyítja, hogy a két 
lábon járás ősibb, mint az emlős állatok. Eszerint az emlős állatok túlspe
cializált, dégénérait leszármazottai egy ősi antropoid típusú élőlénynek. Ezzel 
kapcsolatos gondoláitokat, valamint az őstársadalmak és a nemek viszonyának 
kialakulására vonatkozó sok reflexiót tartalmaz Üvegfedö c. (Kolozsvár, 1971) 
regényem. A fenti elméleteket először Várkonyi Nándor Szíriát oszlopai c. 
művének eredeti kiadásából ismertem meg. 

2 A görög mézáldozatokra s misztériumokra vonatkozó állítások ellenőriz
hetők Gruppe Ottó Griechische Mythologie c. művében, más vonatkozások 
megtalálhatók Frazer Aranyág, Frobenius Kulturgeschichte Afrikas c. művek
ben, továbbá bármilyen, Oegyiptom vallásával és művészetével alaposabban 
foglalkozó kézikönyvben vagy lexikonban. A méhek Ra Napisten könnyeiből 
származtak; azért sírt, mert az istenek kínozták, hogy vallja ki legtitkosabb 
nevét, azaz hatalma kulcsát. 

3 Graves Robert angol író A görög mítoszok c. magyarul is megjelent műve 
mellett sok érdekes mitológiai vonatkozást és őstörténeti ősvallási feltevést 
tartalmaz Jézus király c. regénye is. Gravesnek azonban, akárcsak Frazernek 
és Frobeniusnak, erős korlátja, hogy túlságosan beszűkül a rituális király
gyilkosságok témájára, s nem jön rá arra, hogy az emberáldozat, akárcsak az 
emberevés, nem őseredeti ösztönből fakad, sőt az egészséges ösztön irtózik 
ezektőL Ilyesmi csak elfajzott, dégénérait kultúrákban és civilizációkban ke
letkezik; „degenerált" lehet akkor is, ha csak a kőkorszaki művelődés szint
jére jutott fel. A csillagok járását és a természet változásait utánzó ősmiszté-
riumokban eredetileg a király halála jelképes volt, mint minden egyéb, csak 
jóval később lett sokfelé véres szokás. Graves, amikor arról beszél, hogy a 
király lelke kígyó alakjában „feltámadhatott" és jósként működött, nem jön 
rá arra, hogy a kígyó itt a kasztrált férfiasság jelképe. A király mint király 



és férfi halt meg, de tovább él az istennő szertartásai számára. Egyébként 
a vallási fanatizmus akármekkora fokán is elképzelhetetlen, hogy a biztos, 
közeli halál kilátásával is szeretett volna bárki a királynő férje lennd. Az 
emberáldozatokba való Önkéntes belenyugvás, a tömeges emberáldozat olyan 
társadalmakban válik lehetségessé, ahol — mint pl. az azték Mexikóban — 
a kábítószerek rendszeres, tömeges fogyasztása felőrli az egészséges emberi 
személyiséget. 

4 Graves a Jézus királyban hivatkozik egy ókánaáni mondára, amelyben 
Ádám, amikor menyasszonya felkeresésére megy. Évát egy nádassal szegé
lyezett tó partján találja, ötven lány kíséretében. Ez a motívum még a szám
adatban is megfelel a Osodaszarvas-rege egyik mozzanatának. 

5 Éppen e vonásai miatt lehetett a Messiás jelképe is, és emiatt vonták le 
egyesek azt a téves következtetést, hogy a karácsonyi regölés, kolindálás és 
az egész szarvasrege keresztény eredetű. 

6 Ilyesmiről találunk említést a Mongolok titkos történetében, s ha hiteles
nek tekintjük az etelközi besenyőtámadás elől menekülő „turkokra" (magya
rokra?) vonatkozó adatokat — noha én bennük valami félreértést vélek —, 
ott is hasonlóról lehetett szó. 

7 A kígyó körül sok a félreértés; mindenekelőtt amiatt, hogy ugyancsak 
hosszú farka van: a kígyót állandóan összetévesztették a sárkánnyal. A kí
gyónak a napvallásokban is szerepe van, de ez vagy a sárkány lehetett, vagy 
olyan téves értelmezésből fakad, mint az például, amikor a kígyót a nap je
lének fogták fel, amiatt, mert egyiptomi ábrázolásokon mindig a nap mellé 
rajzolták. Ennek csak az volt az értelme, hogy a nap és a kígyó jelképezte 
sötétség, éj egymás nyomában járnak. Könnyű belátni, hogy a sötétséget 
kedvelő, ravasz, „sima" és „mérgekkel dolgozó" vagy más változatban szelíd 
és bölcs, tudós kígyó és a robusztus, tűzokádó, fegyverforgató sárkány erede
tileg más meselény-típus lehetett! A román meselényeket röviden, de nagyon 
áttekinthetően ismerteti egy nemrég megjelent érdekes kis munka, C. Prut: 
Fantasticul in arta populara románeascá. Bucuresti, 1972. Ebben van szó Palkó 
témájához is kapcsolódó dolgokról, hídőrzo sárkányokról s arról, hogy a sár
kányok a szivárványon közlékednek, a sárfcánykígyót megkülönböztetik az 
áspiskígyótól; továbbá beszél a román pásztorvilágnak a Kaukázusig, tehát a 
Fekete-tengeren túlnyúló, régi kapcsolatairól is . . . 

8 A ma már 87 éves Magyar Adorján a 30-as évek elején megjelent két 
könyvében (Kérdések és Aranytükör) ahhoz az akkoriban körvonalazódni kezdő 
állásponthoz csatlakozik, amely a magyarságot úgynevezett árjaelőtti, európai 
ősnépnek tekinti, s legrégebbi őshazájának a Kisalföld környékét tartja. Sze
rinte csakis ezzel magyarázható a magyar nyelv ós a vele nem rokon európai 
nyelvek szókincse 'között a sok megfelelés. Vámbéri Ármin is eljutott már 
ahhoz a felismeréshez, hogy az árpádi törzsek „törökös" eredetűek voltak, s 
a mai Magyarország területén beleolvadtak a már ott élő „ugoros" őslakos
ságba, s így jött létre a magyar etnikum, de Magyar Adorján hevesen tá
madja Vámbérit, mert az az ázsiai származást tartja hangsúlyozandónak és a 
magyarság jellegzetes vonásait is ázsiainak tekinti. Magyar szerint Vámbéri 
s általában az „ázsiai" származáselméletek a Habsburg-klerikális ideológiának 
szállítanak érveket, amely szerint a magyarság „civilizálása" a keresztény né
metség műve lett volna. Magyar Adorján szerint már a történelmi időkben 
sűrű rajok hagyták el a pannóniai területeket, s ezek a világ sok részébe 
eljutottak, s ezeknek nyomain fedezik fel a .különböző állítólagos „őshazá
kat". Az árpádi államalapítók ilyen hajdani kivándorlók eltörökösödött s 
visszatért leszármazottai voltak szerinte. 



Elméielében, bár szerintem túl nagy szerepet tulajdonít az antropológiai té
nyezőknek (a kerek és hosszú fejűek ellentétének; szerinte az ember eredeti
leg békés növényevő. A jégkorszak egyoldalú táplálkozási viszonyai, a túlzott 
húsevés alakították ki az agresszív, kegyetlen, fanatikus hosszú fejű típuso
kat?), és bár a tudományos fejlődéssel csak a 30-as évek végéig tart lépést, 
mégis azt kell mondanom, hogy munkássága korszakalkotó jelentőségű, ös-
műveltségünk c. hatalmas, kéziratos műve páratlan nyelvészeti tudásra tá
maszkodva veti egybe az őstörténeti, néprajzi, régészeti, vallástörténeti kuta
tások eredményeit, és sok meglátása megelőzte a régészet és embertan nem 
egy új felfedezését. Sajnos, e művének különböző szemelvényei, illetve egyes 
fejezeteinek kivonatai, amelyek Nyugaton kis magán-kiadóknál rossz szöveg
gondozásban, gondatlan szerkesztésben, kellő apparátus, felkészítés nélkül je
lennek meg, a tájékozatlan olvasóra inkább visszahökkentőleg hatnak. Aki 
azonban járatos a vallástörténet, „ősnéprajz" stb. legújabb eredményei között, 
összfoglalásaiban, áttekintéseiben, feltevéseiben valóságos kincsesbányát talál. 





disputa 





még egyszer a mértékről és 
a hagyományról 

B O R I I M R E 

„Bizony, bonyolult ez a kérdés, ha 
bonyolítjuk . . 

(Kiss Ferenc) 

1. 

íróink műveiről, irodalmunk, a jugoszláviai magyar irodalom, kérdé
seiről ritkán volt a múltban alkalmunk magyarországi folyóiratokban 
olvasni, mintha a közöny, az érdektelenség, az öröklött előítéletek térí
tették volna el makacsul a felénk forduló figyelmet. Az olyan jellegű 
megnyilatkozás-sorozatra pedig, amilyen a budapesti Kortárs című fo
lyóirat ez évi októberi számában jelent meg, nem is emlékszünk, és ép
pen ezért megkülönböztetett érdeklődéssel kell figyelnünk rá — különös
képpen, hogy a „közös dolgaink" jelszava is ott van, a szerkesztőség 
nem kis ambíciójának a bizonyítékaként. A ránk irányuló figyelmet kö
telességünk tehát megköszönni, s ha most mégis részletesebben foglal
kozunk a Kortárs közölte írások közül elsősorban Kiss Ferenc tanulmá
nyának szemléletbeli vonatkozásaival, a Kortárs szerkesztősége, olvasó
tábora, az egyes tanulmányok, recenziók szerzőinek kedvéért tesszük, ab
ban a reményben, hogy az elkövetkező években nemcsak a Kortárs ne
mes szándékáról győződhetünk majd meg, mint most még, hanem a 
szerzőgárda problémaismeretéről is. Előlegezett bizalom ez, mert mire 
írásunk végére érünk, eme „jó szándékról" is lesz mondanivalónk. Állít
suk tehát itt még, hogy jó szándék vezette a szerkesztőséget, amikor az 
írásokat egybegyűjtötte, a cikksorozatot megtervezte, s mi több, az írá
sokban felvetett problémákat azzal is közüggyé akarta tenni, hogy a nem 
Magyarország területén megjelenő folyóiratok szerkesztőit is megismer
tette Kis Ferenc, a legjelesebbnek gondolt szerző, kéziratával. 

Hogy szándék és megvalósulás között mégis ellentéteket lehet meg
figyelni, azzal magyarázható, hogy a Kortárs közölte írások problémái 
olyanok, amelyeket pusztán csak jó szándékkal megvilágítani nem lehet, 
különösképpen, ha azzal a benyomással csukja össze a Kortárs októberi 
számát az olvasó, hogy néha-néha már azzal a bizonyos jó szándékkal 
találkozott, amellyel a közmondásbeli pokolba vezető út van kikövezve. 
Mondjuk meg tehát egészen nyíltan, hogyha most részletesebben foglal
kozunk a Kortárs közölte cikkek közül Kiss Ferencével, teljességgel pe
dagógiai ihletünk sugallatára tesszük, mintegy a velünk foglalkozó írá
sok szerzőinek okulására, s kevésbé a jugoszláviai magyar olvasó miatt, 
akinek, minthogy alkalma van szellemi életünket mind eszmemenetében, 



mind részletkérdéseiben, jelenségeiben ismerni, az ilyen jellegű tanul
mányra nincs is szüksége: a jugoszláviai magyar irodalom, szellemi élet 
rJapvető kérdéseiről kialakult véleménye lehet. 

Lényegében tehát Kiss Ferenc dolgozatával szeretnénk foglalkozni — 
az ő tanulmánya adta meg a Kortárs októberi számában a „közös dol
gainkról" szóló írások legtöbbjének a „hangot", ebben tükröződnek a 
szerkesztőségi szándékok is a legegyértelműbben. S rögzítsük azt is nyom
ban: nem szeretnénk polemikusabbak lenni Kiss Ferencnél, és örülnénk, 
ha pusztán a tényeket sikerülne ismertetni, amelyek meggyőzhetnék az 
olvasókat a jeles kritikus irányunkban táplált aggodalmainak alaptalan
ságáról. A polémiát azonban, sajnos, nem minden esetben kerülhetjük 
meg. Eltekinthetnénk, ha nem közügyről lenne szó, de minthogy maga 
Kiss Ferenc is állítja, „korántsem jelenti", hogy e válasz-cikk szerzője 
„az ügy egyetlen képviselője", felmentve érzi magát a bírálat tudomásul 
vevésének a kötelezettsége alól, még ha Kiss Ferenc tanulmánya neki is 
van címezve. Higgyük tehát, hogy valóban „közös dolgainkról" beszé
lünk vitatkozás közben is. 

2. 

Kiss Ferenc tanulmányának megkérdőjelezhető megállapításaival nem 
foglalkozhatunk érdemük szerint, ha legalább nem jelezzük szemlélet
módjának alapjait. Az írásban lappangó indulat, önkéntelen ferdítései
nek sora, logikátlansága ugyanis mind egyetlen „ősforrásra" vezethető 
vissza: a magyar irodalomról kialakított modelljére. Ez magyarázza vi
szonyulását a jugoszláviai magyar irodalom „mértékének és hagyomá
nyának" kérdéséhez, a megérteni akaró, de a problémákat mégsem értő 
kritikusi gesztusokat. Meglepően konzervatív, történelmietlen, s mi több, 
1918 előtti keretek között mozgó szemlélet a Kiss Ferencé — s bár nyil
ván teljességgel magánvéleményként kell értelmeznünk, amit mond, fel
foghatjuk egy, a realitásokkal számolni nem akaró, illúziókat tápláló iro
dalmi „örökség" végső kicsengésének is, amely már a két világháború 
közötti évtizedekben megakadályozta a magyarországi közgondolkodást, 
hogy az Osztrák—Magyar Monarchia felbomlásával előállott helyzet ösz-
szes konzekvenciáival, tehát az irodalmiakkal is, szembenézzen. Ne érje 
tehát különösebb vád Kiss Ferencet, mert a magyar irodalom lényeges, 
mivoltát és jellegét érintő kérdésekben nem lát tisztán, hiszen ma már 
kétségtelenül elhomályosultak a valódi eredők is, csupán az egységes 
nemzeti irodalom gondolata iránt érzett nosztalgia lehet jelen — törté
nelmi realitásaitól teljességgel megfosztottan. 

Van ugyanis Kiss Ferencnek egy tanulmánya, amelyben éppen a kér
déseink szempontjából jelentős tézisét megfogalmazza, mondván: „Hogy 
a Radnóti-vers haza fogalmát ilyen teljesnek érezzük, az önmagában is 
sejteti, hogy a vers eddig vizsgált közvetlen horizontja mögött egy tá
gasabb kör is rejlik. Ebben a körben rajzolódik ki a haza fogalmának 
eszmei boltozata, s ennek legfontosabb eleme a nemzeti irodalom, mely
ben legtisztábban tudatosult a haza eszméje. (A kiemelés az enyém. B. I. 
Radnóti patriotizmusa. Müvek közelről. Bp. 1972. 87. old.). S tovább: „ A 
haza, amely foglalata mindannak, mit évszázadok során a nemzet terem
tett, bölcsője és felnevelője a költőnek.. ." (uo. 90. old.). Minthogy a 
kérdéses Radnóti-vers (Nem tudhatom . . . ) az ilyen szélsőséges interpre-



tációhoz nem kínál alapot, a fentebb idézetteket bátran Kiss Ferenc gon
dolataként értelmezhetjük. Nincs szándékunkban azonban tézisének min
den jellemzőjét kikutatni most, de rögzítenünk kell a „magyar haza" és 
a „nemzeti irodalom" fogalmának azonosítási kísérletét, amelynek egy 
monocentrikus irodalom-modell felel meg, s minthogy a magyar iroda
lomról van szó, időben is elhelyezhetjük: lényegében a X I X . század má
sodik felében és századunk első két évtizedének körülményei között ki
alakult irodalom-képre ismerünk. A magyar irodalom történetében 
ugyanis ez volt az egyetlen olyan fél évszázad, amikor a „nemzeti iro
dalom" határai egybeestek az országhatárokkal, és kialakult az irodalmi 
monocentrizmus is: ezekben az évtizedekben vált a „vidék" a szellemi 
javak puszta fogyasztójává és a tehetségek szállítójává, Budapest pedig a 
szellemi értékek termelőjévé és eladójává. 

A magyar irodalom helyzetismeretének a csődje az 1918-as változások
kal kezdődött, és ennek mintegy az utolsó hulláma az, amit Kiss Ferenc 
tanulmányában látunk levonulni. Ahelyett ugyanis, hogy a magyar iro
dalmi közgondolkodás számot vetett volna a Monarchia bukásával elő
állott helyzettel, és revízió alá vette volna a „magyar nemzeti irodalom" 
fogalmát, hiszen az egységesnek hitt nemzeti magyar irodalom modellje 
felett a történelem mondott ítéletet, és az ún. kisebbségi (romániai, cseh
szlovákiai, jugoszláviai) magyar irodalmakhoz a realitásokat tisztelve kö
zeledett volna, tisztázva a maga helyét is az előállott új irodalmi hely
zetben, csökönyösen továbbra is úgy gondolkodott és viselkedett, mint 
1918 előtt: monocentrikusságának fenntartására törekedve vagy nem 
vette tudomásul a fokozatosan kialakuló, konstituálódó romániai, cseh
szlovákiai, jugoszláviai magyar irodalmat, vagy ha tudomásul vette is, 
úgy viszonyult hozzájuk, mintha azok, hallgatólagosan, még mindig a 
„magyar vidéket" jelentették volna. Leereszkedő jóindulat vagy a pro
vincia iránt érzett ellenszenv és lenézés változatai jellemezték az ún. ma
gyar irodalom viszonyát ezekhez a „kisebbségi" magyar irodalmakhoz. 
A húszas és harmincas évek öröksége szinte mindmáig kísért a magyar
országi magyar irodalomban, ereje is nyilvánvalóan ezért futja csupán 
pozitív vagy negatív gesztusokra. Pedig a józan, a valóságos irodalmi 
helyzetet felmérni akaró szándékok is hangot kaptak az elmúlt években. 
Úgy látszik, hiába írta Czine Mihály 1969-ben még: 

„ . . . További közös jegyeket és rokon tendenciákat is mutat még a 
kor irodalma, de a közös jegyek együttesen nem teszik lehetővé a kor 
magyar irodalmának az egyetlen folyamatban való megnyugtató tárgya
lását. A szellemi széttagozódást, a vízválasztók bizonytalanságát, amely
ről fentebb szóltunk, a földrajzi széttagozódás is bonyolítja: az első vi
lágháború után Bécsben, Párizsban, Berlinben, Londonban, Amerikában, 
Romániában, Jugoszláviában, Csehszlovákiában és a Szovjetunióban is 
alakultak magyar irodalmi gócok, amelyeknek a hazai magyar irodalom
mal való kapcsolatuk olykor szinte teljesen megszakadt, egymással is 
alig tudtak kapcsolatot tartani. S ezt a széttagozódást a felszabadulás 
csak részben szüntette meg . . . A szomszédos országok magyar irodalma 
pedig a jugoszláviai, a csehszlovákiai, a romániai és a kárpát-ukrajnai 
valóság által meghatározott utakon jár; a kisebbségi magyar irodalmak 
arcát a sokban különböző feladatok és lehetőségek más-más módon ala
kítják . . . " 

(Irodalmunk a két háború között. Jelenkor, 1969. 5.) 



De hiába sietett a hatkötetes magyar irodalom hatodik kötetének kon
cepciója is az irodalmi közgondolkodás segítségére éppen a magyar iro
dalom modelljének értelmezése vonatkozásaiban. A Kortárs októberi 
számában még ez a monocentrikus, a valóságos helyzettel számolni nem 
tudó vagy nem akaró szellemiség kísért. 

1918 után azonban már alakulóban volt, az elmúlt évtizedekben pedig 
ki is kristályosodott, a magyar irodalomnak egy policentrikus képlete, 
mely a magyarországi irodalmi közgondolkodásban ugyan még nem szer
zett polgárjogot, de a jugoszláviai, a romániai, a csehszlovákiai magyar 
irodalmakban már realitás ennek a felfogása. És küzd a magyarországi 
irodalomban is a decentralizáció gondolatában, hivatkozzunk Tüskés Ti
bor könyvére (A pécsi irodalom kistükre) vagy a Tiszatáj című folyóirat 
pár esztendő előtti vállalkozására (Kis Szegedi Irodalomtörténet), a szel
lemi, irodalmi „több központúság" igénye. 

Ne vágyképekre tekintsünk most, s ne az egységesség valamilyen feti
sizált álmára, hanem az objektív, a tudatunktól független valóságra. Ez, 
ha tetszik, ha nem, a magyar irodalom vonatkozásában a policentrikus 
irodalom modelljét kényszeríti ránk, melyet elhallgatni még lehet, dc 
tudomásul venni már nem, minthogy a valóság kényszerítő erővel van 
jelen a magyar irodalomról alkotható képünkben. Nyilvánvalóan radi
kális számvetés szükséges e policentrizmusnak mind tudomásulvételé
hez, mind a belőle adódó következtetések levonásához. Még akkor is, ha 
egy álomról kell lemondania a magyar irodalomnak — nem a vesztesé
gek számlálásával tölteni az időt, hanem a magyar irodalom és szellemi 
élet egyetemességének kétségtelen gazdagodását tartani elsősorban szem 
előtt. A policentrikus képlet, bármennyire szokatlan is az ún. nemzeti 
irodalomtörténetekben, s kenegethetjük akár hiúságunkat is: alighanem 
egyedülálló irodalmi jelenség Európában, mégiscsak létező, amit a ma
gyar irodalom (és irodalmak) hétköznapjai szüntelenül bizonyítanak. 

A magyar (most már pontosabban: magyarországi) magyar irodalom 
szinte észre sem vette az 1918-ban bekövetkezett változásokat, legfeljebb 
emigráns diaszpóráinak útját kísérte, s amikor a politikai-társadalmi vi
szonyok rendeződtek, egy részüket vissza is fogadta, többen a világba 
indultak közül a húszas évek második felében olyan természetesen tűn
tek fel ismét az irodalmi kávéházakban, mintha csak rövid tanulmány
útról érkeztek volna haza. S tehette: az 1918 előtti magyar irodalom jog
folytonossága csorbítatlanul az öröke volt, és hihette: a magyar irodalom 
fogalma valóban csak azt az irodalmat jelentette, ami Magyarországon, 
elsősorban pedig Budapesten, született. Nem kellett tehát a történtek 
felett elgondolkodni sem, legalábbis nem az irodalmi modell vonatkozá
súban, hiszen szellemi piacai látszólag még csorbítatlanok voltak, és Po
zsonyból, Kolozsvárról, Szabadkáról felavattatásukat ettől a magyar iro
dalomtól várták az immár magukat kisebbséginek nevező írók. 

A policentrizmus kényszere viszont már ott lebegett a csorbítatlannak 
hitt magyar irodalom-modell felett: ha nem eszmélt a magyar iroda
lom, eszmélkedésre kényszerült író és irodalom Kolozsvárott, Pozsony
ban és Kassán, Szabadkán és Üjvidéken. Egy körülbelül évtizedes vajú
dás, viták, dilemmák után azután a harmincas évek kezdetén ezek az 
önállóságra kényszerült irodalmiságok önnön létük törvényeire ébred
tek, és olyan társadalmi-szellemi parancsoknak kezdtek engedelmes
kedni, amelyek részben különböztek a magvarországi irodalmi alakulás-



történettől, részben rokonvonásokat mutattak azzal — elsősorban az ön
állósuló irodalmiság síkjain, amelyek ismét csak a különbözőség kérdését 
helyezték előtérbe. Nincs azonban szándékunkban általánosítani ezeket 
a kérdéseket, éppen ezért a továbbiakban csupán a jugoszláviai magyar 
irodalom kínálta problémákra hivatkozunk, annál is inkább, mert min
den irodalmiságnak vannak sajátos, külön jellegzetességei is, és hogy 
természetrajzukat megértsük, mindegyikük esetében külön tanulmányok 
szükségesek, ezekre pedig ebben a pillanatban nincs is módunk. Külön
ben is figyelmünk elsősorban a jugoszláviai magyar irodalom problema
tikájára irányul, melynek önnön léte természetére való ébredésének a 
görcseiről irodalomtörténetünk (A jugoszláviai magyar irodalom törté
nete 1918—1945. Újvidék, 1968.) bevezető fejezeteiben részletesebben be
széltünk. S nem kell foglalkoznunk a jugoszláviai magyar irodalom iro
dalom voltának bizonyításával sem: sajátos alakulás-története, mai struk
túrája, „élete", az ezzel járó kísérőjelenségek (könyvkiadás, sajtó, folyó
iratok, könyvterjesztés pl.) kétségtelenné teszik önálló létezését összes 
ismérveivel egyetemben. Van tehát sajátos és önálló érték- és mérték
rendszere, törvényszerűségek éreztetik hatásukat, s ezekkel kell magya
ráznunk, hogy létezésének egy adott pillanatában erőteljesen vetődtek 
fel közgondolkodásában közvetlen hagyományainak a kérdései is, annak 
a szellemi örökségnek a körén belül, amit az egyetemes magyar kultúra 
ezer esztendeje jelent. 

3. 

A mérték és a hagyomány kérdéseit mellünknek szegező Kiss Ferenc 
valójában nyitott kapukat dönget: a jugoszláviai magyar irodalom nem 
várta a Kortárs és a Kiss Ferenc tanulmányának segítségét sajátos prob
lémáinak megközelítésében, annál inkább sem, mert, ahogy Kiss Ferenc 
tanulmányából kitetszik, vagy a jugoszláviai magyar irodalom irodalom 
voltát vonja kétségbe, vagy pedig annyira provinciálisnak tartja, hogy 
az ő intervenciója nélkül nem is lehetne tisztán látni, irodalmi kérdések
ről gondolkodni a vajdasági ég alatt. Szögezzük le tehát, hogy „lássa, 
amit még látnia lehet" ezekből a kérdésekből (ám tűnődhetünk azon is, 
hogy azokból az eszmei nézetekből, ahonnan ő akar látni, egyáltalán le
hetséges-e a „látás"?): a jugoszláviai magyar irodalom öneszmélésének 
szinte első pillanatától kezdve a hagyomány és a mérték időszerűségét 
érzékelte, s ha most Kiss Ferenc ösztönzésére ismét egy irodalom önszer
veződésének ábécéjénél kezdenénk vizsgálódásainkat, reprodukálnunk 
kellene irodalmunk útját az elmúlt ötven esztendőben — amire nem hi
szem, hogy szükségünk van manapság. 

A jugoszláviai magyar irodalom autonomitásának a tényéből ugyanis 
az érték és a mérték problematikája egészen más vonatkozásokban ve
tődik fel, mint amikor az irodalmunkban tevékenykedő írókat és mű
vüket abból a monocentrikus szemszögből nézzük, ahonnan Kiss Ferenc 
valóságosan szemléli. Az autonomitás első axiómáinak egyike ugyanis 
éppen az, hogy lényegében nincs mihez mérnie magát, minthogy önálló 
irodalmi szervezet — kritériumait csak önmaga megvalósulásaiból me
rítheti. Ha vitatkozni lehet itt valamiről, az talán elsősorban az, hogy 
képesnek tartjuk-e a jugoszláviai magyar irodalmat önnön értékrend-



szere kialakítására, másodsorban pedig arról lehet szó, hogy mérték- és 
érték-érzéke általában működik-e vagy sem. De nem lehet vitatkozni a 
„nagyságon", minthogy az irodalmi mérték — irodalmak vonatkozásá
ban — nagyon is relatív: a tehetségek kiválasztódása elsősorban bioló
giai-társadalmi körülményeknek a függvénye, és ilyenként ugyancsak a 
tudatunktól független valóságba tartozik. Mint ahogy a magyar irodalmat 
sem lehet mérni, mert nyilvánvaló, hogy a Bánk bánnak nem a Hamlet 
a mértéke, s A kőszívű ember fiai című Jókai műnek nem a Háború és 
béke. Egyiket sem azért tartjuk nagynak, mert azokra az esztétikai ma
gaslatokra helyezhető, ahol világirodalmi példáinkat tudjuk. Nagyok — 
de a magyar irodalom mértékrendszerében csupán. A jugoszláviai ma
gyar irodalom vonatkozásában sem új keletű a probléma, a legpontosab
ban talán Németh László fogalmazta meg még a harmincas évek leg
elején Szirmai Károlyhoz írott levelében: „Azon kell kezdenem, mi a 
véleményem a vajdasági irodalomról. Külön sorsoknak külön irodalom 
kell s a Vajdaság egy darab elszakadt magyar sors, amelynek meg kell 
találnia a maga teljes garnitúra íróját — ha nem is állíthat minden helyre 
elsőrangú erőt. (Valamivel magasabb fokon ez az egész magyar irodalom 
s minden kis irodalom helyzete s létjoga). . ." Pedig körülbelül egy esz
tendővel azelőtt még a „szigorúbb pesti mértéket" ajánlgatta jugoszláviai 
magyar íróknak: „Nagyon jó volna, ha mozgalmuk nem maradna meg 
vidékinek, hanem Pesten is megkísérelnék az érvényesülést; az író leg
nagyobb sarkalló ja a mérték, melyet alkalmaznak rá, s itt mégiscsak szi
gorúbb mérték alá kerülhetnének . . . " Németh Lászlónak egy esztendő 
kellett csupán, hogy korrigálja az első benyomás nyomán született meg
állapítását, a magyar irodalmi közgondolkodásnak (és Kiss Ferencnek) 
negyven esztendő tapasztalatai után nem változott viszonya a most már 
nem is „kisebbségi" magyar irodalmakhoz. Nem a szigorú esztétikus be
szél Kiss Ferencből, amikor az „alacsonyabb különmértéket" emlegeti a 
jugoszláviai magyar irodalommal kapcsolatban, és a szegény „kisebbsé
giekkel" szembeni „elnézést" tanulmánya zárórészében, hanem a rosszul 
tájékozott irodalompolitikus, aki abszolutizált hungarocentrizmusa ködé
ben látja mind a magyarországi irodalom valóságát, mind a többi magyar 
irodalmat. Ha az „alacsonyabb mértéket" emlegeti, azért teszi, mert úgy 
gondolja, hogy a jugoszláviai magyar irodalom „mértéke" az ő eszté
tikai tarisznyájában lapul. Felmerül ugyanis a kérdés: mihez viszonyítva 
alacsonyabb? összehasonlít, pedig tudnia kellene, hogy irodalmakat ösz-
szehasonlítani nem lehet, s meddő vállalkozás is. Foglalkozik-e valaki 
Magyarországon azzal, hogy összehasonlítja a magyarországi irodalmat 
például az angollal vagy az orosszal? Vannak-e kritériumai az ilyen 
összehasonlításoknak? Nyilvánvalóan nincsenek. Legfeljebb megállapít
ható, hogy a magyar irodalom más arculatú, benne más törvények érvé
nyesülnek, mint az összehasonlításhoz szükséges másik irodalomban. 

A „közös mérce" problémája természetesen adott kérdés, s nyilván 
Kiss Ferenc állásfoglalása mélyén is ez az Illyés Gyula megfogalmazta 
gondolat motoz (Hidas Antal és a többiek című tanulmányára utalunk!), 
csakhogy már torzult formájában. Ö már csak a „pesti" mértéket látja, 
melynek saját maga a mértékadója. A „közös mérce" kialakításához 
ugyanis nem elegendő az, ami eddig történt a magyar irodalmak együtt
működése terén: az egyetemes magyar irodalom policentrikus jellegé
nek belátása nélkül pedig szinte elképzelhetetlen. Nemcsak a mércén van 



ugyanis a hangsúly, hanem a közös fogalmán is, ehhez pedig elsősorban 
az irodalmi alkotások élénk és állandó áramlása szükséges egymás iro
dalmi „piacára". Kiss Ferenc is tudja, hogy milyen messzire vagyunk 
még ettől a szellemi csere-lehetőségtől — nem is mindig a jugoszláviai 
magyar irodalom hibájából. Egy kis kitérőként idézzük Benkő Ákost: 
„A jugoszláviai magyar irodalom létéről valamennyien tudunk, ám ma
gukat a műveket lényegében csak a vajdasági magyarok ismerik és be
csülik kellőképpen. Hazai olvasóink előtt szinte teljesen ismeretlen ez 
a fiatal tehetségekben meglepően gazdag irodalom, amelyről eddig kri
tikánk is alig-alig vett tudomást.. ." (Jelenkor, 1969. 1.) Vagy megvál
tozott volna a helyzet 1969-hez viszonyítva, s ha igen, ez a három esz
tendő elegendő volt-e ötvenesztendős mulasztások pótlására? 

Visszatérve most már eredeti problémánkhoz, zárjuk le a „mérték" 
kérdését azzal a megállapítással, hogy a jugoszláviai magyar irodalom 
miatt nem kell „aggódni" azért, mert nem produkált nagy, világirodalmi 
tehetségeket. Az aggodalomra az ok akkor adódna, ha látnánk, nincs ki
alakult értékrendje, nem tudja valorizálni irodalmi termését és rang
sorolni — legalább relatíve — íróit és irodalmi jelenségeit önkorén belül. 
Ne tűnjék szerénytelenségnek, ha ezzel kapcsolatban irodalomtörténe
tünk utószavából idézünk. A szerző „munkája — olvasható itt — sok 
tekintetben a földrajzi íróéhoz volt hasonlatos, aki arra vállalkozik, hogy 
Vajdaság földrajzát írja meg, s azt kényszerül leírni, hogy Vajdaság leg
magasabb csúcsa a Cot — ám abban a tudatban, hogy az ország legma
gasabb csúcsa a Triglav és Európáé a Mont Blanc. Irodalmunk dombor
zati térképe nem abszolút, se nem lehet abszolút, mint ahogy egy nép 
irodalomtörténete sem az, függetlenül attól, hogy az értékek rendje szo
ros kapcsolatban áll a tehetség kiválasztódásának a lélekszám megszabta 
valószínűség-törvényeivel..." S különben is, a jugoszláviai magyar iro
dalom sajátos helyzetében nem is lehet megfeledkezni a mérték relativi
tásáról önkorén belül, és az irodalmak egymásmellettisége viszonylatá
ban: léte minden pillanatában vagy öt-hat irodalommal szembesítheti 
magát, és figyelheti az irodalmak lét-törvényeinek szüntelen működését. 
Helyzetéből is következik, hogy túl kell látnia önkorén, s hogy túl is lát, 
szerénytelenség nélkül állapíthatjuk meg. 

4. 

A „mérték" kérdésévei szorosan összefüggő a „hagyománynak" Kiss 
Ferenc felvetette problémája is, mondván: 

„E példa a többivel együtt tendenciát jelöl: a kiemelés, súlypont
képzés, tudatosítás, publikálás olyan tendenciáját, mely a vajdasági ma
gyarság irodalmi kultúrájának színvonalára is kihathat. Toncs, Loósz és 
más hasonló jelentőségű elődök munkásságát tanulmányozni és megbe
csülni nem árt, némely téma kapcsán kötelező is, de egy esztétikai kul
túra elődeivé avatni őket, mikor Péterfy, Riedl, aztán Ignotus, Lukács 
György, Babits, Fülep Lajos, Kosztolányi, Csáth Géza is nehézség nélkül 
adaptálhatók, ez azt jelentené, hogy az élő irodalom értékelésében szinte 
kényszerűen érvényesülő elnézés a 'sajátos' hagyomány felől is szente
sítene egy alacsonyabb különmértéket. Holott épp az egyetemesség me
zőnyének versenyfeltételeihez edződni — ahogy én látom — volna most 



a feladat. És azt hiszem, az olvasó érdekei is ezt kívánnák.'* (A kiemelés 
az enyém. B. I.) 

A tisztánlátás érdekében, miként a fenti idézetből is következik, szét 
kell választanunk, amit Kiss Ferenc, tudatosan, összekuszált; meg kell 
különböztetnünk a jugoszláviai magyar irodalomban jelentkező „külön 
hagyomány" kérdését az egyetemes magyar irodalmi hagyományétól. Az 
utóbbit egyúttal le is vehetjük napirendről, hiszen egyetlen pillanatig 
sem volt kétséges, hogy a jugoszláviai magyar irodalom nem csupán a 
teljes magyar irodalmi múlt hagyományát tudja magáénak, hanem a je
len irodalmiságát is: figyelme nem csupán a magyarországi irodalmi ter
mést kíséri, hanem a romániai, csehszlovákiai, szovjetunióbeli magyar 
irodalmi életet, és nem zárkózik el a nyugati magyar irodalmi produk
ciótól sem. Könyvkereskedéseink polcai éppen úgy bizonyítják ezt, mint 
folyóirataink oldalai, ahol valóban találkát adnak egymásnak a magyar 
irodalmak. Bizonyíthatják tanterveink — az óvodától az egyetemig, ta
núskodnak könyveink, tanulmányaink, melyeknek felsorolásától itt el
tekintünk. Kiss Ferenc is tud ezekről a tanulmányokról, s ha mégis meg
feledkezik róluk, nyilvánvalóan nem véletlenül teszi: konstrukciójához 
elengedhetetlenül szükséges volt, hogy elhintse a gyanút, hirdetve, hogy 
a jugoszláviai magyar irodalom el akar zárkózni a nem „helyi hagyomá
nyoktól", ki akar szakadni a magyar irodalomból, magával vive érték
telen örökségét is, a maga alacsony kritériumainak igazolása céljából. 

Közelebb kerülhetünk az igazsághoz, ha nemcsak az irodalmi hagyomá
nyokhoz való jog kérdését vizsgáljuk a jugoszláviai magyar irodalom 
szempontjából, hanem annak az irodalmi hagyománynak a kérdéskörét 
is, amelyet a legáltalánosabban értelmezett magyar irodalmi örökség 
körén belül — hangsúlyozottan a maga több mint ötvenesztendős törté
netének „előtörténeteként" kíván számon tartani, vizsgálni. Nyilván
valóan nem jelenti ennek az igénynek az érvényesítése egyúttal a hagyo
mányok teljességének a tagadását vagy a jugoszláviai magyarság köztu
datából való kiiktatásának a szándékát. Nem kisajátítani akar. minthogy 
maga sem zárkózik el, hiszen a valóságos helyzetet tükröző dialektikával 
a magyar irodalom egyetemességén belül tudja magát: a policentrikus 
magyar irodalom-modellnek megfelelően. Aki e tekintetben gyanúperrel 
él, az gyanúsítható azzal, hogy a hagyományokkal való „gazdálkodás" 
lehetőségétől akarja elriasztani a jugoszláviai magyar irodalmat. A ha
gyományokhoz való jog, egészen helyi értelmezésben, kérdéséről sem 
érdemes vitatkozni tehát — eleve adottnak kell tartanunk, ha józanul 
szemléljük a ma irodalmának viszonyát az elmúlt századok örökségéhez. 
S nem kell bizonygatnunk azt sem, hogy a magyar irodalom múltjából 
miért éppen az alkotóknak azt a sorát választjuk irodalmunk előtörté
nete képviselőinek, akiknek egy részét Irodalmi hagyományaink című 
kiadványunkban idéztük (Ojvidék, 1971.). Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
olyan szellemi alkotások összességéről van szó, amelyeket a jugoszláviai 
magyarság vagy azért vall a magyar irodalom egyetemessége körén belül 
a magáénak, mert azok tájaink történetéhez tartoznak, vagy mert köz
vetlenül is a maga termékeiként ismer, akar őrizni és adni tovább a ké
sőbbi nemzedékeknek. Hogy milyen kritériumok alapján végzi ezt a fel
táró és tudatosító munkáját, az is köztudott: „kicsiben" az ún. nemzeti 
irodalomra érvényes jellemzők szabályozzák, általában pedig (Tüskés Ti
bor Pécsre vonatkoztatott meghatározását alkalmazva) azokról az írókról 



van szó elsősorban, akik tájainkon éltek és dolgoztak, akik itt születtek 
vagy innen indultak el, nem különben pedig azokat, akiknek müvén 
megcsillan itteni életük emléke. 

Az így szemügyre vehető irodalmi múlt tehát objektíve adott, s az 
annyira hangoztatott mérték kérdésének relativitása is ebből követke
zően kézenfekvő, minthogy a vita tárgyát egyedül a „mérték" problé
mája képezheti. Mielőtt azonban erről szólnánk, előbb egy módszertani 
problémával kell szembenéznünk: a nézőpontéval. Hogy milyen írók, al
kotások kerülnek az adott szemléletbe, attól függ, hogy a szemlélő milyen 
szándékkal közeledik anyagához: a világirodalomból nézve a magyar iro
dalom egyetemes története nyilván nem tenne ki (egyelőre) hat vastag 
kötetet, s nem lehetne előadni 4599 szövegoldalon, hanem meg kellene 
elégedni egy egészen szerény könyvecske terjedelmével. A magyar iro
dalom történetét tárgyaló hat kötet kétségtelenül a „nemzeti" méretet 
adja — majdnem tüzetes története ez a magyar irodalomnak, pedig a vi
lágirodalom magasabb mértékéhez viszonyítva már engedményekről és 
„nagyításról" is beszélnünk kell. Ha régiók irodalmát vesszük számba, 
kétségtelenül tovább „nagyítunk", s már „kisebb" írók is érdekkel bír
nak, helyük, szerepük, jelentőségük is nagyobb lesz, mint lehet például 
a „nemzeti" irodalomban. Mint a különböző léptékű térképeken egy adott 
táj, ahogy az iskolai atlaszok első oldalain oly szemléletesen megjelenik. 
Ami „onnan fentről", a világirodalom vagy a „nemzeti" irodalom „ma
gasából" nem látszik, vagy nem akkorának látszik, mint a regionális 
szemlében, itt felbukkanhat, és látszólag nagyobb súllyal is szerepelhet. 

S most visszatérve a „hagyomány és a mérték" kérdéséhez, hadd szö
gezzük le nyomban, hogy a „mérték" közelről sem jelenti az írók vagy 
az alkotások egy körének a kiiktatását: megmérésükről van elsősorban 
szó, hogy tudjuk egy-egy író „nagyságát" vagy „kicsiségét", cs hogy kis
léptékű hagyomány-térképünkön ne torzítsuk el egyetlen írónknak való
ságos esztétikai arányait sem. Utaljunk vissza Fruska gora-hasonlatunkra 
most, a hagyomány-kérdésben is: az itt is jelenlevő relativitás felisme
rése és tudata nélkül nemcsak a jugoszláviai magyar irodalom előtörté
netének a kutatója és értelmezője válik tehetetlenné, hanem a „nemzeti" 
irodalom történetírója is, hiszen a rendelkezésére álló, objektíve létező 
anyagával különben nem tudna mit kezdeni. Az absztrakt, de definiálat
lan és tartalmatlan, már-már Tart pour Tart mérték-kultusszal mit sem 
lehet kezdeni, sznob olvasók engedhetik meg maguknak, provinciális 
mentalitásukat leplezve, hogy „magas" mércéikkel tüntessenek. 

A jugoszláviai magyar irodalom előtörténetének vizsgálatában, közel
múltja tanulmányozásában a mértéket ennek az irodalomnak a mai igé
nye képezi, azok az esztétikai tapasztalatok, amelyek manapság kiszűr
hetők terméséből. De kritikánk, irodalomtörténetírásunk általában is 
ezekkel él, ezzel „méri" a magyar irodalom egyetemességének alkotóit, 
vizsgálja többek között a magyarországi magyar irodalom jelenét is. Ter
mészetesen befolyásolják a Czine Mihály emlegette „sokban különböző 
feladatok és lehetőségek", meghatározzák azok a szellemi áramlatok, 
amelyek a szerb, a horvát, a szlovén vagy a macedón irodalmat ihletik 
(és ihlették). A policentrikus irodalom-modell problémája tehát itt, ezen 



a síkon is megjelenik. Egy azonban bizonyos: az „Extra Hungáriám non 
est vita . . e l v é v e l meg nem ítélhető sem a jugoszláviai magyar iroda
lom általában, sem előtörténetének vizsgálata, sem pedig kritikai-eszté
tikai gondolkodásának mai pillanata. 

5. 

Vissza kell tehát utasítanunk minden olyan kísérletet, amely a mond
vacsinált „alacsonyabb különmérték" bírálatának örve alatt egyszerre akar 
leszámolni irodalmunk előtörténetéhez való igényünkkel, közvetlen múlt
jával és különösképpen jelenével. Kiss Ferenc Hagyomány és mérték cí
mű tanulmányának ugyanis kimondott célja nemcsak a jugoszláviai ma
gyar irodalom hagyomány-feltáró és -felfedező munkájának diszkvalifi-
kálása, hanem e „hagyományok" bírálata és gyanússá tétele segítségével 
a neki (és a Kortársnak) nem tetsző jugoszláviai magyar irodalmi törek
véseknek lejáratása is. Kiss Ferenc kezdeményezésével nem akart mást, 
mint bebizonyítani a jugoszláviai magyar irodalmi kritika mérték-tuda
tának egészen bizonytalan voltát, tehát megbízhatatlanságát, példázni 
irodalomtörténeti kutatásaink céltalanságát, hiszen valójában arra sze
retné rávenni a jugoszláviai magyar irodalmat, hogy ne foglalkozzék oly 
természetesen adódó öröksége kérdéseivel, felkínálva — a magyar iro
dalom „magas" mértéke mögött — a maga esztétikai (?) segítségét. 

S mert tanulmányában a cél nagyon is szentesíti az eszközöket, Kiss 
Ferenc nem válogatós: a ferdítések egész fegyvertárát vonultatja fel. Ta
nulságos lesz ezeket is szemügyre venni. Ha már tanulmánya alapgon-
lata egy fikcióra épült, szövegének mikrorészletei sem lehetnek híjával 
az önkényes magyarázatoknak, vélekedéseknek, hamis állításoknak. 
Rendbe szedve ezeket, az derül ki, hogy a tanulmány egyes részeiben 
más-más módszerrel él a fentiek vonatkozásában, következésképpen a 
hamis érvek egész színskáláját kapjuk. 

Tanulmánya bevezető részeiben olyan törekvéseket tulajdonít a jugo
szláviai magyar hagyomány-kutatásnak, amelyeket az sohasem vallott: 
nem „vajdaságiasításról" van szó, mint Kiss Ferenc állítja, hanem a 
jugoszláviai magyar irodalom előtörténetének felderítéséről. „Vajdasá
giasításról" Kiss Ferenc beszél, de nem a jugoszláviai magyar irodalom, 
íme: 

— „kiválasztható, kihasitható-e az egyetemes magyar irodalom múlt
jából egy vajdaságinak mondható különhagyomány? . . . van-e ilyen 
anyag, s ha van, mely szempontok szerint avatható sajátosan vajda
ságivá? . . 

— „Bori is egész sor szerzőre és műre bukkant, melyet vajdaságivá, 
illetve jugoszláviaivá minősíteni erőszak nélkül lehetett." 

— „Sztárai Mihály egy-két zsoltára, vagy egy Zrínyi-szemelvény, ha 
már úgyis vajdaságivá avatódtak . . . " 

— „ . . . túl a színvonalon mi az, ami Loószban jellegzetesen vajdasági?" 
(A kiemelések az enyéim. B. I.). 

Abban az előszóban viszont, amely az Irodalmi hagyományaink című 
kiadványunkat vezeti be, a Kiss Ferenc ráfogásával szemben a következő 
megfogalmazásban vetődik fel a kérdés: 

„Kétségtelen ugyanis, hogy a magyar irodalom múltja, mint az egye-



temes magyar irodalom közös hagyománya, mindannyiunk birtoka és kin
cse — <Je hogy például a jugoszláviai magyar irodalom miképpen viszo
nyuljon az egyetemes magyar irodalmi hagyománynak ahhoz a rétegé
hez, amelyhez nemcsak a művészi érték ténye kapcsolja, hanem az is, 
hogy ez a hagyomány réteg tájai életének produktivitásából következik, 
s hogy a mai jugoszláviai magyar író a múlt eme alkotóinak bizalmasab
ban foghatja meg a kezét — arról az eszmecserék tulajdonképpen meg 
sem kezdődtek . . . " 

S tovább: 
„E két, fentebb említett tényező alapján ugyanis nagy vonásokban már 

most rögzíteni lehet a magyar irodalmi múltnak azokat a hagyományait, 
amelyek a jugoszláviai magyar irodalom ún. 'előtörténetét' képezhetik, 
annál is inkább, mert a 'területiség' és a 'sajátos vonások' rendszerint ösz-
sze is fonódnak, ami által még inkább elkülöníthetővé válnak írók és 
művek egyaránt. . ." 

Nyilvánvaló, hogy Kiss Ferenc egy maga konstruálta feltevéssel vitat
kozik, „problémát" talál ki, hogy megcáfolhassa, képzelt párbeszédet 
folytat ama Péter és Pál módjára, mint tette a Párbeszéd Juhász Ferenc 
költészetéről című tanulmányában is. Szónoki fogásnak lehet hatásos, 
különösen, ha megtévesztés a célja. Most már az is bizonyos, hogy a 
kontraszelekcióról szóló tirádája is ráfogás, amelyben mintegy be is te
tőzi önkényességét — már a nevetségessé tevés szándékával. 

Nagyon jellemző, s az előbbiekhez kapcsolódó Szenteleky nézetének in
terpretálása is Kiss Ferenc tanulmányában. Szerinte ugyanis Szenteleky 
nem az irodalmi hagyomány szükségességét hirdette, s igaza volt, amikor 
azt állította, hogy a jugoszláviai magyar irodalomnak nincs hagyomá
nya. Az igazság ellenben az, hogy Szenteleky volt az első jugoszláviai 
magyar író, aki fájdalmasan érezte a hagyományhiányt, és tudta, hogy 
mennyire fontos lenne akkori irodalmunk jelene szempontjából múltjá
nak ismerete. Szinte érthetetlen tehát Kiss Ferenc viszonyulása Szente-
lekyhez: meghamisítja gondolatát, és ennek az ál-Szentelekynek ad iga
zat, mondván: „Szenteleky nem volt filológus, de ennél fontosabb, hogy 
ő az élő irodalom konkrét feltételeit kereste, s mikor ezt elkezdte, a 
húszas évek végén, az aracsi felirattal, az Érdy-kódexszel vagy Hiador 
vajdasági jellegzetességeivel mit sem kezdhetett. Sőt, tudjuk, Herczeg és 
Kosztolányi vajdasági szerepében is kételkedett, mivel ő az autonómia 
elemi feltételeit csak az adott valóság felől vélte megteremthetőnek..." 
Majd tovább: „Ám ha ennek a gazdagságnak az időbeli eloszlását figyel
jük, Szenteleky hiányérzetét korántsem találjuk alaptalannak..." Árul
kodó sorok ezek, hiszen ha eddig esetleg nem tudtuk volna, itt nyilván
valóvá válik, hogy Kiss Ferenc egyetlen célja a jugoszláviai magyar iro
dalom előtörténeteként tekintetbe vehető irodalom diszkreditálása, a ha
gyományfeltáró munka nevetségessé tétele, akár a tények elferdítése árán 
is. Szenteleky ezért kap tanulmányában pozitív minősítést, s ezért kész 
írónk ismereteinek oly kétségtelen hiányát is igazolni. Pedig tudnia kel
lene, hogy Szenteleky „nincsenjeit" mai múltismeretünk alapján is, 
játszva, cáfolhatjuk — művelődéstörténeti kutatásaink erre már lehető
séget teremtettek. 

Azután bizonyító eljárást kezd: részben, hogy ismételten rámutasson, 
mennyire Szentelekynek volt igaza, részben, hogy általában is semmis
nek nyilvánítsa a lehetséges „előtörténetet". S ál-érveit sorakoztatja fel. 



Kezdi a hagyomány „időbeli eloszlásának" kérdésével, és 19 sorban 
azzal véli bizonyítani a maga nézetét, hogy e hagyományban tátongó 
XVIII. századi űrt idézi meg, mintha éppen ezen az egy évszázadon 
múlna előtörténetként számba vehető hagyományunk értéke vagy érték
telensége. Mily diadallal lobogtatja meg a szellemi parlaggá vált vidék
ről adatait, és szembesíti majd pár bekezdéssel alább Mikessel és Rá
kóczival a „néhány képesítés nélküli tanító ismeretlen arcát" Szabadkán. 
Tudja azonban, hogy az irodalmi folytonosság problémája a magyar iro
dalomban közelről sem egyszerű, megtoldja tehát még egy bekezdéssel, 
mondván, hogy a „hagyomány török előtti része és a húszas években in
dult újrakezdés között a szerves kapcsolatnak semmi lehetőségét és jelét 
nem lehet észlelni . . . " Érvei azonban álérvek. Nincs ugyanis egyetlen 
nagyobb tájegysége sem a magyar irodalomnak, amelyben évszázados 
fehér foltokat ne találnánk. A magyar irodalom folytonosságának a ké
pét a X I X . század rajzolta meg, méghozzá hagyományfeltáró munkája 
során. De kérdezzük csak meg az irodalomtörténetet: mennyi ideig nem 
ismerte a köztudat Zrínyi művét, mikor vált közismertté Mikes leveles
könyve, hány évszázadon át nem ismerték Balassi verseit, és nem kel
lett-e több századvégi írót újra felfedezni nem egész ötven esztendő múl
tán? Mert szervessé a hagyományt az utókor teheti csupán, azzal, hogy 
aktivizálja, újra olvassa és a maga művének ihletkörébe vonja. 

Az álérvek sorába tartozik Kiss Ferencnek az az álláspontja is, hogy 
az „irály" a fontos — nemcsak Herczeg Ferenc „délvidéki" műveinek 
megítélésében, hanem Kosztolányi Dezső és Csáth Géza Szabadka-élmé
nye, Bácska-képe értékelésében is. Meglepő az „irály" szerepének ki
hangsúlyozása — annál is inkább, mert szemmel látható, hogy egyetlen 
célt szolgál: bizonyítani, hogy sem Herczeg Ferencre, sem Kosztolányi 
Dezsőre és Csáth Gézára a jugoszláviai magyar irodalom „előtörténeté
ben" nem szabad számítani. Szinte szokatlan az „irályok" nagyraérté
kelése itt, hiszen Kiss Ferenc tanulmányai általában nem arról vallanak, 
hogy különösebben foglalkoztatta ezeknek magyar irodalmi realizációja. 
Ezt mondja: „Kosztolányi és Csáth Géza műveinek jellegében is erősebb 
szerepe van a szecessziónak, az impresszionizmusnak, szimbolizmusnak, 
a Nyugat mozgalmának, mint annak, hogy élményeik Szabadkához fű
ződnek . . . " Majd tovább, a Pacsirtáról beszél, mely „egyben-másban a 
régi Szabadkára emlékeztet, de jól tudjuk, hogy a mű természetét ala
kító ihletet mennyire a háború utáni pesti évek élményei határozták 
meg . . . " Ha nem lehet bagatellizálni az író jelentőségét, csökkentsük leg
alább a müvében felfedezhető szabadkai emlékek és hatások erejét — 
„üzeni" Kiss Ferenc állítása. 

Szerencsére vannak olyan Kiss Ferenc-tanulmányok is, amelyek alap
ján nemcsak az derül ki, hogy a Hagyomány és mérték című pamfletjé
ben ad hoc tagadja a Szabadka-élmény fontosságát, hanem az is, hogy 
valójában Kosztolányi müvének mintegy a tengelye ez az élmény A sze
gény kisgyermek panaszai — Pacsirta — Esti Kornél csomópontjaival. 
Mert Kiss Ferenc írta, s nem is olyan régen, a következőket is: 

„Színtere, alakjai, eseményei — mint többen észrevették — a gyer
mekkornak ugyanarról a vidékéről valók, mint A szegény kisgyermek 
panaszainak tárgyi rétege. A regény Sárszege az ifjúkori versek Sza
badkájára emlékeztet. Poros, boros vidéki város, távol a termő élet ára
mától . . . Eseményei is ilyenek: egy-egy szecessziós operett a színház-



ban, néhány családi botrány; kártyacsatás, cigányzenés duhajkodás az 
úri kaszinóban; katolikus nőegyleti bál a tarligeti tavon, amely mögött 
okkal lehet Palicsot sejtenünk . . . " S tovább: „ . . . s túl a városon a 'lomha 
Bácska', a vidéki birtokosrokonság, akikről már A szegény kisgyermek 
is szinte olyan ámuló és nosztalgiás fölénnyel beszélt, mint Esti Kornél 
(Géza bátyám). S valahol, nagyon messze, igazi városok és igazi élet, de 
róluk csak a hamar továbbrobogó esti gyors jelenése sejtet meg vala
mit . . . " (Kis Ferenc: A pacsirta. Üzenet, 1971. 4. 422—423.) 

Kiss Ferencnek azonban nem volt elegendő az álérvek fentebbi soro
zata, a Kortárs októberi számának 1649. oldalán hamis fegyvereinek tá
rából újabbakat húz elő. Továbbra is bagatellizál természetesen, s a ne
vetségessé tevés szándékától a beavatottságával kérkedő magatartásig 
„ível". Kezdi tehát egy abszurd kérdéssel, s folytatja egy még abszur
dabb név-párhuzammal — ismétcsak azért, hogy bizonyítsa, szóra sem 
érdemes a jugoszláviai magyar irodalom „előtörténete". Ilyen „verseny
szellemben" még senki sem nézte a magyar irodalmat, aki nem volt el
vakult. Kiss Ferenc tehát kérdez: „Viszont: vajon a vajdasági hagyo
mány-kutató nem érzi-é, hogy egy ilyen munka eredményeképpen meny
nyivel gazdagabb szellemi vagyont avathatna sajátos hagyományává egy 
erdélyi vagy magyarországi felmérés? . . 

Erre felelni nyilvánvalóan csak egyféleképpen lehet: nem érzi, mert 
esze ágában sincs összehasonlítani, s különben sem ügetőversenyen van, 
hanem objektíve adott irodalmi jelenségeket figyel. S mi több: nem lát 
okot a kétségbeesésre sem. Gondoljon csak Kiss Ferenc arra, hogy egy 
angol vagy francia hagyománykutató „mennyivel gazdagabb szellemi 
vagyont avathat" sajátos hagyományává, mint teheti ezt a magyar. Akad-e 
kutató, aki irigyli Shakespeare-t az angoloktól vagy Goethét a németek
től? Különben is, vajon ok-e a relatíven értelmezett „szegénység" a munka 
abbahagyására? 

E bekezdés után a gyanakvás magvát hinti el: „Megismételem: Boriék 
hagyomány-tudatosító munkájának nem ez a célja, nem az értékek kire
kesztése vagy hamis rangsorolása. De kísérti ennek veszélye..." (A ki
emelés az egyem, B. I.) Bizonyítékként, hogy aggodalma jogos volt, elő
veszi a Létünk első számában közzétett kiadói tervet és tématervet, és 
a maga módján kommentálja. Egy csöppet sem zavarja azonban, hogy a 
tényektől nagyon messze került. Célja itt is szentesíti félrevezető szán
dékát, mit tetéz beavatottsága fitogtatásával is. Ennek az újabb „techni
kának" első jelét már előbb láthattuk, amikor egy Hagyományaink című 
antológiára hivatkozik, holott ilyen című gyűjtemény, tudtommal, Jugo
szláviában nem jelent meg. Folytatja azzal, hogy a Hagyományaink című 
sorozatot (melynek évekre bontott kiadói tervét a Létünkben olvasta) 
összekeveri a Kövek című sorozat tervével (melynek csak a tématerve 
olvasható a Létünk jelzett számában), következésképpen már a kezdetek
nél hamisít, s még akkor is tartja magát hamisításához, amikor a könyv 
is kezében van már, s meggyőződhetett a tényállásról. Gyanút hinteni 
azonban nem is lehet másképpen. Ezt írja: „Cziráky Imre és Novoszel 
Andor esetében azonban már élesebbek lehetnek kérdőjeleink. Igaz, ők 
ketten kapnak majd egy kötetet. Sőt, mint azóta kiderült, Móra István 
és Kristály István elbeszéléseinek is hely jutott mellettük.. ." Kérdez
hetjük Kiss Ferencet, miért volt szüksége a most idézetteket leírnia, ha 
„utóbb kiderült" feltételezésének alaptalansága? Találunk itt még egy 



jellemző mondatot, amely Kiss Ferenc módszereit tettenérhetővé teszi. 
A „tudós" és a „beavatott" egyszerre mutatkozik be: „Kétségeim van
nak az iránt is, hogy Kulcsár György prédikátor iratainak, vagy Töke 
Ferenc verseinek kiadása fontos lenne, de rájuk a terv szerint is elég 
sokára kerül s o r . . ( A kiemelés az enyém. B. I.) Nézzünk szembe előbb 
„bevatottsága", jóltájékozottsága kérdésével, hiszen, mint fentebb ki
emeltük, tudni véli, hogy Kultsár György és Tőke Ferenc szövegei „elég 
sokára kerülnek sorra". Egy tématerv, amely a Kövek című könyvsoro
zat jellegét és lehetséges anyagát hivatott jelezni, nyilvánvalóan nem 
tájékoztathat az egyes könyvek kiadása „üteméről", s nem tette ezt a 
Létünkben közölt szöveg sem, amely 22 esetleg figyelembe vehető írót 
s művet sorol fel, többek között az alábbi megjegyzéssel: „A tanács. . . 
a sorozat szerkesztő bizottságát megbízta, hogy a keret-terv további meg
munkálása után 5—6 éves kiadói tervet javasoljon és így már az 1972-es 
kiadói tervbe 3—4 művet beiktathassanak. (A téma-tervben feltüntetett 
címek nem teljesek, csak jelzik a figyelembe vett műveket.)" Hogy Kiss 
Ferenc mire alapozta állítását, nem tudni. Bizonyos azonban, hogy nem 
arra a szövegre, amelyet „kritikailag" kommentált. Mellékesen hadd je
gyezzük meg, hogy éppen 1973 lenne e szerzők műve megjelentetésének 
legalkalmasabb éve: a lendvai nyomda négyszázadik évfordulóját lehetne 
megünnepelni éppen ezzel a kiadással! Hasonlóképpen nézhetünk Kiss 
Ferencnek itt hangoztatott „kétségeire" is. Hallgassuk csak meg a régi 
magyar irodalom tudósát, Horváth Jánost, akinek illetékességét talán 
nem kérdőjelezi meg Kiss Ferenc. Tőke Ferencről ezt mondja: „Modora 
teljesen a Tinódié, nemcsak a fent ismertetett stereotip helyeken, hanem 
a vár, a vezérek ismertetésében, az ostrom részleteinek hü, kútfő-értékű 
elbeszélésében, az elesettek jegyzékének közlésében, az Istenben való 
bizakodás hangoztatásában. De tömörebb, csak 'summa szerint' való elő
adásra törekedett . . . ; valamivel talán simábban versel; felmelegedésre 
is hajlandóbb (szép részlet a várbeliek kitörő örömének rajza, egy hosz-
szas ostrom visszaverése után); s mintha a 'hős'-fogalom tisztázása felé 
is jobban közelednék..." (Horváth János: A reformáció jegyében. 216— 
217. old.) Kultsár György müvét Horváth János öt szövegoldalon ismer
teti, s ebben pl. a következőket is olvashatjuk. „Modorában nincs ugyan 
semmi szónokias lendület, de az a tudós szárazság sem, mely egyebek 
közt Méliusz 'magyarázatait' jellemezte. Egyszerű, világos, higgadt elő
adás az övé; részletezőbb csak az evangéliumból olvasott egyik-másik 
szenttörténeti szakasz elbeszélésében. Vitatkozni, támadni, nyersen csú
folódni nem szokása; magyar ellenfélt, pl. Dávidot, személy szerint meg 
sem nevez, olyankor sem, mikor épp a szentháromságellenes eretnekséget 
ismerteti. . . Szenczi Molnár Albert a maga Postilla Sculteticájában 
Beythe, Bornemissza, Telegdi és Kultsár postillái közt a Kultsárét mondja 
legkülönbnek . . . " Uo. 418. old.). 

így lehetne cáfolni Kiss Ferencnek kiadási terveinkre tett legtöbb meg
jegyzését, s az Irodalmi hagyományaink című antológiának tartalmát bí
ráló glosszáját is, de hogy tanulmányunk ne duzzadjon túlságosan fel, 
eltekintünk ettől. Egyetlen digresszióját kell még érintenünk: „Ez a terv 
láthatóan számol azzal, hogy mit adnak ki és mit nem a magyar nyelv
terület más kiadói abból, ami a sajátos vajdasági hagyomány szempont
jából fontos. Épp ezért talán indokolatlan is két Csáth-kötet betervezése, 
mikor Csáthtal szemben a magyarországi könyvkiadás sem fukar. Igaz, 



jóból, ha van pénz, sohasem árt a sok . . ." (A kiemelés az enyém. B. I.) 
Ne az övön alul ütőt nézzük most, hanem az adatot: a legutolsó Csáth-
novelláskötet 1964-ben jelent meg, zeneesztétikai írásainak egy gyűjte
ménye pedig 1971-ben. Csáth Géza összegyűjtött művei viszont mind
eddig még nem jelentek meg. 

Tekintsünk tehát el most az olyan megjegyzésektől, melyek Kiss Fe
renc lekicsinylő gesztusait hivatottak közvetíteni („Ilyen ok mindenek
előtt a Hagyományaink című antológia néhány olyan darabja, mely csak 
úgy 'vajdasági', hogy erőtlen visszhangja némely budapesti jelenség
nek . . . " ) , s állapodjunk meg pamfletikus „magas cé-jénél", Loósz István 
Ady-könyve bírálatánál. Egész tanulmányának „kistükre" ez a rész, s 
nem fog ártani, ha érdemén felül is foglalkozunk vele. 

Abból a meggyőződéséből indul ki, hogy Loósz István Ady-könyve 
érdemtelenül került abba az antológiába, amely Esztétikai gondolkodá
sunk történetéből cím alatt a Híd 1971. 1. számaként jelent meg, s Loósz 
példáján akarja bemutatni kritériumaink fölöttébb bizonytalan voltát, 
egyúttal pedig előtörténetünk értéktelenségét — megkérdőjelezve köz
ben azokat a szempontokat is, amelyek alapján Loósz könyvét felvettük 
gyűjteményünkbe — ismétcsak azzal a szándékkal, hogy mind egészé
ben, mind részleteiben semmissé tegye hagyomány-feltáró munkánkat, 
közvetve pedig elmarasztalja a mai jugoszláviai magyar irodalmat is. 

Kijelenti tehát, hogy Loósz István ellenében Toncs Gusztáv volt a je
lentősebb, akinek Mikes-könyve, „ha nem is eredeti, de értékes munka". 
Loósz viszont néhány tankönyv megírásán kívül nem tett mást, mint 
megírta a magyar irodalomban a második Ady-könyvet, 1914-ben. Kiss 
Ferenc ugyan elismeri, hogy ugyan a második önálló könyv, hogy „elfo
gulatlanságra törekszik, de ezek lényegében formális érdemek". Az anto
lógia összeállítója viszont nemcsak nagyobb jelentőséget tulajdonít e 
könyvnek, mint az megérdemli, hanem íróját „a vajdasági esztétikai kul
túra egy fontos mozzanatának megteremtője"-nek is tartja. Azt pedig 
egyenesen felháborodva utasítja vissza Kiss Ferenc, hogy Loósz annak 
a tanár-nemzedéknek lenne tagja, amelyhez többek között Péterfy, Riedl, 
Babits stb. is tartoztak. Jó vidéki tanár volt, semmi több — summázható 
a véleménye. 

Mint tanulmánya majdnem minden részletében, itt is torzít és félre
rajzolja a képet, célok és eszközök egyenes összefüggéséből következően. 
„Bori elsősorban e munka érdemeit méltatja — írja Kiss Ferenc. — He
lyenként ugyan jelzi, hogy naivságok, vulgarízalas és elfogultság is akad 
benne, az olvasó elé azonban, a jelzett gyengeségek ellenére, egy szenzi-
bilis, elfogulatlan, sokban úttörő esztéta alakja magasodik..." Am lás
suk most, hogy is néz ki a valóságban ez a „helyenként" jelzett naivitás 
és vulgarízalas. Idézzünk: 

„Szemlélete konzervatív, s a népnemzeti iskola esztétikájának az állás
pontjáról nézi Ady költészetét, ám, mint Horváth János is, tárgyilagos 
akar lenni, a rokon- és ellenszenv parancsszavait nem akarja meghallani. 
Ezzel magyarázható, hogy legtöbbször előítéleteit nem engedi érvénye
sülni, ha fenntartásai vannak, azok elsősorban Ady 'erkölcsével' kap
csolatban tűnnek ki. De ez vonatkozik esztétikai szemléletére is, mint
hogy amikor Ady helyét keresi a magyar líra történetében.. . \ Arany 
Jánossal, a 'művészi öntudatra emelkedett nemzeti költészettel' állítja 
szembe. . ." 



Továbbá: 
„Abban a pillanatban azonban, amikor interpretációjában lemond ön

állóságáról, naiv magyarázatokba kezd. Azt, amit az 'ösztönök költésze
tének' nevez, még elfogadható módon fejtegeti, de következtetései már 
nem helytállóak: a magánéletben keresi annak magyarázatát, ami az em
ber világhelyzetében leli csak indokát meg. Ezzel a jellegzetes érzékte-
lenséggel közeledik Ady szerelmi költészetéhez, a költő 'szerelmi orgiáit' 
emlegeti, s intuíciója vulgarizáló gesztusoktól sem mentes, Ady 'perver
zitásait' sorolva fel, azokat 'visszataszítóknak' minősíti. Ugyanez a vissza
utasító magatartás jellemzi Ady pénz- és mámor-verseinek magyará
zatát is . . . " 

S végül: 
„Loósz István Ady-könyve tehát nem egyértelmű alkotás, de így is a 

legjelentősebb erőfeszítések egyike abból a korszakból, amelyben Ady 
költői jelentősége még nem történelmi távlatban mutatta magát, hanem 
mindennapi produktivitásának az ellentmondásaival okozott zavart és 
meglepetést híveinek, ellenségeinek egyaránt. . ." 

Kiss Ferencnek azonban mindenáron való bizonyítékok kellenek, s 
ezért elhallgatta a Loósz-könyvet bemutató szöveg ilyen részleteit, hogy 
maga mondhassa el a bírálatot, s bizonyíthassa, hogy Bori Imre krité
riumai mennyire légből kapottak, és nem megbízhatók. Ezért felejti el 
jelezni azt is, hogy valójában miért is került Loósz Ady-könyve „eszté
tikai gondolkodásunk" történetébe, s miért maradt ki a „tehetségesebb" 
Toncs Gusztáv Mikes-könyve. S mert Kiss Ferenc ezt elhallgatta, idéz
zük mi, hogy kitessék, mégsem olyan fekete az ördög, mint ahogy Kiss 
Ferenc tanulmányából esetleg kitetszik. 

Első idézetünk egyúttal felelet arra is, hogy miért mondtuk „annak 
a tanárnemzedék" tagjának Loószt, amelyhez Péterfyék is tartoztak: 

„Esztétikai kultúránk e századi kezdeteinél tanáremberek állnak: őket 
találjuk Zomborban és Becskereken, s ők tevékenykednek Szabadkán is. 
A Szabad Líceumok előadói rendszerint ők, s ha igényes és ambiciózus 
egyéniségek kerülnek egy tantestületbe, körülöttük megélénkül az iro
dalmi élet, a szellemi kultúra pezsegni kezd. Nem szabad elfelednünk, 
arról a tanárnemzedékről volt szó, amelyhez egy Péterfy Jenő és Riedl 
Frigyes, később egy Babits Mihály és Juhász Gyula is tartoznak. Leg
többször nemcsak tanárok, hanem tudósok is, ismereteik, érdeklődésük 
messze meghaladja az iskolai követelményeket..(A kiemelés az 
enyém. B. I.) 

S íme a részlet, amelyből nyilván a legjobban kiviláglik, hogy miért 
avathattuk esztétikai kultúránk egyik ősévé éppen ezt az Ady-könyvet, 
annál is inkább, mert antológiánk más részletei is szellemi érdeklődésünk 
e mozgásirányát példázták: 

„Loósz István vállalkozását tehát az Ady-irodalom ilyen állapotában 
kell elsősorban mérlegelnünk, s jeleznünk azokat az eredményeket, ame
lyeket könyve hozott Horváth János máig érvényes müve mellett. Min
denekelőtt kritikai, irodalomtörténészi 'hozzáállását' kell méltatnunk, 
hiszen azt a magyar irodalomban oly ritka és kevesek képviselte állás
pontot vallotta a magáénak, amely a 'tárgyilagos megítélést' nemcsak a 
holtakkal szemben akarta érvényre juttatni, hanem az élő és szüntelenül 
változó irodalomban is. Nem híve tehát annak a 'tárgyilagosságra tö
rekvő óvatosságnak', mely a magyar irodalomtörténetírást és kritikát 



jellemzi, s írja meg Ady-könyvét, esztétikai kultúránk szép dokumentu
maként . . . " 

Tételezzük azonban fel, hogy olvasóinknak a fentiek nem perdöntő bi
zonyítékok. Hivatkozhatunk ugyanis az Irodalomtörténet című folyóirat 
egykorú bírálatára, s mi több, az ezzel kapcsolatos Ady-reflexióra is. Az 
Irodalomtörténetben pl. ezt olvashatjuk: „Szerző, aki eddig főképp Ke
mény Zsigmondról szóló derék forráskutatásaival tett szolgálatot a tudo
mánynak, ezúttal a mai magyar líra legemlegetettebb alakjának költé
szetét tette tanulmánya tárgyává. Ady neve — úgymond — ma már 
annyira benne él a köztudatban, hogy méltán tarthat számot a tárgyi
lagos megítélésre..." S így végzi összefoglalását: „E vázlatos ismertetés
ből is látni, amiről a könyv elolvasása után mindenki meggyőződhetik, 
hogy írója kimerítően és komoly elmélyedéssel foglalkozott tárgyával, 
ismeri a kérdésre vonatkozó irodalmat s tisztában van a kritikai tárgyi
lagosság követelményeivel. Horváth Jánosnak Adyról szóló jeles tanul
mánya után . . . természetesen kevés újat mond. Munkája azonban így 
sem mondható fölöslegesnek, főképp ha népszerűsítő előadására gondo
lunk, meg arra, hogy Horváth dolgozatának megjelenése óta már több 
év telt el, melyeknek költői termését hősével kapcsolatban Loósz István 
szintén figyelembe vette." (A kiemelés az enyém. B. I. Irodalomtörténet, 
1914. 6—7.) 

E kritika után jelentkezett Ady, s az Irodalomtörténet ellenében meg
inog védi Loósz Istvánt: 

„Az történt, hogy az Irodalomtörténet című folyóirat, előkelő társa-
sjg folyóirata, ismertetett egy Ady Endre lírájáról szóló könyvet. Szó 
sincs róla, nagy megtiszteltetés, ha szomorító is, midőn az emberről 
könyveket írnak, melyeket elolvashat, mivel még él és lát. De elevenek
kel szemben majdnem lehetetlen az igazi kritika, s ezt a kérdést sze
rény személyem kapcsán szeretném néhány kompetens ember érdeklő
désévé tenni. Érdemes, komoly tanár ember írta a legutóbbi Ady-tanul-
mányt, de talán ő maga se hiszi, hogy kimondta ez ügyben az utolsó 
szót . . ." (Az élhetetlen halhatatlanság. Ady Endre az irodalomról. Bp. 
1961. 376. old.) 

Méltányolja Loósz István könyvét az Ady-Múzeum II. kötete is: „Mint
hogy részletes elemzése nem férne be e bibliográfiai ismertetés keretei 
közé, meg kell elégednünk főbb eredményeinek és kritikai megjegyzései
nek minden bíráló célzat nélkül való ismertetésével. Csak annyit jegy
zünk meg, hogy felfogásán itt-ott erősen érzik Horváth János tanulmá
nyának . . . hatása.. ." Ne feledjük azonban, hogy Horváth Jánost Ady 
szimbolizmusával kapcsolatban még ma is idézik. Loószra gyakorolt ha
tását is c szempontból kell mérlegelnünk! 

Kiss Ferenc kissé igazságtalan ítéletét tehát az menti csupán, hogy 
azért kellett Loószt elmarasztalnia, mert emiitett kiadványunkban sze
repelt, mint ahogy elítéltettek mindazok, akik előtörténetünk kapcsán 
szóba kerültek. Ezért nem látja meg azt sem, hogy miért jellemző az, 
hogy ez a könyv Szabadkán íródott és jelent meg, hiszen, mint írta, 
„Loósz Ady-könyve bármely vidéki tanáregyesület kebelében megszü
lethetett volna . . . " Csak éppen azt felejti el megemlíteni, hogy egyetlen 
ilyen vidéki tanáregyesület „kebelében" sem készült az akkori Magyar
országon Ady-könyv 1914-ben. De még a fővárosi irodalom „kebelében" 
sem az egy Horváth János alkotásán kívül más. S még valami: feltétle-



nül minőséget jelent-e a budapesti megjelenés, és feltétlenül értéktelen
séget a vidéki kiadás? S érv-e Loósz könyvének szabadkai megjelenése 
silánysága bizonyítékai között? 

Az a monocentrizmus, amelynek rajzával tanulmányunkat kezdtük, íme, 
Kiss Ferenc metropolis-centrikus szemléletének jelzésével zárt kört al
kot. Irodalmunk múltja és jelene ellen intézett rohamát is ebből a szem
pontból lehet csak értékelni. Ne tulajdonítsunk tehát nagyobb jelentő
séget neki, mint szükséges, hiszen csak egy szemlélet ropta kísértet
táncát benne, mely felett eljárt az idő. Több mint ötven esztendeje a 
magyar irodalom egyetemessége más törvényeknek engedelmeskedik. 
Bízzunk abban, hogy ezek az újabb törvényszerűségek is előbb-utóbb 
polgárjogot szereznek Kiss Ferenc gondolkodásában is. 

FÜGGELÉK 

Az alábbi néhány írást a teljesség igénye és bármiféle dokumentáló szán
dék nélkül közöljük, szinte véletlenszerűen kiragadva irodalmunk történeté
nek példatárából, annak illusztrálására, hogy a jugoszláviai magyar iroda
lomnak úgyszólván már születésénél komoly gondja és problémája volt a 
„külön lét" viszonylatainak meghatározása és tudatosítása, s már akkor, a 
mai helyzettől merőben különböző kisebbségi adottságok között is meglehe
tősen világos és egyértelmű válaszokat tudott adni az e kérdésekből támadó 
dilemmákra. 

A KISEBBSÉGI MAGYAR IRODALOM 

Egyik csehszlovákiai magyar lap fölveti a kérdést s nyomban megindítja a 
vitát: lehet-e érték az utódállamok területén élő kisebbségek irodalma, vagy 
pedig az adott helyzetben kénytelen-e megmaradni rudimentáris értéktelen
ségében? 

A kérdés még akkor is érdemes a megválaszolásra, ha csak egy feleletet 
lehet is rá adni, s ha minden gondolat, mi a kérdés nyomában feszül, csak 
ezt az egyetlen gondolatot indokolja. S a felelet nem mondhat mást, csak 
azt: igen. Csak ennek az igennek tartalmát, mélységét, lehetőségének korlát
jait, s beteljesülésének feltételeit mérheti föl a vizsgálódás. 

A nemzeti irodalomnak az a feladata, hogy a nemzet gondolatkörének, 
érzésvilágának, lelki tartalmának, kedélyrezdüléseinek, tradíciójának, alkotó
erejének, teremtő zsenijének sajátosságait, különösségeit, specifikumait az 
irodalom közvetítésével átadja az emberi kultúrának. Ha a magyarországi 
magyar lelki tartalma más tényezőkből tevődött össze, mint a kisebbségi 
magyaré, akkor a nyelv megegyezése ellenére dogmatikusan rs indokolva van 
a kisebbségi magyar irodalom hivatottsága is. 

Azt pedig be kell látni mindenkinek, hogy a monarchia összeomlása s a 
régi Magyarország darabokra válása nemcsak a politikai határokat változtatta 
meg. Az utódállamokbeli magyar már most is egészen más szemmel figyeli 
az eseményeket, mint idegen országok magyarjai, habár nyelvben és kultú

rában édestestvérei maradtak. Más célok hevítik őket, más problémák fog-



lalkozfcatják, más-más feladatok előtt állnak, más-más gazdasági elhelyez
kedésben vívják az élet csatáit, megváltozott a miliő és megváltozott az élet 
tartalma, az új vizekre új evezők jöttek, és új bor az új tömlőbe. Megmaradt 
és megmarad a nyelvnek s a kultúra tradícióinak közössége, de a lelki élet 
matériája, tartalma merőben megváltozott. Nem természetes-e, ha a megvál
tozott tartalom új formákat is keres, ha az új matéria elhagyja a réginek 
kifejezési eszközeit? 

De nemcsak a magyarországi magyarság útjától vált el az elszakadt ma
gyarság ösvénye, az elszakadt magyarság egymástól is elszakadt. A székely
magyart a nyelvnek és kultúrának elszakíthatatlan testvéri láncában is az 
érzéseknek, gondolatoknak és érdekeknek messzeségei választják el a mura
vidéki vagy komáromi magyartól. Tagadhatatlan, hogy sok, súlyos és vérző 
problémának közössége összetarthatja őket s a közös nyelvnek és közös tra
dícióknak fundamentumán a közös sors sokágú és sokrétegezödésű kapcso
latot teremt. Sorsközösségben valójában már csak az utódállamok magyarjai 
élnek, s ez a sorsközösség a ma élő nemzedékben sokkal elevenebb kapcso
latot teremt, mint amennyire a múltak közössége a magyarság szétszakadt 
ágait összefűzi. 

A kisebbségi magyar hangja egészen új hangot, egészen friss mentalitást 
és új lendületet fog hozni a magyar irodalomnak. A kisebbségi magyarság 
betöltetlen kívánságain, orvosolatlan sérelmein, új, szokatlan, sokszor fájdal
mas elhelyezkedésén megsokasodott mondanivalók új tartalmat jelentenek 
majd a magyar irodalomban. Ez az új hang, az új tartalom meg fogja találni 
a kifejezés új formáit is, mint ahogy ifirazi, •elhallgathatatlan, végzetesen ki
kívánkozó mondanivaló még soha nem jelentkezett elnyűtt formában. 

Minden elkülönbözés, minden szétválás gazdagodást jelent. A magyarság 
szétszakadása gazdaggá fogja tenni a magyar irodalmat. Erdélyben, a Vajda
ságban, Szlovenszkóban a magyar kultúra új tengerszemei fakadtak, melyek 
fölé más-más ég borul, s más-más képét tükrözi vissza a föléje boruló arcnak. 
Ami különbség letagadhatatlan a svájci francia és a párizsi francia, az el-
szászi német és a berlini német között, az a különbség fogja szétválasztani a 
budapesti és székelyudvarhelyi, félegyházi és zentai magyar lelki életének 
anyagát, akármennyire eleven marad is a közös nyelvhez és a közös kultú
rához való szerelmes ragaszkodás. 

(Bácsmegyei Napló, 1924. november 1G.) 

Szenteleky Kornél: 

MAGYAR GYARMATOK 

Ilyen címmel írt cikket Barta Lajos a „Nyugat" legutóbbi számában, amely 
Magyarország könyvimperializmusáról beszél. Magyarországból tekintélyes 
könyvexport van útban az utódállamok felé, ahonnan semmiféle kultúrter
meket nem exportálnak Magyarországba. Az utódállamok magyar „népdarab
jai" kulturális, illetve könyvszempontból ki vannak szolgáltatva Magyarország
nak, így alakul ki tehát a gyarmati viszony Magyorország és a kisebbségi ma
gyar népdarabok között. 

Ez az új igazságokat meglátó cikk főleg könyvekről és könyvgyarmatokról 
beszél, pedig a gyarmatiság mindenképpen és minden kulturális kérdésben 
fennálló, bántó, szomorú viszonylat. A magyarságnak eddig még sohasem 
voltak kisebbségi sorban élő testvérei s talán ez az oka annak, hogy Magyar
ország annyi közönnyel, ügyetlenséggel és meg nem értéssel szemléli a ma
gyar kisebbségek kulturális akarásait és elcsuklásait. Ma még mindig egy
két irredenta jelszó, néhány hiú, kótyagos, ostoba ábránd jelenti a törődést, 
a felfigyelést, az együttérzést a határontúliatkkal, pedig már rég észrevehet-



ték volna, hogy ilyen kótyagos és komolytalan szónoki virágok nagyon sokat 
árthatnak a kisebbségi magyarságnak, ezek hosszú időre elgáncsolhatják a 
kisebbségi kultúra tétova és türelm?s munkásait. 

Itt új helyzet, új adottság van, melyet komolyan kell venni, melynek lehe
tőségeit meg kell ismerni és ki kell aknázni. Senki sem kívánja, hogy ezt a 
munkát magyarországi emberek végezzék el, noha ott több az ember, a kul-
túrérték, de kevesebb a megértés a témával szemben. Magyarországon pél
dául egy könyv, egy komoly hozzáértő tanulmány vagy újságr'kk sem jelent 
még meg a kisebbségek kulturális helyzetéről, de talán ez még nem is lenne 
baj, mert ha megjelent volna, Uilán még több bajt okozott volna. A bántó, a 
szomorú az a gyarmatiság, amelyről Barta Lajos ír, az a gőgös és kegyetlen 
mentalitás, amely csak az exportra gondol, de amely éppoly kevéssé érdek
lődik az elszakadt magyarok kultúrkinlódásai iránt, mint ahogy Francia
ország nem törődik a riff, druz vagy egyéb gyarmati kultúrákkal. Ha kultú
ráról van szó, akkor Magyaroi >/r'í(?n teljes és tökéletes a közöny, a meg nem 
értés, a tájékozatlanság az elszakadt magyar népdarabokkal szemben. Alig 
hiszem például, hogy egy irodalom-professzor is észre vette volna, hogy 
Erdélyben izmosabb, ihletesebb és ígéretesebb poéták teremnek, mint Pesten. 
Alig van magyarországi szemle, amely észrevennné, hogy az utódállamokban 
is van magyar szellemi élet, ha mindjárt sápadt, bizonytalan, holnapi élet, 
de mégiscsak élet, testvérélet. Az írók s a kiadók csupán az exportra gondol
nak, de senki sem figyel fel az új államok magyarságának vérszegény, de 
önálló szellemi életére. Könyvek jelennek meg, poéták születnek és halnak 
meg, akiket senki sem vesz észre, senki sem jegyez fel a magyar kultúr
történetbe, hiszen „Extra Hungáriám non est vita . . . " Makkai püspök Ady-
könyvét viharos meg nem értés fogadta, mert Pesten nem tudtak belehelyez
kedni egy kisebbségi magyar világszemléletbe. Azt a tényt, hogy Jugoszláviá
ban megalakult a Könyvbarátok Társasága, egy magyarországi lap sem tar
totta érdemesnek megemlíteni. És sokáig lehetne még folytatni ezt a panaszos 
felsorolást, amely elevenen és fájdalmasan illusztrálná a patópálos közönyt, 
az ősi, úri nemtörődömséget, a tespedő, turáni tunyaságot, melyből hiányzik 
minden öntudat és faji értelem. 

Szellemi tekintetben tehát az utódállamok magyarsága gyarmati sorsba ke
rült. Vajon a kisebbségi sors-e a keserűbb, avagy a gyarmati? — itt meddő 
és szomorú dolog a keresgélés, a kesergő méricskélés. A valóság mindenesetre 
az, hogy minden magyar népdarab önálló szellemi életre van utalva, és ebben 
az életrekelésben nincs karonfogó szüléje, segítőtársa vagy gyámolítója, csak 
önmaga. Ez nagyon komor és kegyetlen dolog, mégis: ennek belátása és tu
datos beismerése a jövendő élet első bizonyos és boldog szívverése. 

(Bácsmcgyei Napló, 1927. augusztus 28.) 

Gál László: 

ÉS VAGYUNK! 

Üzenet Scliüpflin Aladárnak* 

Istenes, bús paraszti nép 
a népünk. 
Kalendárt olvas s süvegel 
papot és csendőrt. 
Csoda, hogy élünk, 
hogy vagyunk. 



Kenyere van és szalonnája, 
dehogy is telik tudományra, 
dehogy is olvas, — minek? 
Élünk és írunk csak magunknak: 
élünk és írunk — senkinek. 

Ki érti meg: 
magyarul írunk. 
Hitünk s szavunk senki sem érti. 
S ki éli meg, amit megélünk, 
s amit nem érünk, 
ki hajlítsa hozzánk az ágat, 
amit nem érünk? 
Senki. 

Lenni és mégis lenni, 
írni és mégis írni, 
magunknak, senki másnak 
és mindig csak a mának, 
mert a holnapot mások bérlik: 
erősebbek. 

Gulliver urak, ugye nevettek, 
mi vagyunk a lilliputi törpék, 
de mégis: 
hogy kisebb itt a sötétség, 
s hogy néhol mégis ég a gyertya, -
ezt mi csináltuk, 
s nem vagyunk büszkék. 

Ezt mi csináltuk, 
s meg kellett tennünk. 
Mi, akik mindig újra kezdünk, 
mi, akik semmit nem tanultunk. 
de tanítunk mégis! 

És vagyunk! 

(Kalangya, 1937. augusztus—szeptember) 

* Schöpflin Aaladár A magyar irodalom története a XX. században c. müve 293. olda
lán egy rövid szakaszban tér ki a szlovenszkói és a jugoszláviai magyar irodalomra, 
megállapítva, hogy ezek az Irodalmak „kevésbé tudtak az egyetemes magyar irodalom 
színvonaláig eljutni", s egyetlen nevet sem talál megemlítésre érdemesnek a vajdasági 
magyar írók közül. Erre reagált Gál László fenti versével, 



HID I R O D A L M I , M Ű V É S Z E T I ÉS T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y I 
F O L Y Ó I R A T . — 1972. DECEMBER. — K I A D J A A FORUM L A P 
K I A D Ó V Á L L A L A T . — S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS K I A D Ó H I V A T A L : 
N O V I S A D , V O J V O D A M l S l C UTCA 1. — S Z E R K E S Z T Ő S É G I F O 
G A D Ó Ó R Á K : M I N D E N N A P 10-TOL 12 O R A I G . — K É Z I R A T O K A T 
N E M Ő R Z Ü N K M E G ÉS N E M K Ü L D Ü N K V I S S Z A . — ELŐFIZET
HETŐ A 55700-601-196-OS F O L Y Ó S Z Á M L Á R A . ELŐFIZETÉSKOR K É R 
J Ü K F E L T Ü N T E T N I A HID NEVÉT. — ELŐFIZETÉSI DlJ BEL
F Ö L D Ö N E G Y ÉVRE 20.—, FÉL É V R E 10.—, E G Y E S S Z A M A R A 
2.— D I N Á R , K Ü L F Ö L D R E E G Y ÉVRE 37,50, FÉL ÉVRE 18,75 DI
N Á R ; K Ü L F Ö L D Ö N E G Y ÉVRE 3.— D O L L Á R , FÉL ÉVRE 1,50 
D O L L Á R . — K É S Z Ü L T A F O R U M N Y O M D Á J Á B A N N O V I S A D O N 






	Untitled-1
	Untitled0

