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nemzeti irodalom -
nemzetiségi irodalom 

S Z E L I I S T V Á N 

Noha a nemzeti irodalom még mindig nem véglegesen meghatározott 
és pontosain körülírt fogalom, mégis mind a köztudat, mind a szaktudo
mány mint adottsággal, meglevőséggel számol vele, i lyen vagy olyan 
határozók alapján megnevezett valósággal, sokszor eltekdnitve azoktól az 
állami, politikai, földrajzi, történelmi és egyéb tényezőktől, amelyek 
közelebbről is iMjelölik-megállapítják mibenlétét és létfeltételeit. A 
kérdés tanulmányozásához kétségtelenül rendkívül sok tapasztalattal 
járulhatnak hozzá azok az analógiák is, amelyeiket pl . a svájci német, 
az amerikai angol vagy a kanadai francia irodaiam kínál fel számukra 
a fogalom értelmezésében, s ezekre a szakirodalom gyakran hivatkozik 
is, a magyar irodalom vonatkozásait tekintve e példák mégis csak e l 
méleti érdekűek lehetnek, mert nekünk egy — Európában a maga ne
mében egyedülálló — helyzetből kel l kMndulnunk, abból, hogy a m a 
gyarság mintegy egyharmada — tehát kb. négymillió magyar — már 
több mint fél évszázada a magyar országtól többé-kevésbé eltérő társa
dalmi, állami, politikai, kulturális és nye lv i hatóerőknek kitéve él a 
modern politikai Európa különleges nemzeti képletét példázva, túl
nyomórészt szocialista társadalmi viszonyok között ugyan, lami azonban 
korántsem jeleníti a fejlődés mindenben azonos tendenciáit és feltéte
leit. S ne feledjük azt se, hogy ez örökölt állapot: mai irodalmi tudat-
világunkat s a magyar művelődés egészéhez tartozásunk tudatát mind
máig a két világháború közötti korszak viszonyai is alakítják, befolyá
solják: az 1918-ban keletkezett államok kisebbségi-nemzetiségi állapo
tai, sőt a történelembe jóval mélyebbre visszanyúló szálak és gyökerek 
is. 

Mivel az a feladatom, hogy a nemzetiségi irodalom viszonylagosan új 
fogalmát írjam körül, mindenekelőtt arra hívom fel szíves figyelmüket, 
hogy e jelzős szerkezetű .szókapcsolat jelentéstartalma nem azonos a vo
natkozó szakirodalom közkeletű, de szemléletünktől eltérő megnevezé
seivel. Szerb Antall p l . 1934-ben az utódállamok magyar irodalmáról 
beszél (ezen belül a „Jugoszláviához csatolt területek" irodalmáról hét 



és fél sorban, a „szlovenszikoi magyar irodalomról" 12 sorban, az erdé
lyiről négy és fél oldalon); Marék Anta l A Félvidék, Erdély és a Dél
vidék irodalmáról értekezik 1942-ben; később, 1945 után már jóvall óva
tosabb megfogalmazásban romániai, csehszlovákiai és jugoszláviai ma
gyar irodalomról esik szó, legtöbbször azonban a „kisebbségi" jelző 
eleve értókfosztó, tehát a nemzeti jelleget és esztétikai minőséget meg
kérdőjelező attribútumával. Mindezekben a leírásokban és ismertetések
ben tehát nem ia másféleség mozzanata iaz uralkodó, hanem az egységes
nek tudott magyar irodalom képzete és viszonyításirendszere. S az a 
felismerés, hogy ami gyér irodalom ott volt vagy keletkezett is, az v a 
lójában emennek 'a visszfénye vagy kisugárzása, valamint annak az 
elismerése is, hogy mivel ebben az emainációbaii 1918 után zavarok 
álltak be, létrejött ugyan egyfajta újszerű irodalom, amiből azonban 
hiányoznak az autochton magyar kultúra, a törzsközösség jegyei. E két
ségtelenül „kisebbségi", m a már meghaladott felfogásnak a latens to
vábbéléséről tanúskodnak egyes mai romániai, csehszlovákiai és jugo
szláviai szerzők művei. Kántor Lajos szerint a romániai magyar iroda
lom „Születésének évszáma 1919" (Kántor Lajos--Láng Gusztáv: 
Romániai magyar irodalom 1945—1970. Bukarest , 1971. 5. 1.). Csamda 
Sándor arról beszél, hogy „A szlovákiai magyar irodalom az első világ
háború után keletkezett nemzeti kisebbségi és regionális keretek között." 
(Csanda Sándor: Első nemzedék. Brat is lava, 1968. 14. 1.) Turcze l Larjos 
hasonlóan nyilatkozik: „A csehszlovákiai magyar irodaiam csak az első 
világháború után — és akkor is olyan eredendően kisebbségi irodalom
ként bontakozott k i , amelynek nem voltak történelmileg megalapozottt 
helyi hagyományaii." (Turczel Lajos : Két kor mezsgyéjén. Brat is lava, 
1967. 80—81. 1.) „A kisebbségi magyar irodalmak közül, a két világhá
ború között, a jugoszláviai magyar (irodalom született a legnehezebben" 
— i r j a Czine Mihály A jugoszláviai magyar irodalom c. tanulmányában. 
(Jelenkor, 1973. 6. sz. 549. 1.) Természetesen jugoszláviai szerzőt is idéz
hetnénk, különösen a korábbi korszakok irodalmából, de róluk még lesz 
szó a továbbiakban. 

Mindez csak abban az értelemben igaz, hogy Románia, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia 1918-ban létrejött államalakulat, s ezért csehszlovákiai stb. 
magyar irodalomról /természetszerűleg csak ettől az időponttól kezdve 
beszélhetünk, más vonatkozásban azonban elégtelennek érezzük e meg
határozásokat. 

Valamennyi fenti idézetben a leglényegesebb szó a keletkezett, az 
alakult, a született, a bontakozott ki: létrejött tehát valami, ami mind
addig nem volt vagy az idők méhében pihent a kedvező alkalomra 
várva, hogy minit az ige testté váljék, azt is hihetnők, mintegy az első 
világháború utáni többnyire reakciós rezsimek jóvoltából és kulturális 
iparkodásából. A z irodalmi önnemzés e képtelensége, a szerzők által oly 
sokszor emlegetett „semmi talaján" való megszületés vagy az irodalmi 
hagyományok Szemteleky-féle tagadása különösen olyan korszakokban 
kapott tragikus akcentust, amikor ennek hangoztatása egybeesett egyéb 
kultúrellenes törekvésekkel, olyanokkal, amelyeknek legfőbb érve ép
pen a magyar kulturálatlanság és műveltséghiány volt. De pusztán 
módszertanilag sem fogadható el az autogenezás fenti elmélete, mert 
mint kitetszik, laz irodalomteremtés társadalmi, közösség-lélektani, gaz
dasági, történelmi, állami, tudati stb. összetevői közül csak egyeit emel 



ki, s ezt az egyet teszi meg egy 'szellemiség rendező elvének: az államit, 
azt sugalmazván, hogy ez az addig sohasem volt új irodalom egyedül 
az új államnak (köszönheti létezését, tehát azt, hogy állam és irodalom 
kauzális kapcsolatú fogalcimpár. 

Nem érzem magam illetékesnek, hogy a romániai, csehszlovákiai vagy 
éppen a nyugati magyar iirodalom kérdéseiről szoljaik (ez utóbbiról már 
csak azért sem, ment abban 'az irodaíLomformáió erőknek egészen más
fajta megítélésük lehetséges), ezért fejtegetéseimben elsősorban a jugo
szláviai magyar irodalom helyzetéből, lehetőségeiből és adottságaiból 
indulok fki, annál i s inkább, mert tudomásom sízerint egyéb magyar 
nyelvterületek irodalmi életének /körülményei a jugoszláviaitól eltérő 
értelmezést tesznek lehetővé. 

Voltaiképpen két kérdés körül ke l l rendeznünk gondolatainkat: 

a) a kisebbségi és a nemzetiségi irodalom megkülönböztetése s ezzel 
összefüggésben a hagyomány il letve a hagyománytalanság prob
lémaköre és 

b) a nemzetiségi és a nemzeti irodalom egymáshoz való viszonya az 
asszimiláció és a disszimiláció vonatkozásában. 

E két kérdéskör i lyen sorrendjének kijelölése eleve diakronikus tár
gyalást feltételez, hisz a kisebbségi irodalom időhatárait a két világhá
ború jelöli k i , az általunk nemzetiséginek nevezett új minőség pedig 
mintegy két évtizede jelentkezett. S jelezzük rögtön azt is, hogy itt 
nem egyszerű terminológiai változásról v a n szó. 

A z első világháborút követő évtizedekben a vajdasági magyarság a 
szó legkedvezőtlenebb jelentéstartalma szerint is kisebbségivé lett, nem
csak számaránya alapján, hanem Msebbrendű, jogú és értékű állam
polgár, tehát mint ember és alkotó <is, következőleg szellemi tájékozó
dását, művészetét, irodalmát gyökeréig áthatotta az ebből az állapotból 
eredő magatartás: az elbizonytalanodás, az iránytévesztés, a hitevesz-
tettség, a befeléfardulás, s ment kísérő tünet: a szellemi és nyelvi e l 
szegényedés, az igény- és értékszint aggasztó apadása. A húszas évek 
írójának legnagyobb gondj'a nem „szakmai", még kevésbé személyesen 
egzisztenciális gond, mert „pircfesszionátús" magyar író alig maradt ezen 
a tájon; gondja inkább a hazai magyar irodalom szerepével, hatósuga
rával, szűkebb vagy tágabb hoirizontjiaivial függ össze. A z a nemzedék, 
amely 1918 előtt kezdte pályáját, az akkor már egy évszázada szellemi 
központnak számító Pestet tartotta továbbra is vezércsillagának, egye
düli és természetes iránytűjének, s hangosan tiltakozik az „országirészi", 
„leányágra jutott", „vajdaságivá stiigmatizált", „vármegyei", „lokál-
színes" irodalmi koncepció ellen, mondván, hogy „olyan Helikonról... 
aminőn az erdélyi magyar írók pihenhetnek meg, ne is álmodjunk, de 
iparkodjunk mi is élni, a nyelvünket szeretni, őrizni annak tisztasá
gát, és Vajdaság ide, Vajdaság oda — magyar írók lenni". (Milkó I z i 
dor: Erdélyi Helikon és vajdasági irodalom. Harun ál Rasid. Forum, 
Újvidék, 1966, 157—16. 1.) Milkó Izidor, Somfai János, Radó Imre, F a r 
kas Geiza, Aszlányi Dezső, Ambrus Balázs s mások csak „itt élő'1, de 



ízlés és tájékozódás szerint magyarországi írók, legalábbis szubjektív 
tudatuk alapján integrális részei annak az i r g a l o m n a k , amelytől őket 
csupán egy „történelmi véletlen" választatta el, s legfeljebb csak lak 
helyi illetőségük különbözteti meg a pesti íróktól. 1927-ben még a cou-
leur locale későbbi apostola, Szenteleky Kornél is úgy véli, hogy ^vaj 
dasági irodalom .minősen''. E g y itt soha nem volt urbánus ízlés nevében 
utasítja vissza a „zsírosnak", nehézkesnek, szellemtelennek érzett vidé
ket, ezt az örökség nélküli, kollektív lelkiség híján való „tarba, sokhitű 
és egyedül gazdasági kötelékkel összefűzött népséget". 

A vajdasági magyarság nagymérvű kulturális öntudatzavarára rend
kívül jellemző, hogy milyen makacsul tartotta magát az a nézet, hogy 
Vajdaság talaja a szellemi művelődés számára a priori terméketlen, ho
lott egészen kézenfekvő volt a cáfoló példa: az újabbkori szerb irodal
mat, a felvilágosodást és a romantikát éppen Vajdaság dajkálta fel. 
Nyilvánvaló, hogy nem a taine-i „klíma" az oka ennek a jellegzetesen 
kisebbségi, tehát szűk, csonka és deffánzív tudatvilágnak. A z okot i n 
kább másban kell keresnünk, abban, hogy Szenteleky és társai az un i 
verzális magyar kuflitúra képletére esküdték, mit sem törődve a cáfoló 
és kényszerítő tényekkel, a körülöltünk lezajló nagy történelmi kata
klizmákkal, az 1918 utáni tényleges megosztottsággal. A m i „extra H u n 
gáriám" történt, abban ez a szemlélet eleve sekélyes provincializmust 
szimatolt, finnyáskodóan, arisztokratikusán elutasította magától, s min
den „belső képződiményű" kulturális jelenséget a jelenben és a múlt
ban egyaránt kisebb értékűnek érzett az „univerzális" értékek rend
jében. E z a már beteges polgári elzárkózás a „magas kultúra" bástyái 
közé odáig fajult, hogy Szenteleky már nemcsak a „milieu' :-t látta a lka l 
matlanná arra, hogy kerete lehessen egy műveltségnek, hanem magát 
a táj emberét minősítette alkatilag is képtelennek szellemi javak ter
melésére, íme előbb a táj képe: „ízléstelen, álmos kisváros, Önző, mo
gorva falvak, hasznot ígérő kukoricások — és nincs tovább. Csúf és 
unalmas minden táj, egyiknek sincsen lelke, mesemondó kedve. E z nem 
Hortobágy, itt soha s'ncsen délibáb, itt nem kószál az a sajátságos szi
lágysági, nyírségi vagy szegedi földszag, mely markánssá m a r j a a nép 
aroát és lelkét. Itt még egy novellának sem lehet háttereit találni." S 
íme az ember: „A mi paraszt]amk számítók, pulyák, se szavuk, se daluk, 
se szokásuk, se észjárásuk nem eredeti." (Szenteleky Kornél: Ugartörés. 
Újvidék, 1963. A z idézeteik legtöbbje ebből a kötetből való.) 

A jugoszláviai polgári magyarság e beszűkült műveltségképlete még
sem értelmezhető teljesen kisebbségi státusból eredő tudatszegény
séggel. E g y másiik, a történelembe mélyebben gyökerező tényezőre is 
rá kell iir^nvívnunk a figyelmet. A nemzetietlen, még csak „klasszikus" 
osztálytudattal sem bíró magyar polgárság a kiegyezés utáni korszak
ban az ip?iTT és kereskedelmi tőke koncentrációjának folyamatától támo
gatva, hogy úgy mondjuk, ..mindent megtett" a vidéki magyarság gaz
dasági, anyagi, következésképpen kulturális kifosztása érdekében. A z 
egykori policentriikus magyar kultúra átadta a helyét a fővárosba össz
pontosított műveltségnek; intézményei, szervei és alkotói mind oda tö
mörültek, s így a peremmagyarságban, de a vidékinek nevezettben is, 
rohamosan pusztul és halványodik a helyi történelmi kultúra képe 
Helvzetii energiájánál fogva a pesti lett a nemzeti, s ami ott születik, 
az eleve nemzeti. „A budapesti irodalom pótolja a nemzetit" — mondja 



Szekfu a Három nemzedékb&n. A hivatalai és hatóságai révén Pesthez 
kötött magyarországi művelődéskoincepció lehetetlenné tette a vidéki 
kulturális gócok megerősödését, így az akkori „délvidéki" magyarságét 
is, s ennek folyamányalként kialakult a vidéki magyar műveltség má-
sodlagosságának, járuiékosságának a tudata, holott a reneszánszkori 
Bács, a huszita írásbeliség fellegvára, Kamonc vagy a reformáció olyan 
központjai, mint Ijaskó vagy Vörösmart, beszédes példái az egykori 
helyi műveltség hatóerejének. A magyar kapitalizálódás e ferdeségei és 
eltorzult polgári tudata következtében jelentkezik tehát az a kultúr-
pesszimizmus, amelynek jeleit láttuk pl. Szentelekyné], s amely a r r a 
sem lesz képes, hogy saját gyér örökségét birtokba vegye, s abból építse 
fel a maga irodalmi világát. Szenteleky tagadása és antihistorizmusa 
tehát egy történelmileg légüres térbe j-utott polgári idealista gondolkodó 
elveszettség-érzésének a megfogalmazása, egyben egy letűnő osztály 
„elhasználódottságánalk" a válságjele. 

A z eddig ismertetetteken kívül meg kel l említenünk e kisebbségi ál
lapottól indukált irodalomszemlélet egy másik változatát is, amely 
néhány elemével már a fenti tudatválság leküzdésének jeleivel biztat, 
anélkül azonban, hogy azt végleg felszámolná. Jellemző, hogy ezt a 
szemléletet a polgári l iberalizmus elveihez következetesen ragaszkodó 
Bácsmegyei Napló juttatja kifejezésre, tehát az az orgánum, amely a 
maga „rugalmas" szellemével a „reálpolitika" polgári bajnokaként oly 
könnyed eleganciával veszi tudomásul a megváltozotit viszonyokat. A 
negyed százados fennállását ünneplő Naplóban olvassuk, hogy az „utód
állambeli m a g y a r . . . más szemmel figyeli az eseményeket, mint az ide
gen országok m a g y a r j a i " . . . , „más célok hevítik őket, más problémák 
foglalkoztatják, más-más feladatok előtt állnak, más-más gazdasági el
helyezkedésben vívják az élet csatáit, megváltozott a miliő és megvál
tozott az élet tartalma". Vajdaság e szemléletében mégis megmarad egy 
pusztán geográfiai-közigazgatási fogalomnak anélkül, hogy megkísé
relné felderíteni ós megnevezni belső ismérveit, s anélkül, hogy végig
gondolná, mit jelent a magyar kultúra összképében, a mindinkább 
differenciálódó nemzeti irodalom számára ez a „másféleség", a „más 
cél" és az „élet másféle tartalma". De ez az önszemlélet saját magát 
sem definiálja kellően. Megállapítja a körülmények által „másfélévé" 
lett s azzá tett szellemiség létezését, mindazonáltal nem mutat rá életé
nek meghatározóira és létezésének komponenseire. A „tengerszem" 
irodalmának a víziója ez, amely figyelmen kívül hagyja annak egzisz
tenciális elemeit, nem látja, hogy belső tápláló források nélkül a ten
gerszem is poshadó morotvává, békalencsós állóvízzé romlik, s hogy az 
eróziók, a környezetszennyeződés s a történelmi partbeomlások mind
inkább eliszapoisítjáfc ezt az oly nagyvonalúan önállónak deklarált kép
ződményt. A „kisebbségi" tudatvilág újabb zsákutcája ez tehát, amely 
a maga polgári korlátai között vergődve fél szemmel az ideális és ide
alizált nemzeti „egység" (az „általános"), fél szemmel pedig a nemzeti
ségi „különösség" felé veti kacér pillantásait. 

Hovatovább a magyar nemzeti irodalom hipotetikus egységének hívei 
is be kellett, hogy „vallják a múltat" és a jelent: azt, hogy nincs többé 
egységes magyar (irodalmi) kultúra, hogy annak eszmei egysége — 
nemcsak átmenetileg — megbomlott, széthullott, s hogy a jugoszláviai 
magyar irodalom életét és létfeltételeit csak úgy biztosíthatja, ha élet-



nedveit a nemzeti mikroközösség talajából szívja, természetesen nem ta
gadva meg a közös származás emlékét és a nyelv által átörökített mű
velődési hagyományokat. 

I lyenfajta szükségletekből, efféle igények kielégítésének szándékából 
bontakozott k i , bátortalanul és ellentmondásaktól sem mentesen, а Dettre 
János által elsőként felvetett, majd Szenteieky későbbi tanulmányaiban 
gondosabban kifejtett „helyi szín" elmélete. E z az újabb belátás íratja 
meg vele a szétíorgáosolódás rémét megidéző, de ugyanakkor a „vaj
dasági" jelzőt már konkrét valóságként félfogó cikkét (Szenteieky K o r 
nél: Ugartörés, Növi Sad, 1963, 129. 1.) A „gyarmatosítás" réme kísért 
fel írásában, a „pesti" irodalom (értsd: a pesti ersatz-kultúra) dömping
jétől tart, s mintegy önmagát vádolva beszél az általa még nemrég 
„regionálisnak" bélyegzett jugoszláviai magyar irodalom kései önálló
sodásáról. „Kisebbségi" tapasztalatai természetesen „kisabbségi" irány
ban jelölik k i a teendőket is: a „kisebbségi öntudat és kötelesség" kö
vetelményeit veszi számba, az elpusztulás baljós jeleit idézi meg, s az 
aklimatizálódás reál-feladataiban jelöli meg a követendő utat azzal a 
meggyőződéssel, hogy „ha ma i s az általános magyar kultúra ábrándos 
hívei lennénk, úgy hamarosan elpusztulnánk". A „maga irodalmát" 
megtalálni vélt ember vallomása ez, alM vállalni akarja a történelemtől 
rámért sorsot, le alkarja vonni mindannak a konzekvenciáját, amit a 
korábban lenézett és megvetett „talaj", a ,ytársadalmi adottságok pozití
vuma" diktál, s teljes határozottsággal fordul szembe a Napló kozmo
polita és általánosító tételeivel. Nem tartozik ide, hogy milyen módon 
és kiknek a támogatásával vélte megoldhatónak ezt a vállalkozást Szent
eieky, s az sem, hogy elmélete miért mondott csődöt. Ránk nézve ez
úttal a következmények megállapítása a fontos. 

E z a felfogás, Szenletekyé, a mondottak ellenére is mindvégig meg
maradt jellegzetesen kisebbséginek, s ez az irodalom, amely e szemlélet 
jegyében született, megmarad, Haraszti Sándornak, a kitűnő krit ikus
nak a szavával élve, a „muszáj irodalom" fogalom világában: a körül
mények és a pillanat kényszerének korlátai között, olyan irodalomnak, 
amelynek irányait .az adott feltételek diktátuma jelöli ki . A z alkalmiság 
és a rögtönzés bélyegét viseli magán ez a művelődési-ircdaiimi koncep
ció, hiányzik belőle a történelmi „mélystruktúra" eleme. 

A vajdasági „helyi szín"4 szorgalmazó teoretikusok tehát csak töre
dékesen, hiányosan és felületesen ítélték meg a jugoszláviai magyarság 
valóságos igényeit és érdekeit. Ugyanezt állapíthatjuk meg azonban a 
„balos" irodalom műveiről ós elméleti orientációjáról is: annak sincs 
távlata, nincsenek „mélységei" sem időben, sem térben, állásfoglalását 
a funkcionalizmus és a pillanatnyiság alakítja ki . A „lokális irodal
munkról" szólva Laták István pl. arról értekezik, hogy „osztálytagozó
dásunk" (irodalmi) karakterét sokkal nehezebben állapíthatjuk meg, 
mint a „törzsmagyarság" a maga viszonyai között, s ennek egyik oka 
szerinte az, hogy a régi magyar írásbeli 'műveltségnek csak „halványan 
pislogó őrtüzei" gyúltak e vidéken, melynek „jobbágysorsú" magyarsága 
a nemzeti műveltség építésében ós (alakításában teljesen passzív maradt, 
s voltaképpeni csiaik 1918 után kezdett i t t ébredezni az irodalmi élet. de 
az is „a túlintelleiktualizált középosztálybeliek ideges finomságaiba me
nekülő . . . fényűző művészetével". (A különböző társadalmi rétegek lo
kális irodalmunkban. Híd, 1934.) 



A z egymással szembenálló frontok egy valamiben tehát mégis egyet
értenek. Abban, hogy kulturális és liirodialmi elgondolásaikat és tervüket 
— h a erről egyáltalán beszélhetünk — a politikai és osztályvilszonyok 
pil lanatnyi csillagállásához igazítják, nem történelmi és ezért nem m a r 
xista szemlélettel. Egyfelől a polgári osztály „haláLraitéMségének" 
bénító világérzése, másfelől a lapos szociológiai empirizmussal összeté
vesztett marxizmus akadályozta önismeretünk kibontakozását és törté
nelmi ítapasztalataink érvényre jutását, így a magunk világának szaba
tosabb körvonalazását, s a magyar kultúra összképében elfoglalt 
helyünk pontosabb megfogalmazását is. E rövid távra berendezkedett 
ahistorizmus, sőt (antihistarizmus ellenkező előjellel ugyan, de mindkét 
fronton a nemzetiségi tudatválságnak olykor már katasztrofális méreteit 
öltötte, amelynek következményei nem szorulnak bizonyításra a máso
dik világháború utáni jugoszláviai magyar tudományosság, iskolaügy, 
művelődés és irodalom vonatkozásaiban. 

H a most már az elmondottakból le akarnánk vonni következtetésein
ket az általunk kisebbséginek nevezett (irodalom jellegére nézve, azt 
kellene mondanunk, hogy az egy idegen közegbe ékelt nemzettöiredék 
saját talaját nem érző, önmaga definiálására képtelen, osztályellenté
tektől megfosztott, egyéni arculat nélküli irodalma, amely nem ismeri 
fel sem az „anyagkultúrához", sem az őt övező megváltozott világhoz 
fűződő reális kapcsolatait, s ennek következtében egyfelől új környeze
tének afféle „corpus alieniuma" lett, másfelől pedig kiszorult a nemzeti 
kultúra keretéből is, mint annak „elhanyagolható mennyisége". 

A második világháború utáni, általunk nemzetiséginek nevezett jugo
szláviai magyar irodalom előző korszalklkal ellentétes vonásait és miben
létét nem értenénk meg, n a előbb nem 'tisztáznánk néhány alapvető 
tényt. 

Elsősorban ianra ke l l hivatkoznunk, hogy a Jugoszláv Szövetségi Szo
cialista Köztársaság alkotmánya törölte a „nemzeti kisebbség" termi
nust s azt „nemzetiségre" módosította, ezzel is jelezvén a korábbi jog
egyenlő tleniségen alapuló státus végleges felszámolását. „A módosítás 
kiküszöbölte a gondolattársítás lehetőségét azzal a történelmi időszak
kal , amikor a nemzeti kisebbség egyértelmű volt egy népi, nemzeti 
csoport jogegyenlőtlen helyzetével... A terminológiai módosítás nem 
döntötte meg azt a felfogást, hogy külön jogokat k e l l szavatolni, amelyek 
meghatározott nemzetiséghez való (tartozásból erednek" — írja Rehák 
László, majd így folytatja: „A szocialista Jugoszláviában a kisebbségi 
helyzet szabályozásának . . . van egy határozott jellegzetessége: az, hogy 
a kisebbségeket 'sohasem tekintették a szabályozás tárgyának, hanem 
aktív tényezőjének, amely a »itöbbséggel« együttműködve maga építi az 
új társadalmat s ezzel saját egyenjogú helyzetét is." (Rehák László: 
A kisebbségek Jugoszláviában. Üjvidék, 1967. 231. és 232. 1.) Különösen 
a másodikul idézett gondolat fontosságát kel l kiemelnünk, mert ez vilá
gít rá az alkotmánymódosításnak a szellemi életet is mélyen érintő h a 
tására, ugyanis a mindenféle gyámkodást kiküszöbölő jogegyenlőségre 
mutat, másfelől pedig nem a polgári (egyedi), hanem a nemzeti (nemze
tiségi) egyenjogúságot szavatolja. Voltaképpen ezzel szűnik meg egy 



korábbi állapot, lamely a két haboru közötti magyar kisebbség védő-
sáncait kereső, apologetikus magatartásánaik volt a szülője. Azzail, hogy 
a magyar nemzetiség is „államalkotó" elemmé vált, megszűnt minid a 
külső, mind a belső gyámkodás és gondoskodás szüksége és lehetősége. 
(Vö. Major Nándor: Elágazó utak. Híd 1967. 4. szám, 433. 1.) E z z e l 
egyidejűleg megszületett annak az (elméleti) lehetősége is, hogy kultú
ráját, irodalmát illetően is „államalkotó" legyen. Azért beszélünk csak 
„lehetőségről", mert egy nemzeti kultúra megteremtése nem pusztán 
elhatározás dolga, különösen nem taz, ha az illető nemzetnek (nemzeti
ségnek) már van nemzeti kultúraja, ez pedig közös a magyarság egé
szével. 

Másodükul fontosnak tartjuk megállapítani, hogy .Jugoszláviának a 
magyarok által is lakott része nem azonos fogalom sem a kiegyezés 
előtti idők „szerb Vajdaságának" a fogalmával, sem a Horthy-éra Dél
vidékével, amelyeknek az államraisonja a nemzeti kizárólagosság volt, 
ugyanakkor azonban nem ás pusztán közigazgatási vagy államigazgatási 
egység, afféle départtement, bánság vagy vármegye. Vajdaságot mint 
autonóm szocialista közösséget nem érthetnénk meg, nem foghatnánk 
fel összetettségét, h a pusztán csak gazdasági-politikai önkormányzattal 
rendelkező földrajza-területi egységet látnánk benne. S az sem lenne 
elegendő, ha csak történeti s nem történelmi valóságként értelmeznénk. 
E z a káfejezésbeli distinkció csak iákkor kapja meg az értelmét, ha tud
juk, hogy ennek a tájnak nemcsak krónikája, azaz vele megesett és 
raj ta lezajlott, mintegy a véletlen játékából itt lejátszódott népmozgalmi 
háborúi, társadalmi és kulturális megmozdulásai voltak, hanem törté
nelme is, másképpen szólva: általános fejlődésének sok olyan (viszony
lagosan) önálló vonása, amely csak önmagából és sajátos különfejlődé-
séből értelmezhető. 

Harmadszor: a Jugoszláviád magyarságnak m a már megvannak a 
korszerű irodalmi kultúra gondozásához és fejlesztéséhez szükséges i n 
tézményei (könyvkiadó, sajtó, rádió, televízió, színház, folyóiratok, 
egyetemi tanszék, tudományos intézmények stb.). E z e k a „beiső teher
bírás" szintjén, de a magyarországi intézményektől is támogaitottan, 
nemcsak igénybejelentésükkel, de valóságosan is egy, a maga lábán járó 
kultúra eszközeivé fejlődnek, tehát a „választás" és „szelektálás" lehe
tőségét szolgálják, amit pl. Deme László egy kultúra viszonylagos füg
getlenségének feltételeként említ. „Mikor kezdődik tehát egy-egy mik-
rokultúra önállósulása?" — teszi fel a kérdést Deme, s erre így vála
szol: „Tulajdonképpen már akkor, amikor szelekciójában sajátos útra 
lép, és belső produkciójával a külső forrásokból választott anyagot e l 
kezdi sajátjává ötvözni, asszimilálni. E z a folyamat lassabb, ha spontán, 
és gyorsabb, ha tudatos." (Híd, 1968. 5. 602. 1.) Az itt jelzett intézmé
nyesítettség, tehát >az irodalomfej lösz tés /tudatossága természetszerűleg 
az önállósulás folyamatait gyorsítja és támogatja a nemzetiségi iroda
lomban is, noha tudvalevő, hogy mindez egy „mdkrokultura" konistitu-
álódásának csak külső feltétele, s hogy abban a belső (lelki, tudati) 
tényezők éppoly fontos szerephez jutnak. Így pl. a nemzetiségi közös
ség önmagáról való vélekedése, továbbá a nemzet—nemzetrész, a nem
zetiség—többségi nemzet viszonyában jogilag és alkotmányosan nem 
szabályozott s n e m is szabályozható érzelmi-lelki természetű hatóerők. 



E tudnivalók előrebocsátása után vetünk most egy pillantást a nem
zetiségi irodalom helyzetére és lehetőségeire. 

A kisebbségi irodalom — mint az eddigiekből világosan kitűnik —, 
még ha alkalomadtán saját külön színeire hivatkozott is, alapvetően 
(feltételes terminussal élve) az ,,anyaiirodalom' ; szerves részének tudta 
magát, azzal azonos lényegnek, hiszen — hogy úgy mondjuk — „alkot
mányosságának" még elemi feltételei sem voltak meg. A nemzetiségi 
irodalomban fellépő disszimilációs irányzatok viszont jórészt az „alkot
mányosság" instrumentumainak megléte folytán lépnek fel egy olyan 
belső igénnyel karöltve, hogy ez a nagyobb önállóságra jutott nemzeti
sági közösség a művészet segítségével is kifejezze, definiálja, legalábbis 
ábrázolja a maga megváltozott életét. Természetesen a maga szemléle-
tisége alapján és a maga tudata szerint. A kérdés most már az „anya
irodalomhoz" mért önállóság vagy önállósodás foka-mértéke, a „több
ségi nemzet" vagy a környezet irodalmába való beilleszkedés vagy az 
ahhoz való hasonulás, valamint a „sziget-irodalommá" válás kívánatos 
vagy nemkívánatos volta felől tehető fel. A z utóbbit (mint lehetőséget 
és törekvést is) [történelmileg meghaladottnak, a szellemi integrálódás 
modern világfolyamataival eüentmondónak, ennélfogva károsnak k e l l 
minősítenünik, s mint i lyent tárgyalásaink során mellőzzük is. A h a 
sonulás és elhasonulás problémaköre azonban bizonyos realitások f i 
gyelembevételét teszi szükségessé, noha már itt szeretném hangsúlyozni, 
hogy az „egységesülést" a kultúra feűépítményszerű volta miatt nem 
tartom lehetségesnek egy irányban sem. A magyar (országi) irodalommal, 
illetve az azzal sokak által azonosított „nemzeti" irodalommal először az 
objektív helyzet miatt nem, másodszor azért nem, mert megítélésünk 
szerint a jugoszláviai magyar irodalom maga is nemzeti irodalom, tehát 
nem kel l egységesülnie, frigyre lépnie vele, hogy nemzetivé válhasson, 
harmodszor azért, mert a nemzetiségi magyar irodalom szerkezetébe 
(mindamellett, hogy nem adta fel nemzeti jellegét) beleépültek olyan 
elemek is, amelyek egyáltalán nem vagy pedig csak jóval gyérebben 
észlelhetők más magyar területek irodalmában, s ami miatt irodalmunk, 
a nemzetiségi magyar irodalom, külön akcentussal nemzeti. A hipote
tikus „egység" helyett indokoltabb tehát egy reális „kettősség" elvérői 
és gyakorlatáról szólnunk. 

Ebből az is következik, hogy a nemzetiségi irodalom viszonylagos ön
állóságának a méntékét és határát elméletileg rendkívül nehéz meg
vonni. Talán szükségtelen is, mint ahogyan felesleges ipairkodásnak lát
szik egy virtuális egységhez való szerelmes ragaszkodással útját állni 
az önállósodásnak, másfelől pedig elméleteket és terveket kovácsolni, 
programokat gyártani a jelzett folyamatok felgyorsításának szándéká
val . Tények, objektív adottságok állnak előttünk, ezek fogják végső 
soron megszabni az egységesülés és iaz elkülönülés irányait, folyamatait 
és tempóját is. I lyen ténybeli adottság pl . az is, hogy a magyarországi 
és a jugoszláviai magyar irodalom egészen másfajta viszonyításképletet 
mutat, mint mondjuk a spanyolországi és a dél-amerikai spanyol nyelvű 
irodalmak, amelyek mindegyike önálló egzisztenciájú nemzeti iroda
lommá lépett elő. A mi esetünkben ezt már csak azért is nehéz elkép
zelnünk, mert irodalmunk (vagy ha úgy tetszik: irodalmaink) alkotóit 
és befogadóit nemcsak a közös nyelv köti össze, hanem egy közösen 
létrehozott — sok vonatkozásban m a is közösen munkált — kultúra, 



ezen túl pedig a kulturális szférák „testközelsége , alkotóinak szinte 
fizikai érintkezése, a (kul túrta jak földrajzi egybeolvadása, a majdnem 
közösnek mondható könyvpiac, a modern távközlés minden vívmánya, 
az egymásrautaltság ezer — itt fel nem sorolható — realitása, nem is 
szólva a szocializmus ígéreteiről és közösen elképzelt jövőjéről. 

Másfelől ugyanilyen egyértelműséggel kel l rámutatnunk a már re
gisztráltak mellett az ellenkező irányba ható struktúna-elemekre is, 
amelyek közül a lokális hagyományok beépülésére, a más-másféle „sza
badságok" és „kötöttségek" által befolyásolt esztétikai tudatna, s mind
azokra a tényezőkre, amelyek az ábrázolás és kifejezés gondolati-szem-
léleti-tartalmi anyagát szolgáltatják. Ezek azok az okok, amelyek 
folytán pl. egy Sinkó E r v i n - i opus nem képzelhető e l magyarországi 
talajon, mint ahogyan a Puszták népe írójának életműve sem jugoszlá
viai keretek között. 

A mi szempontunkból azonban úgy merül fel a kérdés, hogy jelenti-e 
ez szükségképpen a nemzetiségi irodalomnak a nemzeti műveltség kö
réből való kiválását s a „nem magyar irodalom" felé tartó átmenet 
valamilyen tünetét. (NB.: a „nem magyar irodalom" kifejezés a nye l 
vészet körében meghonosodott „nem anyanyelv' 1 megnevezés analógi
ája, amely az anyanyelv és idegen nyelv közötti mediális nyelvet jelöli, 
egyesek „bázisnyelvnek" mondják, legalábbis a jugoszláv nyelvészek 
körében.) A z elméleti okfejtés helyett litt is inkább példával élünk. T u d 
valevő, hogy a K a l e v a l a nem a többségében svéd kultúrájú nyugati 
finnek, hanem a számbelileg kisebbségben levő, archaákusafob keleti 
finnség körében maradt fenn, mégis az egész finn nemzet individualitá
sát fejezi ki . Hozzánk közelebb álló példával: Jaša Ignjatović magyar 
élményektől inspirált (konkrété: szentendrei) szerbsége a romantika és 
a realizmus átmeneti világában az egész szerbség nemzeti értékévé lett, 
mint ahogyan Zmlaj is Petőfi és A r a n y költőiséget építi bele a szerb 
irodalom organizmusába, szerb nemzeti értékként. A példák vég nélkül 
és tetszés szeriint folytathatók máig, de mindenképpen azzal a kicsen
géssel, hogy múlhatatlanul tágítanunk Ikell azon a nemzetképen, amely 
még a marxista irodalomtörténet jelen művelőinél is egyféle zártsággal 
és kompaktsággal azonos. Például azzal a nemzetképpel, hogy „a nemzet 
egyrészt kifejezi egy területileg, gazdaságilag, nyelvileg és kulturális 
tekintetben összetartozó népközösségnek az antagonisztikus osztályel
lentétek ellenére ás fennálló szoros belső egységét; másrészt pedig k i 
emeli ennek a nemzeti közösségnek más nemzeti közösségektől való 
különállóságát, elkülönülését". (Klaniczay Tibor: Marxizmus és iroda
lomtudomány. Budapest, 1964. 161/62. 1.) A z i lyen nemzetfelfogásból 
természetszerűleg következne az is, hogy csak az egységes magyar nem
zeti társadalom képes a nemzeti kritériumot kielégítő alkotás(ok) létre
hozására. (Jegyezzük meg, hogy alig két évvel a nemzet-meghatározás 
után szerzőnk a nemzeti irodalom fogalmát már jóval tágabban értel
mezi, mintegy feladva az előbbi nemzet-definícióból adódó következte
tések szigorúságát és merevségét, mondván, hogy: „A nemzeti irodalom 
valamely fejlett nemzeti társadalom igényeit kielégítő, s e társadalom 
életét, viszonyait tükröző irodalom, tekintet nélkül arra, hogy az illető 
nemzeti társadalom önálló államot alkot-e, független-e, politikai tekin
tetben egységes-e vagy megosztottne. A nemzeti irodaiamnak egységes, 
a nyelvjárásokon felülemelkedő nyelve van, ami azonban nem zárja ki , 



hogy ugyanazon a nyelven más nemzeti irodalmak is kibontakozzanak." 
— Helikon.) A z „összetartozás" és „megosztottság" e jóval dialektiku-
sabb felfogása már lehetővé teszi a nemzetiségi irodalom könnyebb be
illeszkedését is a körvonalazott „nemzeti" határok közé, ti. a nemzetiségi 
állapotban (hangsúlyozottan: nem kisebbségi állapotban) élők számára 
már nem csupán az az alternatíva kínálkozik, hogy vagy az „anyanem
zet" csonka darabjaként vegetáljanak vagy pedig a ,.többségi'" nemzet 
részévé váljanak, hanem az, hogy maguk is nemzeti életformák között 
élhessenek, jóllehet az államiság attribútuma nélkül, ami azonban a 
nemzeti létforma nem okvetlenül szükséges feltétele, hisz Európának 
igen sok népe vált nemzetté önálló államiság híján is. A nemzeti léte
zésnek a szocialista viszonyok által lehetővé tett újabb formái tehát 
mindenképpen szükségessé teszik a nemzeti irodalom fogalmának az 
átértékelését is, elsősorban a bővítés-tágítás irányában. Mint ahogyan a 
nemzeti magyarságot is a magyarok összessége teszi, a magyar irodalom 
fogalma sem csupán a magyarországival azonos, még akkor sem, ha tar
talmi-gondolati, ízlés- és stílusbeli vagy formai eltérései kézzelfogha
tók is vele szemben. A z irodalomtudomány mindeddig csak történelmi 
hosszmetszetben, a korszakváltozások folyamatában figyelt fel a világ
nézet, a szemléletmód, a forma, a stílus változásaira, a jövő irodalom
történészének viszont fokozottabban szüksége lesz a szinkronikus vizs
gálatra is, amely már nem a magyar irodalom, hanem a magyar irodal
mak egyidejű jelenségeinek szemléletéből indul ki . S ez lesz a dolga 
araiak a jugoszláv irodalomtörténésznek is, ak i majd a jugoszláv iroda
lomról mint egységről óhajt képet adni: ebből a képből nem hiányozhat 
а nemzetiségi irodalom sem, hisz a jugoszláv irodalom sem az egyéni 
alkotók és alkotások vagy pedig az egyes szocialista köztársaságok iro
dalmának mechanikus sommázata, hanem nyelvek és kultúrák szinté
zise kell , hogy legyen. H a pedig így fogjuk fel a nemzeti (nemzetiségi) 
irodalom fogalmát ós lényegét, akkor feloldhatónak látszik az a prob
léma is, amely a polgári irodalomtudományt oly rendkívüli intenzitás
sal gyötri: „ A »nemzeti jelleg« problémái különösen bonyolultakká 
válnak, ha azt kel l eldöntenünk, önálló nemzeti irodalmak-e az egyazon 
nyelven írott i r o d a l m a k . . . Vajon a politikai függetlenség a meghatá
rozó tényező? A nemzeti jellegű anyag felhasználása vagy az egyes 
írók nemzeti tudata? Vagy inkább a couleur locále? Vagy talán egy 
meghatározott nemzeti irodalmi stílus megjelenése?" (Wel lek—War-
ren: Az irodalom elmélete. Budapest, 1972. 76—77. 1.) Mindez egy más 
kérdéskörbe vezet bennünket, amelyre szintén válaszolnunk kell . 

A z eddigiek folyamán a nemzetiségi irodalom viszonyát vizsgáltuk a 
nemzetihez, most ugyanezt tesszük a „többségi" nemzet irodalmával 
összefüggésben. Két egymásnak ellentmondó álláspontra hívom fel a 
figyelmet. Voltak (vannak) nézetek, amelyek szerint a nemzetiségi iro
dalom csak nyelvében különbözik a jugoszláv nemzetek irodalmától, 
ennélfogva annak integrális része. Mások — antológiaszerkesztők, iro
dalomtörténészek — a „nyelvem határai: világom határai" elv alapján 
nem fogadják el „jugoszláv" irodalomnak. (Megjegyezzük, hogy ezt a 
terminust az egyetemi tantervekben és újabb irodalomtörténetekben 
már nem találjuk meg. Ehelyett a „jugoszláv irodalmak" megnevezését 
olvashatjuk.) 



Mi az 'imént azt mondottuk, hogy a jugoszláviai magyar irodalomnak 
a jugoszdávban is helye van, s ezt az állításunkat az előbbi két nézettel 
is szembesítenünk kell . Sietünk kijelenteni: nem azért tartjuk abba is 
beletartozónak, mert a jugoszláviai magyar (—nemzetiségi) irodalom 
„elhasoniult" s a nemzeti jellegzetességeit megtagadó irodalom, hanem 
éppen a maga nemzeti vonásainak a révén s azok megtartásával, hisz 
„a nemzeteknek és nemzetiségeknek a jugoszláv nyílt közösségben e l 
foglalt helyükből, n e m pedig egyes hozzájuk tartozó embereknek privát 
honpolgára mivoltából adódik a jugoszláv jelzőnek olyan felfogása, 
amely minden csatlakozott nemzetet és nemzetiséget integrálisán, tehát 
nemzeti kultúrájának egészével ás befogadni képes". (Major Nándor: 
Nyílt levél Antun Soljanhoz. Híd, 1967. 1. 100.) Következőleg: a jugo
szláv irodaiam szintézise nem а nemzeteik és nemzetiségek irodalmi indi 
vidualitását feloldó folyamatban jön létre, hanem a szabad társulás elve 
alapján, amely lehetővé teszi nemcsak a nemzetek, hanem a nemzeti
ségek számára is egyéniségük megőrzését. A szoros érintkezés jegyei 
természetesen kimutathatók bennük, de ismét nem azért, mert a nemze
tiségek irodalmának valamely jugoszláv „irodalmi modell" szerint ke l l 
alakulniok (egyszerűen azért nem, mert i lyen „modell" nem létezik), 
viszont másfelől tagadhatatlanul vannak sajátos életfeltételek, emberi és 
társadalmi szituációk, amelyeket a nemzetiségi irodalom a maga alkotó
elemként, mint a művészeti alkotás inindenkori feltételét ismeri fel, s 
a „különösség" kategóriájába tartozóan fogadja magába. 

A jugoszláv (pontosabban: a vajdasági) irodalom szintézisének nehéz
ségeiről ^alkalmam volt véleményemet másutt bővebben kifejtenem, itt 
csak a lényegre szeretnék szorítkozni e kérdés vizsgálatában. (Lásd: 
Magyar Szó, A szintézis nehézségei. 1968. X I I . 11.) 

A z olyan „szintézis", amely a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek feje 
felett átnézve, csak a konszonáns mozzanatokra tekintettel szeretné 
„egy könyvfedél alatt látná" akár Jugoszlávia, akár Vajdaság népeinek 
irodalmát — legfeljebb csak afféle „könyvkötői" szintézis lehet. A tar
tomány fentebb már vázolt történelmi különfej lődése sem alakított k i 
ugyanis olyan hagyományegységet és szorosan megvonható szellemi ke
retet, amelyből erőltetés nélkül választhatók k i a szintetizálható elemek. 
(A vajdasági magyar irodalom „külön akcentusa" is csak az „egyetemes" 
magyar irodalom viszonylataiban jut kifejezésre.) A szintézis csak a 
jövőre nézve képzelhető el, az együttélésből természetszerűleg adódóan. 
A nyomelemekben ez máris felsejlik, s csak a krit ikus hiányzik, hogy 
szöveganalíziissiel mutassa k i őket, de e pillanatban mégis csak csíraálla
potról beszélhetünk, szintéziisalkotásra aligha alkalmasan. A z ugyanis, 
amit egy adott, politikailag már konszolidált társadalmi közösség iro
dalmától jogosan elvárhatunk: hogy művészileg adjon kifejezést egy 
kollektívum lelkiségének, közös sajátságainak és magatartásformáinak 
(aminek alapján az irodalomtörténetet is — Horváth János megfogal
mazásában — egy közösség genetikus önismereti szervének tartjuk), 
mindez a „vajdasági irodaiam" fogalmának a valóságaként m a még nem 
fogadható el. Főleg azért, mert ezt a diszparát irodalmiságot nem csu
pán a mai jugoszláv valóság ihleti , hanem az magába fogad (a jugo
szláv társadalom nyíltsága folytán) bizonyos „kívülről" jövő művelt
ségelemeket, olyan kultúrákét és irodalmakét, amelyek a történelemben 
ható erők következtében hol egymás elé siettek, hol elmaradtak egy-



mástól. Nem véletlen, hogy a háború lutáni tudományos életben éppen a 
jugoszláv irodalomtörténet-írás bonitalkozott k i a legnehezebben: az 
egyetemes áttekintés és az általános összefoglalás megbízható szempont
ja i még m a is késnek. A n n a k ellenére, hogy a jugoszláv népek integrá
ció jia ma már fogalommá tisztult valóság, amelynek az analógiájára 
nekünk is inkább a „vajdasági .irodalimalk"-ról kellene szólnunk. Annál 
is inkább, mert a „jugoszláv irodaimialk" szintetizálója már tiszta kép
letekkel dolgozhat: a szlovén, a macedón, a szerb, a horvát irodalom 
önmagában is tisztázott, önálló történetiséggel, nyelvvel és belső krité
r iumokkal rendelkező fogalom, míg a Vajdaságban élő népek irodalma 
történetileg nézve hármas determináltságú irodalom. Képzettartalmai
val, kulturális emlékeivel, régebbi üzeneteivel, nyelvi , stiláris és verse-
lési hagyományaival mindegyik a maga „anyaiirodaimához'' kapcsolódik 
(vagy pedig azonos vele, mint pl. a szerb), földrajzi, állami, politikai 
hovatartozása, valamint eszmei tartalmai szerint azonban a jugoszláv 
közösség alkotóeleme, azon belül pedig egy ma még csak inkább alkot
mányjogi autonómiát élvező területnek, mintsem endogén kulturális kö
zösségnek a szellemi tartalma. Tehát vízszintesen és függőlegesen is 
többszörösen tagolt jelenség. Itt nyilván ismét történelmi okokra hivat
kozhatunk. Amikor pl. Vajdaság a szerbség számára a történelmi kény
szer folytán az egyetlen keret és élettér volt, amely biztosíthatta az 
irodalmi élet lehetőségeit (a 18. és 19. század nagy részében), a magyar
ság számára ez a vidék ebben a korszakban centripetális erő híján afféle 
provincia volt csupán, annak minden hátrányos jellegzetességével. 1918 
után visszájára fordult a kép: Vajdaság egykori szerepét a szerb iroda
lomban a főváros vállalja át, s e vidák szerb irodalma inkább csak 
egyfajta archaikus rétegévé, többé-kevésbé megbecsült emlékévé vált a 
szerb irodalmi kultúrának. Ezze l szemben az önmagára utalt vajdasági 
magyarság éppen ebben az időben ébredt a maga szellemi erőinek tu
datára, ekkor szervezi meg önmagát, s teremti meg a kezdeti bizonyta
lanságok után a maga irodaimát. A z azonos történelmi hatóerőik tehát a 
fejlődés ellentétes irányait jelölik k i az irodalmi élet számára. A z 1945 
utáni helyzet az integráció irányába fejlesztette ugyan a már meglevő 
vagy az akkor született irodalmakat, de alapjában véve hiányzott a to
vább fejleszthető közös kulturális örökség, amire mint azonos alapra 
ezek az irodalmak ráépülhettek volna. S azt mondhatjuk, hogy a szel
lemi egységet és közösséget alapfeltételként biztosító autonómia is csak 
az utóbbi években telik meg reális tartalommal. 

Ezek az okok gátolták meg vagy legalábbis késleltették a nyelvi és 
nemzeti különbségeken áthaladó egységes irodalmi folyamatok kibonta
kozását és egyben az itteni irodalmaik szmtetizálhatóságának a feltételeit 
is. Ezek nélkül a „vajdasági" irodalom csak kvantitatív összegezés le
het, a spektrum színeinek önkényes összevegyítése. 

* 

H a elégtelenül is, úgy véljük, választ adtunk a dolgozat elején felve
tett két kérdésre: a nemzeti és a nemzetiségi irodalom, másfelől pedig 
a nemzetiségi és a többségi irodalom viszonyának jelenlegi problémáira. 
S mégis: ha .az előadottak .alapján kellene levonni a nemzetiségi iroda
lomra, annak helyzetére, fejlődési irányaira, távlataira és lehetőségeire 



vonatkozó végső következtetéseinket, ismét csak arra hivatkozhatnánk, 
hogy az egy rendkívül összetett, mindig más-más arcával felénk forduló 
kérdéskör, mint ahogyan maga a nemzetiségi irodalom is szinte napról 
napra módosuló fogalom: alakulás, nem pedig alakulat. Emiatt nem is 
törvényszerűségekről, képletekről, megállapodott szerkezetről szóltunk, 
hanem csak észleleteikről, megfigyelésekről, tendenciákról, amennyiben 
ezt a megközelítést a szemléletek diszparátsága egyáltalán lehetővé tette, 
így nem marad más választásunk, mint hogy mi is Arisztotelész oly 
sokszor idézett soraival zárjuk fejtegetéseinket: „Talán elegendő, ha tár
gyunk kidolgozása közben a világosság azon szintjét érjük el, melyet 
maga a tárgy megenged, mert nem minden értelmezésben követelhetjük 
meg ugyanazt a szabatosságot." 



a szép keresése 





krúdy gyula „nagy év tizede"  

(Egy pályaszakasz történetének a vázlata)  

B®ItI I1VdIIE  

1.  

Tanulmányunk Krúdy Gyula művészete alakulástörténetének csupán 
egy szakaszát kívánja vizsgálni, annak a lényegében tíz eszterd őmek a 
művészeti problematikáját véve szemügyre, amelyet Krúdy Gyula vagy 
kansza'kánaQk tartunk: az 1911-es esztend ővel kezdődőt, mely a húszas 
évek legelején kiadott kisregényekkel záródik. Még pontosabban: az 
első  Szlndbád-novellától a Hét bagoly című  regényéig kísérjük — abban 
a meggyőződésben, hagy dalgazatwnk mind Krúdy Gyula művészeté-
nek jobb megértéséhez, mind pedig a magyar próza huszadik századi 
története megvilágításához hozzájárulhat. 

Am azzal, hogy lemondtunk a teljes fejl ődésrajzról, a gályakép tel-
jességének igényér ől, vállalkozásunk kockázatos voltát még inkább el ő-
térbe helyeztük, hiszen azzal, hogy az író házam szakaszra osztható pá-
lyaívéből éppen a középsőt választottuk, nyitva hagytuk a honnan? és  
a hová? okkal felmerül ő  kérdéseire a feleletet, más alkalomra várva, 
hogy .a pályakép egészének a rajzát elkészftsük. Közelr ől sere megoldott 
ugyanis а  Кгйdу-k гdёѕ , s ha az írói pálya egészének jellege, iroda-
lomtörténeti helye is problematikus, mennyivel inkább kérdiésesek e 
művészet részletei, különösképpen, hagy ezek a m űvészeti részletkér-
dések egyúttal a modern magyar irodalom általonos problémáival rí-
melnek, a magyar ,próba huszadik száDadi története jellegét is érintik. S 
tetézi mind ezt .a Krúdy-aradalom, amelyben bár oly jeles tanulmányo-
kat is szamon tarthatunk, mint ,amilyenek Sőtér Istváné és Szauder 
Józsefé, mégis inkább .a Krúdy-legendát duzzasztotta, minta m űvészete 
körüli kérdéseket tisztázta. 

Nincs szándékunkban..a Ilrúdy-legendával perbe szállni, s nem akar-
juk a magyar próza alakulástörténeti kérdéseit sem megoldani, kit űzött 
feladatunk azonban megköveteli, hagy a gazdag és sokrét ű  problemati-
kából, feltett szandékunkkal összhangban, egyet érintsünk az író ets ő- 
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nek m г Ρinösülő  pályaszakaszából: e szakasz. „mikszáthos" jellegének a 
kérdesét, mely a tehe t ő  legszorc:sabban összefügg azzal az egy évbizedes 
írói tétovázással, útkereséssel, amely az Aranybánya és az els ő  Szind-
bád-novella :megírása közé esLk. Katona Béla kutatásai felderítették 
ugyanis, hogy a pályáját kezd ő  Krúdy közelebb állt ahhoz a m űvészi 
eszményhez, ,аmІelyet a Szindbád-novellákban kezdett képviselr_i, mint 
ahhoz, amely tművészetének az 1900-as évekre esó szakfaszában őt jel-
lemzi. Leegyszerűsítve arról van szó, hogy Krúdy, a Szindbád-írások fo-
nalát felvéve, ott folytabta, ahol :az Aranybánya körüli m űvеkben ab-
bahagyta — közben egy jellegzetes vargabet űt írt 11, Мikszáth Kálmáni 
vonzásának engedelmeskedve. Nem .kétséges, hagy ebben az irodatom-
történeti-krit Ika.i megfigyelésben m űvészi okok és okozatok cseréltek 
helyet. Ami Krúdy imоvёѕzІtёьеn tünet, az emelkedett a m űvészi o.k 
rang] ára. 

A „vargabetű" Fazonban tény, .melynek magyarázatához ,két mozzanatot 
kell figyelmünk körébe vonnunk: gaz egyjük ideológiаi, és a magyar 
dzsentri értelmezését érinti, a másik unnák a közkelet ű  éés közhelysaer ű  
irodalomtörténeti legendának a cáfolata, hagy Krúdy a „múlt" írój a, 
következéskeppen annak hangsúlyozása, hagy ez a bizonyas vargabet ű  
valójában Krúdy jelen.-igényéb ől következett be, s hagy tegmélyebra in-
tenciái szerint ,is a jelen élet, a maga karának figyel ője, vizsgatója és 
ábrázolója volt. 

Nem kétséges, hogy az 1880-as évekkel kezd ődő  magyar irodalmi 
alaikulástörténetn гek a dzsentri-kérdés ,az egyik kulcsa, miünthogy azon-
bam a magyar dzisryenbrir ől mindeddig nem készült igÁnyes, minden je-
lentős szempontest felölel ő  tanulmány, nem látni tilsztán törtéreet t sem, 
holott ;iradalmi-művészeti sik.iо,n mind nyilvánvalóbbá válik .a dzsentri 
történetének sz:akaszas volta, többek között annak a ténye, hegy míg 
a múlt század utоlsó 'két évtlizedében az ún. „mezei" dzsentri jats:zatta 
a jelentősebb szerepet, melynek még egy Gyulai t?.ál is az ábrázolója le-
hetett, a kilenc.százas években mára városi dzsentri kerül el ő térbe --
immr a magyar polgárság tört ёneténok egy s'aj átos és meg neon kE rül-
hető  szakaszaként is. Vonatkozik ez különösképpen az 1910-es évekre, 
amikor ,a dzsentri és a polgár közötit ;a határok elmosódnak: Ady End-
rében ,a radikális polgár és a dz ent ~ri-eunber egysége is ezt bizonyítja. 
Igen értékesnektetszik s:zempontunikból az a megállapitás, hogy az 
ifjú Krúdy .a „városi-polgári irodalom sodrában" indult: „mikszá.thi" 
majdnem tíz esztendeje ugyanis csak ebb őil a szempontból bír érdekkel, 
hiszem ez kébségbe.lenül az e sodrásból valló kiszakadást jelenti. Más 
szávai arra kell ubalnur_!k, hogy Krúdy ,az 1900-as Években hátat fordí-
tott a városi dzsentri létforma irodalmi ábrázolásának, és ‹a „mezei" 
dzsentri világában kezdte keresni, ,alapjában véve еredménytelenüt és 
terméketlenül., ihletének farrásai,t, .amelyeiket már csak a magyar városi 
környezet tudott felkínálni. Nyilvánvalóan a fiatal Krúdy !a városias és 
immár polgáriaswlt dzsentri agrár-nasztalga.áit tette magáévá, ebb ől kö-
veibkezően pedig a külön-tétezésndk az anekdotába torzult bábállapot-
ban maradt képében vélte kifejezési farmáját megtalálna., látszólag 
logikusan haladva tovább gazón az úton, amelyet a kezd ő  évek novrчlla-
termése és az Aranybánya revelált. Ebben az ,agrár-illúzióban ugyanis 
jelentós szerepet játszott .az a hit ;  hogy vadős .y még, mi már nem az  
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volt, illetve hogy a valóságfoszlányok, amelyeket a magyar vidék rezer-
vátumai még meg őriztek, az egészet jelentik. 

A művészi ábrázolás síkján a „mükszáthiasság" zsákutcájából a kiutat 
egyrészt gaz elidegenült, az immár „megosztott" -ilág látványának való 
ismerés, másrészt az extravagáns létezés m űvészeti kĐvetkezménye'inek 
termékeny felhasználása adta, ami egyúttal a kilencszáz аs években el-
veszített „valóság" újrafelfedezését is lehet ővé tette. Az általánosnak 
a vonatkazásаiban ez gazt jelentette, hogy Krúdy felismerte, a kilenc-
százas évek második fele, még inkább a tízes évek eleje már nem a 
nyolcvanas- ,k.иencvenes évek társadalmi viszonyait őrzik, meg ha lгt-
szólag a világ falytonosság.a csorbítatlannak tetszett is, konkrétan, a 
művészi értelmezés, az írói „m űhely" vonatkozasában pedig a század-
vég polgárias prózájára való építkezés lehet ősége merült fel: nem vé-
letlen a Reviczky Gyulára való hi'vatkozások sora, és szinte törvény-
szerű , hagy Papp Dániel m űvészetének a nyama:ir a is ráismerhetünk, 
ugyanakkor pedig a Jókai--iVlikszáth „örökségből" a „tudathasadásos" 
művek kínálta tapasztalatok termékeny felha:sznál_ása is iehet ővé vált 
számára — jelezhetjük ezt az Aranyember és a Gavallérok iiyen jellegű  
tapasztalataival — most má.r az extravagáns létezés problémáival. is 
dúsítottan. A :kilencszázas évek novellatermésének ugyamis éppen az az 
egyik legfőbb jellemzője, hogy bennük Krúdy túlnyo гnórészt emlékeit 
írja és ,költi". Teremt egy .elképzelt, „költött" Tlyirséget, mintha attól 
a „valóságtól", amelyet az Aranybányában ör ёkítІtt meg, menekülne, 
az „új" emberek helyebt az „ó-emberekr ől" sző  gyakran „háremlikú 
anekdotát", akik „csupa fantaszták, csupa rajongók", a „morbus hun-
garicus" áldozata, . A Szindbá.d-történeteknek ellenben az lesz az új don-
s.águk, hagy Krúdy bennük találkozik ismét a „valósággal", szembesíti 
az emléket a realitásokkal, majd pedig a Rezeda Kázmérról sz őbt tör-
ténetekben kora valóságát most ynár nem az emlékkel, hanem az 1880-
as évek s a még ezt is megel ő ző  kor esztendeinek „r orпlatlan:ság-képre-
tével".  

Egészen ,széles kör ű  vizsgálódások nélkül azonban nehéz eldönteni, 
hogy Krúdy „vargabet űje" felesleges késlekedés vagy pedig törvény-
szerűség volt-e. Nyitva kell tehát hagynunk annak a kérdését is, izogy 
miért tudta egy Cholno ~ky Viktor és г  gy Csáth Géza éppen abban az 
időszakban novellaművészetét kiteljesíteni, amik оr olyan tehetségek, 
mint Krúdy Gyula és Móricz Zaigmcnd, alkotói válságok örvényeivel 
küszködnek, s miért éppen abban az id őben találnak a maguk igazi vilá-
gára, amikor Cholnáky és Csáth éppen elvesz,}tik magukat, holott a Cho1-
nakyval és Csáth Gézával Krúdy írói rokonsága kétségtelen. Az extrava-
gáns létezés problémájának értelmezése, m űvészi reflektálódása nуilvan je-
lentős tényezője e jelenség magyarázatának az élni és írni gondalat-
körén belül. Krúdy ,alakm:ás-rendszerének megléte is erre utalhat egy  
Csáth „direkt" önéletrajzisága ellenében, nem függetlenül attól az eszmei 
síkon lejátszódott folyamattál sem, .a.melynek eredményeként Krúdy vi-
láglátása határozott körvonalakat kapott a tízes évikben, ,amiikor rej-
tett utakon az Aranybánya problematikája tér vissza m űvészetébe, hi-
szen az elvesz ő  élet-b.ú:rmániát abban a regényében ábrázolta el őször: a 
régi és az új Budapest rajzai, az életformák kétfélesge, az érzelr пek 
őszinteségének és fekozatoS árujelleg űvé válásának a tényei itt merül-
nek fel egyértelműen és ,követelőző  módon. A Szindbád-törtémetek for- 



dulópontja is tanulságos lehet ebből a szempontból. Ugyanis aKrúdy-
dilemma itt oldódik fel először egy paradoxonban: miután felfedezte a 
maga számára az „újat", az elidegenült világot, dórt a „régi" mellett —
talán azzal a megszorítással, hogy ez +a „régi" sakkal inkább ideológiai ka-
tegória, s kevésbé a konkrét életre vagy emlékképre vonatkozik. Krúdy 
így képződött „két" világa a Cholnoky és Csáth egy világával szemben 
meg nem kerülhető  ténye lehet a szemil.él ődésnek. 

2.  

A Szindbád-törtenetek három jellegzetes kérdést vetnek fel: az alak-
más-problémát, az identifikációs ösztönzések dönt ő  szerepét, s ennék 
összefonódottságát +a. „történet" kérdésével — annal is i гtikább, mert lé-
nyegében ezek a mozzanatok állnak Кrúdy „nagy korszaka" tengelyé-
ben általában is. A Szindbád-történetek pedig ezeknek a bevezet ője sze-
repét játsszák: rendre felmerülnek a Szindbád-írások els ő  sorozatában, 
de megoldásukat nem bennük kell keresnünk, hanem a tízes évek vé-
gén írott kisregényekben. 

Az alakmása Szindbádnavellák legszembet űnőbb jelensége, ám igazi 
fontosságát csak részben kapja meg magukban a novellákban, hiszen 
bennük Krúdy csak az első  lépéseket tette meg a miívészi ábrázolás és 
világértelгnezés útjára lépve: igazán jelent őssé a magyar prózai és lírai 
kantextusban vábik. Az alafkmás az emberi létezés m űvészi megragadása 
„modern" lehet őségeineJk egyike éppen a tízes évek elején jelenik meg 
a magyar irodalomban, és a XIX. saázad utolsó évtizedeimnek kétlelk ű  
hőseit váltják fel itt az alakmásas h ősök, a pоl.gári létezés „.tudathasa-
dásának" mintegy művészi tükreként. Az elso" Szindbád-'könyv ugyanis 
nem kivétel itt, hanem egy törvényszer űség meglét~yn.ek egyik bizonyí-
téka — azzal is többek között, hogy nem a tipikusan epikus, teamem a 
jellegzetesen lírai jellegű  .alteregót képviseli: közelebbi rokona Ady 
Endre Mаrgitáj árnak, mint Babits Mihály Gólyakalifája Tábo+ry Elemér-
jének, és csak részben ömarokép-alteregó is (ahogy Kemény Gábor 
próbálta Krúdy aliakmásai Іt önarckép- és kritikai alteregókként osztá-
lyozni), mánthоgy neon az alakmáson felfedezhet ő  írói életrajzi mozza-
natok szabják meg jellegét és nem is azok min ősítik elsősorban, még ha 
több Szindbád novella kétségteleniil önéletrajzi vonatkozású is. 

Célravezetőbb tehát a Szindbádban jelentkez ő  alakmásigényt alkotói 
problémaként értelmezni, és összefüggéisben látni a Krúdy-m űvekben 
oly feltűnő  „történet-hiánnyal", ,amelyet .a tízes években az an еkdota 
sem tudott pótolná már. Arról a felismtierésről van szó, amelyet az egye-
nes ábrázolás lehetetlenségének kell neveznünk, s melyet Krúciy a kor-
társ magyar írók közül talán a legintenzívebben élt át a kor nagy író-
kíserletezőivel egyidőben. A Szindbád novellákban találjuk el őször be-
szédesebb nyomát annak a feladatnak, hagy lényegében nem azt kell az 
írónak megírnia, h љagy mi történt, hanem azt, hogy nem történik semmi, 
és mindazt, ami az epikum XIX. s.záDadi követelménye, át kell értel-
mezni. Az epikus esemény Krúdy művészetében válik valóban lelki  
szenzációvá immár, amely .a külső, a látható világ rendszerének nem 
teljességét, hanem részleteit tudja csak felvenni, ebb ől következően az 
írói twdatvilágrnаk is nagyobb lesz a szerepe, mint volt még egy-két 
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évtizeddel ,előbb: biztоabb fogódzót kínál, mint a világ eltűnő  valósága, 
s részben vagy egészen ennek helyébe lép. E kérdéseket a Thom,as 
Mann és Marcél P.гaust művészetét elemző  tanulmányok kellően megvi-
lágítatták már, éppen ezért nem szükséges újbóli összefioglalásu.k ezen 
a helyen, megelégszünk annak a jelzésével, hogy Krúdy Szindhádját a 
kérdéseke körében kell szemlélnünk, anélkül, hogy magunkévá tennénk 
a közhelyszerűvé vált Proust-párhuzam.o ~kat, s vallanánk a „magyar 
Praustról" formálódott tetszet ős legendárnak az. igazát. Bizonyítani sze-
retnénk viszont, hagy Krúdy m űvészete sajátos, önelvű  megoldási rend-
szerét adja a modern próza huszadik századi lehet őségeinek: a polgári 
világ tízeLsévekbevi helyzetének kihívására, elidegenültsége felismerése 
provokációjává Krúdy jellemző  és jelentős művészi feleletet adott, egy 
évtized termését szentelve ezeknek az akkor világszerte felmerült kér-
déseknek. 

Az alakmás-Szindbád feltűnése tehát az egyenes ábrázolás lehetetlen-
ségére való döbbenés szülötte. Krúdy sajátos írói cseleinek egyikér ől 
van •tehát szó, miintihagy tulajdonképpen az elbeszél ő , az író személyéb ől 
válik ki, és az elbeszél őnek a pótlásaként kapja a világról való mz ű-
vészi információk közvetít őjének a szerepét, s látja el az életanyag kris-
tályosodási pontja fékadatát is, a történet-pótlással és a történet-idő  re-
lativizáládásával együtt. Egy, igaz, kezdetleges, ,elidegenít ő  törekvés ölt 
testet a Szindbád-1képzetben, hogy az írói tudatvilág bizonyos térdléti, 
részletei abajek гfaivizálódjanak, és .a valóságnak legalább •a látszatát biz-
tosítsák. Nem véletlen, hagy Szindbád testi mivoltáb аn def7n2álatlan, 
létezésének alibije nem .a valóságban, hanem a már láthatatlanná vált 
íróban fedezhet ő  fel. Maga a névválasatás azonban már túlmutat az 
írói magyarázatokon is, és mélyebb jelentésében az epikus ábráz оlás 
problematikus véltónok tényére utal: ugyanaz .az írói mozdulat jelenik 
meg, amelyet világimodalmd szinten éppen akkoriban Joyce hitelesített, 
amiіkos regénye központi h ősévé Ulyssest tette, aki, akáresiak Szindbád, 
„hajós". Krúdynak is örök képzet kellett, s ebben a karirodalmának  
mitológia-+igénye üzent, s ebből gaz üzenetből ismetcsak a modern próza 
problematikájának a sűrejére nyílik kilátás: az írói rendtermés egyik 
lehetséges formája volta készen kapott mitológialelet-séma alkalma-
zása, 'a hiába keresett „történet" vált megszerezhet ővé általa. 

A Szindbád-képzetnek a felszínhez közelebbi rétegei ellenben lehet ővé 
teszik, hagy .az író tudatosságának ,a fakárt mérjük, valószínűsítésének 
szándékát figyeljük, amelyb ől a Szindbád-kérdés három „magyaráza.ta" 
is feldereng. Kétségtelemül vannak olyan novellák, .amelyek az írói íIet-
rajzra mutatnak: „Abban az id őben diiákfiú volt a kolostorban ,és a ko-
lostor környékén, és a neve Szindbád volt. (Kedves olvasmányából, az 
Ezeregyéjszakából választatta magának .ezt a nevet, mert abban az id ő-
ben még közel volt az ,a kor, mid őn a lovagok, költ ők, színészek és  
rajongó diákok nevet választattak maguknak ...)" (Ifjú évek). A Szind-
bád, a hajós első  utazásában pedig ez olvasható: „Szindbád — amely 
álnév még abból ,az időből eredt, midőn ∎az algimnázium ,növendékei az 
ezeregyéjszaka tündérmeséit ,olvasgatták, és maguknak h ősöket válasz-
tottak a rege alakj ~aibál ..." A névértelmezés elvontabb indítékaira utal 
ellenben a Szindbád útj a a halálnál —Ötödik út egyik kitétele, amely 
a névképzet tarfiaLmát fedi fel: „Szindbád a sorsra, a véletlenre bízta 
élete hajóját ..." — alvashatjwk, míg a Rozina című, 1915-ös történetben 

25  



olvasható magyarázat Krúdy i,.deolágiai „látásáról" vall: „Szindbád — 
régi szép név visel ője, amint magyanyáink karában Magyarországon az 
Ezeregyéj.sza ~kában olvasták -- ábrándokba merülve utazott egyik állo-
más felé, ahol egy hölgy várta ..." Az értelmezési kísérlitek különb э -
zőségei., akárcsak a Szindbád szereplésének a változásai, arra mutatnak, 
hagy Krúdy fokozatosan ismerte fel •a megtalált mitologikus-mesei h ős 
epikai funkcióját, s ebben a folyamatban az is benne van, hagy míg az 
első , valóban éleitmajzi jelleg ű  .novellákban Szindbád m.ár-már az írói 
élettel azonos, igen gyorsan képzetté válik, hogy azután még ezt is el-
hagyva a puszta Sz.-+re csakkentse Szindbád novellabeli jelenlétét. 

A Szindbád-лjavellák típusának kialakulása története viszont a „tör-
ténet" problematikája felé indítja el a figyelmet. A Krúdy-irodalom 
ugyanis felderítette, hagy a Szindbád-novellák „sísei" a kilencszázas 
évek лove+lLatermésében megjelentek. Szauder József 's Barta András 
tanulmányai jelzik, hagy az 1906-bon iratit Rocambole ifjúsága már „a 
Szindbád-novellát közvetlenül... készíti el ő", s az 1909-es A podolini 
takácsné című  íгá ~sbam „a Szindbád-navelba lényegében rétre iás jön, csak 
Szindbád alakjával kell helyettesíteni a Zabhureczkyét, illetve a Pázs-
mátiét, s a cselekményt kell összébb vonni a jelenb ől a múltba váltó 
emléikezés uralma alatt..." (Szauder József). Kemén у  Gábor pedig az 
első  alteregós Krúdy-írásokat •a kilencszázas évek zsoldos-történeteiben 
fedezi fel. Meg kell azonban jegyeznünik, hogy nem a hasomláságok a 
jelentŰsek a jelzett novellák és az els ő  Szindbád-elbeszélések között, 
hanem a különbségek, els ősorban pedig a Szindbád-írások többlete ama-
zok méa erősenanekdotikus jellege éllenében, nem szólva a novella-
iránynak a Szindbád-történetekben mind egyértelm űbbé váló voltáról. 
S még a hasonlóságok is problematikusak, amikor ,a mikro-részletéket 
nézzük, és csupán a történetnek ,egy egészen elvonatkoztatott váza kínál 
érintkezési ponbdkat: ugyanis mind a Rocambole ifjúsága, mind A p1-
daldini takácsné orrál .szól, hagy az apja, illetve a nagybácsi, aki egykor 
Podolinban volt kosztos kisdiák, a fiát, öccsé, viszi német szára gyer-
mekkara világába, és amikor odaér, ott egykori emlékeivel akar talál-
kozni, ám arra kell rádöbbemnie, hogy alig ismeri ki magá ~t, mert a vi-
lág arrafelé is megvá+ltazott, „.madernizaládott". A Rocambole ifjús:ágában 
a kisfiú az elbeszél ő , A padaLini takácsné címűben az apa. Az egyik 
azzal végződik, hagy a fiú ezt mondja: „A bácsi a fal felé fordult, s én 
már .akkor tudtam, hagy latinul a kis Ninától fogak tanulni". A pod оlinn 
takácsné címűben pedig az ,aт  а  szavait az írói kommentár zárja le: 
„— Milyen balga +az .ember! Eg ostoba régi emlákér.t odadobná múlt-
j át, jelenét, jövőjét — becsületét. Többé nem leszek büszke arra, hogy 
»rendes ember« vagyok. És a vonat elvitte a veszedelmes városkából." 

A Szindbád-történetek lémyegét azonban már nem a szüntelenül. meg-
ismétlődő  „uta.zásoík", „vándorlásék" képezik, még kevésbé az emlék 
igazára valóismerés öröme adja, ami amazokat jellemzi, annál is In-
kább, mert csupán pár olyan Szindbád-történet van, amely formálisan 
legalább emlékeztetne e karai novellákra, a „történet" redukciója pedig 
még inkábba különbözőséget jelzi: az ún. események teljesen lelki :sí-
kokon játsz5dnak le (a Szindbád-novelláknak alig van csele Кménуük), 
az ,,utazás" legalább olyan mértékben az „id ő" kérds ~e. .a .milyen mér-
tékben .a „téré", a n оvellák caaládás-motívuma pedig amennyire lelki 
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jelenség, annyira „esemény" is: valójában a csalódás az egyetlen valós 
eseménye a Szindbád-írásék legtöbbjének. 

A családős pedig az identifikáció következménye. Mert nem arról van 
szó csupán, hagy Szindbád, minthogy „.megnövekedett, széles vállú, de-
resedő  férfiú lett, midőn +egyszer eszébe jutott, hagy elmegy megkeresni 
ifjúkon emlékeit" (Sziindbád, a hajós els ő  utazás+a). S még farról sem 
egészen pontosan, amit az 1911-es Szindbád álma cím ű  novellájában 
mond; bár az itt ohasható pár mondat már hívebben tükrözi a Szind-
bád-novelláklat: 

„Mégis, azon a :napon, amikor Sz вdbádat közelgő  halálának sejtel-
mei meglepték, nyomóian Hajmunka jutott eszébe azok közül a n ők kö-
zül, akit még ,érdeпnesnеk tart ,a megtekintésre, miel őtt búcsút mondana. 
A többi nők, .a fehérek, barnák, fiahalak és érették, a kövérek és sová-
nyaik,akik halálos szerelmeket fakasztottak a szívében, akik után sza-
ladt lihegve, búsan., töprenkedve, és ,az életét sem sajnálta volna a fü-
letl,en pi~ty ~kék ellen százszor és százszor feltenni — mind elrn.aradtak 
ezen a napon. Nem utálta őket, de már többé nem kergették meg a vé-
rét a velük való gondolatok, a szájiak emléke, amelyek szájához tapad-
tak, a kezek, a lábak, a szieme+k és a hangok emléke, amelyek még 
nemrégen külön-külön arra buzdítottáik, hogy élete második felében 
végigcsinálja fiatalikomá+t, újra megasákaljia az ajkakat, és megtapogassa 
a kezeket, keresztül-ikasul utazván ,a f бldkerekségгt hetvenhétszer a régi 
kedvesek, ,régi öLelésck után ...'' 

A Szindbádról szőtt történetek nagyabbik hányada ugyanis nem az 
emlékekről szól, hanem a valósággal ,vialó szembсnézés keserű  s.z.ájízé-
ről, a csalódásról, amely ,abból a felismerésb ől születik, hogy az emlék 
és a valóság között +immár nagyon nagy a távoiág, s hogy szembesí-
téskar a valóság -már nem hasonlít emlékben meg őrzöttk "epéhez. S ha 
a „történetet" kenessük, réswint ebben balálhatjuk meg, és sokkal in-
kább a navell.a-végeket vélheitjük idetartozónak, mint a kezd ő-képlete-
ket, részben abban az írói-s г indbádi feli,smer ~sben, a felfedezett jelen 
kritikájaként, hogy benne nincs történet, azt abban +a korban kell ke-
resni, amelyben ,még lehetséges volt: Szindbá.d. i іjúkorában., a nyoilcva-
nas években, amikor az emberinek vélt értékrend még csarbitatlannak 
látszоtt. Valójában tehát a Szindbád-bö+rténe+tekben kezd ődött el Krúdy 
valóságra ébredésének a folyamata, amelynek mintegy a kísér őjelen-
sége, hogy az író néz őpontját a még igaznak, tartalmasnak, teljesnek 
vélt múltba helyezi, s ezt avatja azzá az 'arkhi.médész.i pontjává, +ahon-
nan, mintegy kívülrő+l, +a maga jelenét, a XX. század első  két évbize-
dét, művésziгleg megragadhatja. 

A Szindbád-novelláknak tehát alapjában véve két síkja van: a múlté 
és a jelené, föltéterlesen pedig az emléké és a valóságé — annak jelze-
tével, hogy a novellák ,tulajdonképpen e két sík szembesülési pontján 
képződnek.  

3.  

Szindbád .a szó hagyományos értelmében nem „emlékezik", s bár em-
lékekről is szó van a novellákban, latolgatható, fogy nem lenne-e pon-
tosabb „visszaérzésekr ől" beszélnünk, amint az író min ősítette, a figye- 
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hm irányának sajátos cselét alkalmazv а . A Szindbád emlékezése-vissza-
érzése ugyanis csak látszólag halad az ,id őben visszafelé, a múltba. Va-
lójában előre murbató, a jelenre figyel ő, mintha azt akarná példázni,  
hagy a jelen közvetlenül meg nem smerhet ő , fel nem fogható, csupán  
a „múlt" segítségével lehet rendet teremteni benne, s meglátni, mi lé-
nyege. Nem véletlen, hagy a Szindbád második útja című  novellában  
megjelenik az emlékezés akadályainak a problétnája: „Ott volt tehát  

Szindbád azon a helyen, ahol életének egyik legkedvesebb kaland] a tör-
tént, és próbált visszavarázsolni valamit a múlt képesb ől, érzéseiből,  
hangjaiból. Nehezen ment az emlékezés, mert egy nagy csóka leány  

húsos, bapadó, forró, nedves aj'kai'ról útj-óba állott mindenféle más em-
lékezésnek ..." Szindbád ugyan a múltat ke гesi, mert már „gondolko-
dásra, álтnadozásra" csak ez ösztönzi, az író azonban tudja azt is, hagy  

hőse „úgy indult el... keresni az ifjúkori emlékeket'', „mintha még  

egyszer akarná kezdeni élete regényét", s mi több, úgy ,,mintha új és  
ismeretlen érzéseket keresne ..." (Szindbád második útja). Kiemelésünk  

jelezheti tehát .azt a sajátos dialektikát, amely а  Кгйdу-mfІvёѕzеt mé-
lyén muлkál a tízes években. 

Nem a „megtörténtek" reprodwkciái játszódnak le tehát a Szimdbád-
nоvellákban, s nem is pusztán az eanlék elevenedik meg, még ha nagy 
darabjai az еlbeszélésekbe kerülnek, s egg-egy írásban kitöltik akár az 
egész novef;a-teret is. Szindbád, a múlt után indul, de majdnem minden 
nekiindulása a jelen.rnél tovább nem viszi: a múlt, az emlék reprodukál-
hatatlan, csak jelen van, mely kiábrándító, mert nem lehet álomfáty-
lakon át nézni, csak józan, nappali megvilágításban. S amit felfedez az 
érzések területén, az valóban „új és ismeretlen": a kiábrándultságé, a 
csalódásé, a meztelen látásé, az e ґkölasii ítéleté, az esend őségé. Ezzel ma-
gyarázható, hagy a Szindbád-navellákat írva, felmerül már az „ürmössé 
vált múlt" képzete („— Még egyszer látni akartam magát, Fruzsina ---
felelt a falevelek és árnyak hangján Szindbád. — Beszélgetni akarok 
magával az ürmössé vált múltról, a várakazástelj es, reménységes szép 
napokról, midőn mindig az ablaknál állattunk napfelkeltekar és a haj-
nali havazásban vagy a deresen megcsillanó ereszeken, a fatet ők felett 
elszálló üde napsugáгban, és (az út apró tócsáiban fürd őző  kék égbolto-
zatban kerestük az eljövend ő  nap biitkát, kéjét, boldogságát ...” Az éji 
látogató), ismétosak a jelenre mutató módon. Majdnem minden novellá-
ból idézhetnénk a violáságra megnyíló szem fényképezte látványt, a 
Szindbád-írások egyik vezérmotívumát, A gy еrmekek szeme címűrnek 
kritikus pillanata látszik azonban a legalkalmasabbnak, hogy Szindbád 
immár új valóságlátását bizomyítsuk: 

„— Szindbád! — kváltatt fel Eugénia, mintha az udvarló eltávozásfa 
után magához tért volna. — Hal járt azóta? Mily szép vidékeke7i uta-
zott? Sokat szerették a n ők? Visszahozta-e láng j á,t szép ifjúságának, mi-
dőn értem, egyedül értem rajongott? 

A hajós szemügyre vette a hölgyet. Mintha az orra megn ő tt volna 
azóta, mióta Szindbád e kissé hajlott orron, rövid homlokon a bárány-
felhők fehérségét látta repdesni szerelmeskedés közben. A szemek most 
hazudják azt, amit egykor igazán beszéltek; az odaadást, az alázatot, 
a gyengédségért való .könyörgést ... És az orrlyukai feketébbek lettek, 
miután arcát er ősen rizsporozta. Az ártatlan szájon egykor öntudationul 
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lebegett az érzéki mosoly, mintha egy szent vándaraposto.l aludt volna 
éjszaka a padláson, és hajnalban, búcsúvétel helyett szájon csókolta az 
álmodó gyermeklányt. A szent férfi tovább ment kék köpönyegében .. . 
de az álmodó szűz ajikáai megmaradabt a hajnali mosoly — melyért 
Szindbád egykor a rablógyilkosi pályára óhajtott Iépni. ó, ma az ajkak  
vonaglása, a szájszéleknek — e különös hamis Ganúkna+k — id őn'kinti  
megnedvesítése, a szemeknek alattomos csillantása, mint a katonakür-
tökkel játszanak .a gyermekek nyári délután, a nyaknak óntudatos tar-
tása és az r-betűnek különös ropogtatása már egy olyan hölgy Ludása,  
aki biztosan tudja, hagy napsütéses téren a kis kertben, a helyen, hol  
az árnyék kezd ődik, áttetszővé válik a könny ű  ruhaszövet .. .  

— Itt már sokat hazudoztak el őttem a férfiak — gondolta magában  
Szindbád ..."  

S a vég, most már az asszony kis vallomásfutamában ismétcsark a le-
lepleződés:  

„ ... — De én még látni akarom önt, Szindbád. Sokat sírdogáltam  
magamban... És neon tudom, miért? Talán látni akarom. Hogy a gyer-
mekeimről beszéljen nekem, hisz mindenki csak a IáboQnat dicsérte,  
amedyet kínoz a sz űk cipő . Szarit a cip ő , hagy •a vándorszínészek tetszé-
sét kinyerjem. 0, be szégyellem magam..  

Finnek és az ilyeaт  „valóságnak'', .a régebbivel szemben, mit a szind-
bádi visszaérzés állít elénk, már nincs „történéses" értéke: Szindbád,  

utazgatásai sarán, szüntelenül a devalválódott élet tengerszintjét metszi.  

Ez már nem regényes élet. Inkább olyam, mint az éjszakával szemben a  

hajnal, amikor már nem lehet meghalni sem, mint Fáni, a Szökés a ha-
lálból című  novella hősnője mondja, mert: „A tejes jön, s az uram meg-
érkezik az els ő  vonattal, a cseléd felkelt a Piac miatt, a posta meghívót  

hoz barátnőmhöz, nyáron a zöldbe költözünk, és délután a kórházba  
megyek beteg öcsém látogatására. Majd máskor, Szindbád ... Ha egy-
szer újr..a tad.álkozunk egy éjszakán ..." Felt űnő  ugyanis, hagy Krúdy  
és Szindbád is a ,„történetet” visszautalja a „francia regényekbe'', né-
hány állandó alakot és helyzetet is felsorakoztatva. A szentјmentábis  
férfiak című  novellája ilyen szempontból a legérdekesebb: Krúdy kis  
esszét ír alkotói problémáiról, a „regényesmdk" a helyét is meghatározza,  
mondván, hagy annak ideje „az őskorban vagy a nyolcvanas években"  
volt, majd így folytatja: „Az udvarlók a színészhölgyek körül meg-
annyi elkoptatott aforizmák ... régebbi id őben a Karthauziból, korunk-
ban Wilde Orcar vagy Shaw könyveib ől. Mint órök patronok, szinte  
jelmezben járnaik-kelnek ők a világban ..." Nos, a történetekben Szind-
bád a jelmez adó pillant, és leleplezi h ősnőit, akiknek „romlása" méri a  
világ lezüllését, mint a Női arckép a kisvárosban cím űben is. Mert  
hazugsága boаdogság, a vidéki élet szépsége, a korai lefekvés és a mély  
alvás, Lenke, a hősnő  már neurózisos asszony, aki az élett ől semmit sem  
kapott. De „hallaná akart valamit arról az elt űnt, álombeli világról",  
amelyet Szindbád még ismert. De Szindbád is kiábrándul: az asszony  
nyakából áradó erős porfőm illata zavarja, mert „néha nem szerette az  

ős parfőmöket". 
oggal tehető  fel a kérdés tehát, hogy a Szindbádi-történeteket nem 

ékeibđl, nosztalgiáiból kiábrándult irói sugallatok szánték-e, s 



hagy benmük jatszádatt le valójában az írói szakítás is azzal a világgal, 
amely egy évtizedem át faglalk оztatta, s indul el azon az úton, amely-
nek kezdetén az Aranybánya cím ű  regénye áll. Az emlék természetrajza, 
az álam jellege, és szembesülésük az azóta u.gyancsa_k továbbmozdulé 
valós "agg l is ezt látszllk bizonyítani. 

(Folytatjuk)  



hippi-jelenség és ellenkиltйra  

SÜKOSD MIHALY  

Az ,amerikai beolt-mozgalom a hatvanas évek rnásodi.k felére elenyé-
szett, utóditrányzatokra bomlott, magányos írókban folytatódott vagy  
apadt el. Mint áramlat, a beat helyét 'a hippi foglalta el. El ődétől el-
térёen reprezentatív író, s ő t, bármilyen íróak nélkül. Kerauac halott,  
Burroughs ,a maga társtollon útját járja, egyre különlegesebb, irodalmi-
lag mind kébségesebben megfogalmazott tapasztalatak.kal. A beat nem-
zedék három vezérkölt ője — alkartők, nem akarták — nem maradt egy  
kívül álló !szubkultwra írója, újabb könyveik a „hivatalos" irodalom  
eseményei. Garsoes Ferlinghetti végs ő  teljesítménye még felmérhetet-
len, de íróságwk vitathatatlanul „ intézményesiilt". Ginsberg korunk  
egyik nagy költőjévé emelkedett, s lírai eredményének árnyékában má-
s;adlag гos, mellékes szerep, hogy a hippi-mozgalom rangos vendégalakja,  
kerekasztalviták, több szeanélyes intarjuk imtellektuális tanácsadója és  
részese.  

A hippiket — egyebek mellett — (az különíti el a beatekt ől, hogy nem  
teremtettek művészetet. Szervezetlen mozgalmukat a m űvészetnél fon-
tosabb teljesítménynek, a gyakorlati önmegvalósítás példájának szán-
j ák.  

Meghatározások. Kezdjük az elnevezéssel: mint a beat, a hippi is ne-
hezen fordítható magyarra. Eredetileg ,a néger jazz m űszava: „bölcs",  
„tapasztalt", „el őrelátó". Az amerikai néger id őtlen önvigaszát izйttаІ  
egy fehér kisebbség kölcsönözite ki: „én vagyok az okosabb, a többet  
tudó-sejtő , az idő  nekem dolgaz:ik".  

Az első  hippi-közösségek a hatvanas évek els б  felében jelenték meg  
Amerika szétszórt területein, leginkabb New Yorkban és San Francis-
cób аn. San Francisco egyik kerülete, I-laight As ~hbury lett a mozgalom  
középpontja, modellje, mintatelepe, az érvényesebb hippi-beszámolók  
kikerülhetetlen tája. A fénykara hatvanas évek közepe; 1966-67-ben  
тirágzotat Haight Ashbury; !a mozgalom ekkor terjedt át Európára, szinte  
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minden nyugati niagyvárosban megteremtve a bevándorolt vagy benn-
szülött hippi-közösséget. A legutóbbá években a hippiség — mint egy-
séges jelenség — bomlásnak indult, ágakna szakadozott, az ifjúsági vi-
lágmozgalomba látszik beolvadni. 

Szerep és feladat. Szemben a beattel, a hippi példát kíván adnia meg-
tagadott és elhagyott társadalomnak. A beatet, amint kilépett bel őle, 
nem érdekelte többé ,a világ, csak önmaga. A tevékeny ráhatás, a vál-
tozbatás lehet őségének értelmében a hippit sem érdekli a kinti világ; 
épp azért lép ki bel őle, mert javíthatatlannak ítéli. Önmaga megtalált 
harmóniáját, létezésének emelkedettebb 'szint] ét mégis szüntelenül ki-
nyilvání:tja. Szaciológmailag a mozgalmat az ifjúság nemzetközi lázadás-
sorozatáhaz fűzi a neakapitalista stnuktúna tagadása. Elutasítják mind-
azt, amit a világ felkínál a szerkezetébe integrál ćdni hajlandónak: az 
egyezményes státussal és anyagi csereértékkel jutalmazott munkát, a 
teljesítményt, a tulajdont, az intézményes értéklétrát, a létra sikeres 
megmászását, a részleges hatalmat, a teljhatalmat. A hippi-lázadást az 
ifjúsági tiltakozás egyéb ágaitól elkülöníti viszont, hogy béke- és szere-
teteszményük jegyében csak elhárítani ѓtёгІkszeлek, rombolni soha. 
Еrzelmi alapozású mozgalmuk az egyéni és a kollektív szabadság vég-
pontj ai között a csoport, a kis-közösség egyedül lehetséges üdvöz] ését 
sugallja. 

Ennyi a legdu гvább általánosítás, lássuk a részleteket. Hagy ,a hippik 
mit csinálnak, a hippi-kommuna élete naponként-óránként mivel telSik: 
a legnehezebb szabatosan rögzíteni. Akkor is, ha ismerni véljük a 
részleteket. Kétségtejien, valamelyest dolgoznak; annyi munkát vá11a1-
nak és végeznek, amenny гi anyagi juttatásra az ellenséges külvilágtól 
bekerített hippi-közösségnek az elemi létfenntartás akóbál szüksége le-
het. A tetemes szabad id őt a hippi — a beattől megint csak eltérően —  
nemcsak magányos elmélkedésre, öntökéletesítésre fordítja, hanem 
csoportos tevékenységgel tölti ki. E :társas lét közege a páros vagy kollek-
tív séta és beszélgetés, az ürügyet mindig találó tánc, a gitárzene, a 
kábítószeres „utazás", az összebújás csendje. Egyiitt vannak, a vélemény-
cserénél fontosabb egymás létezésének tapasztalása, a szüntelen bizo-
nyosság együttes jelenlétükről, azonos rangií testvér-közösségikr ől. A 
hippi mozgalom — úgy látszik — valóban gyakorlati életmóddá alakí-
totta azt, ami naiv világképük anti-fogalmiságában ellen őrizhetetlen: a 
szeretetet. Szeretné egymásit, a jól ismert és szeretetre vágyó csoporttár-
sakat; szeretni Јa még vakon ibévelygő  világot, az elvont másokat: rövi-
den ennyi a hippilkódex. Úgy élrи, hagy az emberközi kapcsolatokban 
ne maradjon nyoma ta manipulatív külvilág gazdasági, etikai, esztétikai 
álságainak. E kiilvilágot passzív ellenállással meggy őzne, a békés tiilta-
kozás eszközeivel belátásra késztet ти . Innen a — korántsem keresztényi 
alapozású — hippi-mozgalom szerepe az amerikai pratest-megnyilatko-
zásak békés változataiban, a szelíd ül ő- és állósztrájkokban, táblás fel-
vanulásokban, a néhai Luther King békemeneteiben, egyebekben. 

Eszmény, világkép. Ennyiből Is kitetszik, hogy a hippi-filozófiát fo-
galmilag nem lehet meghatározni. Ez a „filozófia" maga védi ki az el-
lene szóló, nyilvánvaló érveket azzal, hagy nem óhajt elmélet, ide-
ológia leinni (sőt, minden ilyet elszántan tagad), pusztán önmaga gyakor- 
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letát kínálja a bármilyen fogalmak helyett. A távoli szemlél őt ezért a 
hippi-világképb ől főként a ta.gadásak, elhatárolásuk érdekelhetik. 

Ez az elutasítás szinte parttalan; minden tételes nézetrendszerre ér 
vényes. A hippik átlépték a beatek eklektikus befogadásáé, akik ellen-
tétes gandolaаtakból is gátlástalanul hasznosították a nekik tetsz ő  tör-
melékeket. A hippi-világkép nemcsak a „hivatalos°' filozófiát és tarsa-
dalomtudományt hárítja el, de lemond az új baloldal vezéridealó„ iáiról 
is. Sartre, C. Wright Mills, Marcuse étételeir ől; mиridenkiéről, aki szer-
vezett társadalom közegében, -az elfogadott kommunikáció szabályai  
szerint közvetíti fogalmait.  

A tételes ideológia a hippinek utálatos; mi hat mégis idealóginként?  
Két egymástól távoli, de a hippi-v&ágban .otthonosan összebékül ő  áraan-
lat. Az egyik a Zen-buddhizmus minden korábbinál magasabb hulláma,  
ezúttalnemcsak a magányos szemlél ődés tanaként, inkább az önjavítás,  
az énfeladás, a másakkal való akadálytalan egytittélés technrikkai. eszkö-
zeként. Ugyanezt segíti el ő  (a kábítószerek, napjainkban leginkább az 
LSD falyam-atotis használ аta. A legendákkal szemben a drug nem pusz-
tán élvezeti narkat дlkum, a rothadt bahéraság nzegkülönbözbet ő  jegye, 
inkább a Zen-filozófia más-állapotának, a szeretet-transz elérésének 
kívánt lépcs őfoka. Kelet-európad feln őtt ésszel nehezen értelmezhet ő  a 
mesterséges állapotnаk ez az állandásítatt megtet гemtése; az LSD-má-
mor átértéséhez ailighanean lázadónak és fiatalkorúnak kell lenni. A 
hippi-közösség kiszakadásához, zárt elkülönüléséhez a folyamatos LSD-
kondicionálás szükségein; az „utazás" véglegesíti a kiválás érzelmi és 
hangulati közegét. 

Kevésbé tudatosan érvényesül, de szövegelemzéssel lépten-nyomon 
felderíthető  a hippi-manifesztumokban korunk ügyelertes diadala, a 
régi-új anarchizmus. Proudhont •egyiitt idézik Marxszal, Sarelt Lenin-
nel, Cahn-Benditet Guevarával. Innen minden adott társadalmi szerke-
zet, minit intézményesült, az emberi szabadságot és önmegvalósítást 
gátló, személytelen totalitás végletes elutasítása; a gazdasági folyama-
tok, a termelés, csere, fagyasztás szervezettsége fiz inti ellenszenv.  

Bomlás és átalakulás. Ha tételrendszernek vesszük, a hippi-tanok a 
képtelenségig törekedések és önelientrnondóak. Mint gyakorlati társada-
lomátalakitás, a mozgalom nagy kísérlet; a bentlakó hippi'k számát az 
USA-tan, 1968-tan félmilliónál többre becsülték. És az eszmevilágnál 
tanulságosabba hippiség státusának szüntelen váltakozása. A folyamat, 
ahogy az amerikai ifjúság jelentős hányada — lázadó úrifiú, otthoni ke-
retét megunt, meggyűlölt középosztálybeli, gettónéger, Puerto Ricó-i 
utcasarki, zsidó, egyetemre nem került szegénygyerek — huszadik égre 
alatt hippivé lesz. És ahogy néhány év múlva kilép a hippi-sorból. ki-
ábrándulva vagy feldobva, radikalizálódva, liberalizálódva vagy minden 
ideológiától megundorodva, a b űnözés, katonai behívó, családi karám, 
szabvány-főiskola felé sodródva, többnyire egy szer űen kiöregedve, he-
lyét az alulról jövő  utánpótlásnak ajánlva. 

A hippi-mozgalmat egy mélyebb átrétegez ődés is felbarázdálta. Át-
alakulását a bels ő  boamás gyorsítatta meg 1968-69-ben: a hippik be-
épülése a nemzetközi, ellentéteiben Is egységes, „földalatti" ifjúság vi-
lágába. 1968 európai és amerikai lázadási kísérleteinek terepén a hippi-
ket Is ott talátuk: eredeti elveikhez hwtlenül nemcsak békésen guggoltak. 
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A  mozgalom egysége ezzel meg.sz'únt; mai cs.oportjaikat hasszan sorol-  

hatnán!k, di az еlпеиеzéв  helyett fointasabb, hogy többségük az  under-  
ground,  a  világbál kivált ifjúság laza egységtábo ~rába, sejtjeibe alsztott а  
be гnagát. Az 1968 -~as év ,ro ~bbamásai, а  vereségek, f őként а. párizsii má-  
jus közvetlten bukása után .az ifjúság ~пill"agszer+ae а  „föld а1á" húzódatt.  
Az underground 'magába fogadta a lагадо  diákságot is, a hippik élcsa-  
patát i~s.  

Ellenkultúra. A hetvenes évek elején az ,ifjúság nemzetközi protest-
mozgal:ma hullámvölgybe ért. Alkalam és lehet бség, hagy а  távolbál be--
nyomásainkat összeegezzük. Hagy a .hitppii-j elenség szervezetileg h оll .tart, 
ma senki som twdpla. A olkfél ~e, egymás melletti, egymást keresztez ő  
csoportok mozgásirányát gaz USA-tál Jeapánig, Európától Nepálig amúgy 
sem lehetett soha nyomon követni. F оntasabb, ha utáivagor ~dolunk, mit 
adott s mit jelenthet ko:runk.na+k .a mozgalom. 

Ma úgy látjuk, gaz i,fjúságí hullám, !amely Вer,keley els ő  egyetein.ista 
refo,rmkövetelбinek campus-tüntetéscetivel indult el a hatvanas évek ele-
jén, s ntapjeai:nk . „földa+ti аtti". vцlágába gyért, két nagy irányra оszlorbt. Еgy 
radikálisan aktivistára, tevékemyen habni.:akaróra, baloldalian elk о teLe 
zebtre: ezt _k, pviselik іa különfele diákmozgialmak. Еs a világ,gal szembeni  
passztivitást himdet őre és megvalósítása, :  semmilyen társadalomban és 
ideológiában nem • -bízóra, önanаga gytatkarlati pél.dáj át miegteгemteni  
akaróra. Ezt a ..rnásaditk i ~rányzatat kezelte el -- korábbi társadalmam id ő-
sž~akban a beat, fоlytatta e . hippi, s teljesí,tai ki ti;apjeainkban az „e11en-
kultúra" jelemtisége.  

„Amerikfaii pillameatnak" emondja a hipppi-tüneményt Stuart Hall ;  a  
legátgomrdolltabb hippi- ~tanwlmány szerzője. A metafora .a társiadalam és  
a belöle kivált mozgalom ütközésiének szüksegszer ű  időpom.tj,ára utal. A  
töгténelnvi pillanatra, amikor az .amerikai társadalomszerkezet az ame-
rikai ifjúság hataLmas részének sem gaz ielégedett integráció, sem  az 
eredményes !szembeszállás lehet őségét nem adta meg. Arcúkor tehát az  
ifjúság a. passzív .kievalá.s és kívüléiés gytakarlatára kényszerült. Az adott  
rendszer tárriadalmi, oktatási, magáméLetii kereteibe önmaguk feladása  
nélkül nem tudtak beiilleszkednti, s a rendszer sikeresen hárítatata el., le-
tartóztatássial, gumib+oettal, könn gázbombával, katonai be ћivóval, be-
épített- rendő rspiе  ikkel, gazdag technikájú manipulatív bomlasztással az  
ellene er6szakas ~an felkelt elиenzéket. E erendszerben . tehat sem élni, iem  
bari зkádon győzni vagy.. meghalni nem Lehet; módot kellett keresmti, ta-.  
lálm,i, hagy a rendszer falain túl ellentársadalmat, ellervkultúrát építhes-
senek fel.  

A „kultúra" ,itt nem művészсüi, hanem szociológiai fogalom; nem-
csak 'intelleiktuáLis - telj+e ~sítmény, hanem az étletmód és ,az életmád meg-
h.atározóintak össtiesitett jellensiége. Az ellemkultúra els ő-• és legnagyabb  
eredménye .éppen I-Iaight Ashbury volt, (a legszebb napjain túljtutott  
hippi-minftatelep. Amist a hippíség Keddiig alkotott, amit eredmén зтként  
és csődk,éent bizonyíto ~tt: a gyakorlatai edleivkultúra első  fejezete.  

Iremétehjük el, hagy a hippi mozgalom — önmaga törvényei okából  
— sem ;irodalmat, sem más em űvészetet nem teremtett. A hippiség, sok  
egyéb mellett, épp .a hagyományos=hivаtialas művészet tagadása. Gins-
bergtől Andy Warhg a hippi-mozgalomban, az undergroundban ;  az  
ellenkuLtúrálaan otthonos m űvészek furcsa és kényes peгemhelyzetbe  
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kerültek. Rangjuk, eredményük kiemelte őket a „föld alól', alanyi szán-
dékuktól, elképzeléseiktől függetlenil hivatásos írók, fes+tők, rendezők; 
könyveiket, fidxnjei,ket gaz a vidá,g vásámalja meg, élvezi, bírálja, fogadja  

be, amelyből szabadulná szeretnének. Nem türzstagj ai, csak kívülr ől  
ható társutasai gaz :eІervkultúránаk. 

Az ellenkultúráról ezért nem a szépivrodalam, hanem a szaai оlógiа  és 
a nyersdókum г Ρentávió tudósít. Az amerikai hip кri-+könyveket kíviiláІódk 
írták. Többnyíre szaaialógusok (Lewis Yablonsky a Hippi utazós, Leo-
nard Wolf A szeretet nerzedék hangjai szerz ője). Мбdszerük egyhangú, 
de ,emedményes. Három hónapra, fél évre, egy évre itt hagyják egye-
temi munkahelyüket, felfedezésme indulnak. Szakállt növesztenek, hippi-
egyenruhát öltenefk, valam.elyi:k hippi-+közösség gócába tel.epülnak, fel-
öitik az életfarmét — a asaládos szaaiólógus =eleségét és gyermeikeit is 
magával viszi. Nem kedvelik, nem tagadják új ,közösségüket.: figyelik. 
Magatartásuk a tengeri malaccal ,dolgozó laboratóriumi orvoséra. em-
lékeztet. Most a hippi a kísérleti állt аtосska: mozgása, vviselkedése, be-
széde arrа  való, hagy :magnáte!kerasen vagy lejegyzett szövegben meg-
örökítve al,ánosokulásra .szoilgálj:on. Nagy paradoxon: a kísérleti útját 
befejező , 'szаkállá.t lenyíró, polgári оtthanába visszaköltöz ő  szociaiоgus 
anyagi jövedelmét gуarapí:tja, státusrangját emeli a hippikr ől szóló 
legeslegújabb könyv megjelentetéséve еl. Tárgyuk, a hippi, gaz általa meg-
tagadott világ közvetítésé rundszerében szálal meg: monológszövegben, 
interj útian. Ezen гtйl gaz ellenkultúr гa legfeljebb az v nde rground-sajtó  

műfajaiban, ,a csopartbagoknak készült írásias kommunikáció keretei _kö-
zött ad hírt araagáról: önéieGrajzi monológban, pamflet-essz.ébe г, kдált-
ványban, levélben, .apróhirdetésben. 

A leírt, kinyambato іbt szöveg azonban csak fe+lszíni kérge az ellenkul-
túrán ~ak. Többet mondanak ,a teljes élёtvitёІ  változásai; az életmód ki-
munkált szabályari, amelyek lehet ővé teszik, hogy egy jelentős létszámú 
ifjúsági nemzedék érvénytelennek tekinthesse a feln őtt társadadom pa-
ranesait. 

Az ellenkultúra megtagadta, illetve 'máisra r зΡerélte a társadalornban 
élés hagyományоis, normaként vett létfarmáját és eszközeit. Az indivi-
duális polgári otthont és hazta+rtást a többnyire nagyvárostól távoli 
kamntiuna-teleppel csere' lte fel. A tanulás-munka- нyugdíj hármas. foko-
zatára épült állampolgári létezést a rendszernek végzend ő  termelő-
munkát (s vele 'a ,munkamegosztás összes ártalmait) elutasító, belülr ől 
iranyítobt tevékenységgé alakította át. A fajfenntartásra és az wtódok 
gondozására a monogám házasságnál és .a cšaláaszerkezetnél eredmé-
nyesebbnek vtélte +a csopoirt, .a ki цs-kоlláktíva életformáját. 

Hol bizonyult igaznak és mit éT1t .el .az ellenkultúra 'kís бrle+te? 
Elemi erővel érzékeltette, hogy gaz ,emberiség felgyűlt ismereteinek 

szervezett átadása, vagyis a hagyományos ;ikolai .oktatás elégtelen, nem 
felel meg hivabásán аk. A hatvanas évdk (amerikai ifjúsága leginkább .az 
iskоlában élte át, hogy a fehér-angolszász-protestáns értéknormák gát-
lásosan betartott-megszegett vilagában nem tud, mert nem érdemes 
élni. Az a néhány év, amelyet a családi otthon és a feln őttikor között 
az i+skalad tanuló átmeneti státusában rtölt el a fiatalkarú, csak arra al-
kalmas, hagy kiábránduljon. Az jakbabás invézményéb ől, bartal гnából, 
módszertanából is, az oktatással. elérhet ő  felnőtt-létből is. 

Az ellenkultúra bírálata az oktatási rendszernél mélyebbre is hatolt. 
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Bizonyítatóa, hagy a juttatások, amelyeket a legfejlettebb ipari társa-
dalmakban ,az állampolgárok munkájukért a rendszert ől kapnak, nem 
csábítanak többé. És nemcsak a juttatósak: azok az életcélok is elvesz-
tették varázsukat, amelyeknek az anyagi javak az eszközei. A jólét és 
bőség már nem szükséglet, nem ígéret, hanem az undorodó visszautasí-
tás tárgya. 

Az ellenkultúra .az életmód két új szabályát állítatta szembe a meg-
tagadott társadalom normáival. Els őnek és ∎alapvetően a szegénységet. 
Nem erkölcsi elvként, hanem .gyakar'lati létformaként, az anyagi javak-
kal való ellátоttság, gaz anyagi javakkal mérhet ő  szint- és rangkülönbség 
fardítattj ∎aként. Szegénynek lenni az ellenkultúrában annyit jelent, 
mint szabadnak lenni a birtaktargyak megszerzésének, tárolásának, bol-
dog használatának és g őgös öntudatánalk érzését ől, meg az ezzel járó 
státusharctól. Szegény az, aki olyan, mint a többi, akinek tápláléka, 
fekhelye, kabátja, testápoltságra, :szórakozási eszköze és igénye nem kü-
lönbözik a masikétól, felcserélhet ő  a többiekével. Aki a többiekkel 
együtt, a többiekhez hasonlóan annyit kíván és teremt meg magának, 
amennyi elemi •étfenntartá ∎sáhaz szükséges, s ezt az elemi szintet ter-
mészetesnek, egyedül kívanatasnak tartja. 

Másodj ára, az ellenkultúra mer őben másként képzeli el az ember és 
ember közti kapcsolatokat, mint )ahogy azokat a hagyományos társa-
dalom szabályozza. Kiiktatja az ,alá- és fölérendeltségi viszonyokat, 
csak egyenrangú, egymás mellé rendelt kapcsolatot ismer e1. Nemcsak 
vezető  és vezetettek szerepét és az el őrejutás hierarchikus létrafai гai.t 
tagadja meg az eddigi társadalmak mintáiból, de az intézményes meg-
győzés, a jogi, állarnigazgatási, teológiai, pedagógiai ráhatás lehet ősé-
geiben sem bízik. Minden !alaposabb hippi-tanulmány idézi ∎a többektől 
származó, alapvet ő tételt: miként törekedhetnék másvalaki meggy őzé-
sére, mielőtt magamat nem tettem rendbe? Les önmaguk rendbetétele 
folyamatos, beláthaóatlan feladat. Az ellenkultúra aszméi szükségkép-
pen teremtették meg •a gyaikarlati közeget: a ∎totális társadalom és a 
mаgányas én közötti kívánatos átmenet оt, a kis-közösséget, a csopor-
tot. A kommunát, minta távoli, sákána elérhet ő  új társadalom minta-
csíráját. Haight Ashbury, a reprezentatív hippi-közösség felbomlott, de 
a kommunák elszaporodtak Amerikában. Kevesen vannak, ha tagi aikat 
százalékosan arányítjuk .az amerikai ,ifj úsaghoz, sokan, ha a bentlakók 
összlétszámára figyelünk. 

A kommuna ma sziget Amerikában és korunk társadalmábar_. Kísér-
lat arra, hogy egy XX. századi, javított őskommunizmus állapotában a 
munka és a társas együttlét milyen farmái és el őnyei alakulhatnak ki. 
Lakatlan, ócska ház, telep, birtokrész ikib ёгІё sІ, lehetőleg távola né-
pesebb tartózkocbásli helyektől. Az épület rendbetétele, tágas haló- és 
társalgóhelyiségek berendezése ∎a szükséges fekv ő- és kuporgó-helyek-
kel. Telep, amely körül veteményeskertet, néani szántóföldet lehet meg-
művelni, tehenet, kecskét, baromfit tartami, a föld, az állatok hozamá-
ból és kiszámíthatatlan alkalmi munikákbói megélni. Ahol Ia magukkal 
hozott vagy a telepen született gyermekeket nemcsak az apa és az 
anya, hanem г Ρa teljes közösség látja el, ∎a kiskarúak egyiitt, az éppen 
soros felnőttek ellenőrzése mellett nevel ődnek, miközben a 'közösség 
más tagjai egyébbel, munkával, magányos, páros, csoportos együttlét-
tel vannak elfoglalva. 
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Köтülbelül ilyen a mai kommuna, az ellenkultúra gyakorlati pél-
dája. Nem láttuk, nem éltünk benm.e, olvasmányélményeinkre vagyunk 
utalva, ellenvetéseink mégis nyi.lvánvuló аk. Az ellenkultúra nem új 
elmélet, nem új gyakorlat. A modernizált őskommunizmus.nak ez az 
ábrándja a XVIII. század óta meg-megújuló, Rousseau ihlette társadalmi 
víziókhoz csatlakоzli:k. Ahhoz gaz elvileg vitathatatlanul hibás, káros 
gondolatsorhoz, amely egy adott társadalom, a mindenkori „modern" 
világ elviselhetetlenségének okát 'a aivilizációs j árulék ~okban látja. IVlint 
a mai ellenkultúra az ipari technika rémuralmában és a technokraEák 
irányításában; az mntézmény еkben, az intézmények szervezéseben, szer-
vezőiben, s nem az ,intézményeket meghatározó rejtett hatalmakban. 
Külön tanulmányt érdemelne, hagy a hippi-közösség vágyképét miként, 
milyen közvetítésekkel határozzák meg a korai amerikai irodalom tár-
sadalamábrándjai. Thoreau utópista regénye például, a WaldelL, a tár-
sadalomból való kivonulás első  nagy ábrája a világirod аlamból. Még 
többet monda ha.sanlóság a XIX. század utópista szocialistáinak gya-
korlatával; Fourierr és Owen kísérleteüvel, elméleteik próbájaként. 

Befulladt kísérletekkel. Az utópista szocialisták példája tárgyi.lag о  
eІІenbizanyíték a mai ellenkultúra (kísérleteire. Iwen mintatelepét New 
Lanarkben, a Faurier-tanitványák falansztereit Amerikában ugyanaz a 
társadalomlélektani törvény buktatta meg, amely felbomlasztotta 
Haight Ashburyt, megszüntette, átalakítatta, új helyen új emberállo-
mánnyal keltette ki ,a hippi-közösségeket, és a nyug аtberlir_i kommunák 
elmúlását okozta néhány éve. Az alanyi jó szándék kevés, hagy a kinti 
társadalom megtagadott normáitit a bentlakök mindenest ől .a kommuna-
kapukon kívül hagyhassák. A tegnapi-mai kommunák képlékenységé-
nek oka, tartós létezésének akadálya, hogy tagjaik, az elszántan közös 
céltól és akarattól függetlenül, különböz őek. Mást-mást hoztak maguk-
kal a megtagadott, de emlékez ő  sejftjeükben kivethetetlenül él ő  külvilág-
ból, különbözök a személyiségképletük. Az összezártság, a közös élet-
mód előbb-utóbb a csoporton belül iss személyes iitközéseket, érdelkellen-
téteket teremt, s a kommuna örnmagán — parányi, kinagyított metsze-
ten — tanulmányo.zhatj'a annak a világnak a tö6 тvényü,t, ,amelyből ki-
válni törekedett. 

Jacques de Gasson, a Fourier-tanítványok egyike említi, hogy f a-
lanszterében — 1859-ben — reggel, délben, délután és este mindenki 
imádkozott az ateista közösségt ől teremtett Legfels ő  Lényhez, s a bent-
lakók az ümák hatására, hatásában végezték napi tevékenységüket. 
Valami hasonlót jelez a mai amerikai kommunák létközegében álbalá-
nassá lett kábítószerélvezet, a psziohedelikus révület. Eszünk ágában 
sincs moralizálni, ,а  kábí,tószerkul.tuszt .az  ellenkultúra szembeötl ően 
„dekadens" tüneteként említeni. A közösség és a csoporttagok mesteM-

séges közérzetére kell felfigyelnünk; ,a kommuna és a kommuna-lakók 
helyzete 'a természetes emberi alapot állandó ajzottságával, túlcsigázá-
sával teremtődik meg. Ellkedvetlent ő, hogy az ellenkultúra közösségi 
gandalkadásának és létezésformáj ának a drug kell legyen az együk fon-
tos szabványosítója. 

Charles Reich, az ellenkultúráról írt legragyogóbb, legcsalókább könyv 
szerzője Amerika „ktizöldülését", „zöld reményét" várja az ifjúságtól a 
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hetvenes években. Egy társadal оm, életmód, gondolkadásf оrma: a vi-
lágallapo)t masr а  сserélődését. Kívána-iánk, hogy igaza legyen; látomásá-
nak örülnénk, ha nyomás bizonyítékokra hivatkozhatna. Bizonyítéka 
neki --- senkinek — ,sincs. Az ,ifjüsági bvltakozás v+égeredménye, az ellen-
kultúra gy гΡakorlаtán-alk elbírálása a hetvenes évekre vár. 
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költбk és versek  





а  sгégyentelen  

MARKI  RISTI Č  

Gúnyolom tömény töltetű  ábrándozását az arany domború korról  
Andalító babonaságát az árnyalt és fényl ő  szegélyűt  
Keze a közöny érzelgős peremén imhol utolszor reszket  
A tűrés csonkult mnemotechnikai látomás isákmányaként t űnik át a  

semmibe  
A zengő  dal nyomai elütnek a fékezhetetlen remegés maradványaitól  
Tántorog a hitvány sás és aszú porával fehér gombáknak áldoz  
Mintha a nap gyakorolna kerge becstelensé get s aköré ver ődnek a  

tücskök  
Hajdani lételő  öntudatlan szilánkja a füstös mozdony szemében  
Szfv az utolsó előtti esti papucsban és hamu a diplomata  

hamutálcákban  
Valószerűtlen vitorla feszül megrendült plazmán a szenvedély  

zsákutcáiban  
Gomolyult szexösztön puha zugolyain és a karszti part szikláin  
A hullámzó a kísértetiesen monotón pogány kifacsart feldúlt  

letarolt tenger  
Nagy tejút kísértete a közvetlenség és iszónyú iszon уа t  

beзzédes fényében  

Gúnyolom tajtékpuszta bizodalmát a képzelgés békaszemében  
Еdesvizű  folyamnyeldeklését az émelyít ő  t¢parton hol fekete hattyú  

nyeríti  
Utolsó papírénekét ez a hosszú nyakú pagágáj tekintet nélkül  a 

senyvedő  napra  
Zuhanás nyaktörő  kagylótokjában nyeglik estében a pimasz jódlipáva  
Vándormadarak varas raja verseng károgásban a kövér archeopterixszel  
đzönvíz előtti kapitalizmus recseg alapjaiban akár az őrlődő  .só  

A SZEGYENTELEN (Turpituda) paranoiás-oktató rapszódia (4uasi una fantasia) els đ  
változatában 1933-ban íródott. A második, az iti köztiit, s az els đtđl alig különbđzđ  
változatát 1937 áprilisában irtam. — M. R. 
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Csupa lemeztelenült eml őre fenekednek a történelern kerge gumiszánjai 
Századok es őkérői imbolyognak a krapinai ősember barlangja feudális 
Várak turbinák Parthonon a belgrádi Riuniane palota körül tekerg ő  

ösvényeken  
Történelem el őtti láperdők a varrógép bennük iapuló feltalálójával 

ébrednek és 
Kibogozhatatlan ledér liánjaikat nyújtóztatva nyögnek a húsos és 
Irányzott gigantikus lombról csepeg ő  verejtékben s élceket sziporkáznak 

a lomb levelei 
Bernard Shaw Sarah Bernhardt rovására meg Uruguay közbársasági 

elnökére akinek nem tudom a 
Nevét 

Az övé Szégyentelen s lakhelye képzelt felh őkarcoló kristály 
alumíniumból és lakkból 

Karcsún merd bűzlő  báránygereznák és t őkén-hullt bárányfejek közt 
Trsteniken alussza mennyei ezüst álmát szepl őtelen égi habból 
Trsteniken szövi selyemszövedékét mákonyvarázsból s kék fantazmákból 
Itt virraszt tamt~a delíriuma csöndjei és mámorai fölött a hívogató 

harangzúgásban 
Gú nyolom őt és körbejárom köldökét álnokul és szimatolom 

alattomban a szagát 
Rángó paták tépik-  a kövezeten nyálka paripák gy őzelmi áriáját 
És autógumik hasadnak mint fürtök melyekb ől szüret gyönyöre 

s mámora dő l 
A magány hala lám tapogatva verdesi felemás akváriuma üvegét ostobán 
Benne Szégyentelen zsurlót majszol s körmeit lakkozza selyemcukorka 

illatú lakkal 
Ilyen olcsó cukorka Trsteniken is van álmodozási jogától kit sem 

fosztanak meg 

Gúnyolom Szégyentelent de csupáncsak azért hogy meg ne egyenek 
a kismalacok és a molyok 

Hiszen boldogságlátomását magam is a szerelem jövend ő  városának 
tárt kapuin látom 

És reszketek miként đ  is ha csak a gyönyörre gondolok tulajdon 
testében- Hordja minta hangya 

Tántorognának és ujjonganának bebalzsamozott kör_yvtáraik fölött 
a néger falvak 

Mint szöcskenyája bánáti búzamez őkön és ólomfelhő  koccanása 
a tereplomon 

Hol diakónus k eszelősen orvul szövik evilági s tulvilági 
zsákmányukat 

Hogy örvendeznének az ordasok hisz fogukat ma nyár a pokol legjobb 
fogászai élesítik 

Esztelen lakomára hol a pénz összes őrházainak betonja-acélja 
kavarog  

Felforrt tengerek sustorognak ' lávától s a földgolyó tán érint őként 
siklik 

Am rajta a bosszú és vigasz fenséges szerepe juta Szégyentelennek is 

1933. V. 6.  
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EGY EB BESZÉDE  

Elásott csontként őrizzük meg az új el őjeleket. írsz van. 
Érik a gerezd. Váltóőr kutyája, láncrakötötten őrzöm a sző lő t. 
A szőlőskert mellett pitymallatkor dübörög el mindennap a gyors. 
Ugat, üvölt. Éles kanyarban üvölt. 

Egy kutya delíriuma. 
Egy eltorzult fürt lesve kémlel 
Egy fürt, ám semmi kétség 
Semmi kétség 
Hogy ő  az a kéz mely megallította a vonatot 
Hogy ő  az a kísértetiesen fekete eb 
Mely bársonyos csontot rágcsál s verdes 
Kék Por lepte szárnyakon 
Egy eltorzult mozdulatlan fürt-kutya 
Meghonosodott öreg el őjel hallhatatlanul ugató és üvölt ő  
Fekete kivihetetlen vasúti jelzés 
Poros szárnyú hiábavaló „Jobb lesz" 
Együtt állunk együtt őrködünk együtt rothadunk 
Én nem ugatok 

A PARANOIA MITOг,бGIAJA. JELADÁS  

— Halló, te vagy az a kéz? Te vagy az a fekete szuka? Te vagy az? 
Kérdezz, kérlek, t őlem kérdezd meg, mit jelent ez. Mondom én,- hagy 
hiába vagy okosabb a filoxéránál, az emlékezetnél, az emberemlékezetnél. 
Mindig is kutyaul kutya volt a kutya élet. Fiadzva, lapulva virrasztva. 
Láncon. Vicsorítva. Fekve is láncon. 

Hol vagyunk? Ez forgatagban történik, zav ros, fojtó zíírzavarban; a 
szoba padozata sárga illatú holttestekb ől, amelyek beszélnek. Еgу  kutya 
teteme, pucér, teljesen sima, fényes, borastyárik ősárga. A falak .filoxéra-
rágta sző lőindák ablaktalan, ajtótlan szövedéke. A mennyezeten kuszán 
egybefonódott ruhaujjak. Csomós daróc, helyenként egy-egy kéz. Egyiken 
zafírköves gyűrű ; kövében csatatér képe láthaté: a távolban lövészár-
kok, feldúlt föld, feltúrt sz ő lők, srapnelfüstök, szegesdrótok, elöl, a jobb 
sarokban, kutya vizel földbe szúrt bajnétú puska mellett. A vizelet su-
gara vékony, tiszta, sárga, kékesen csillogva folyik végiga bajnéton, mely-
nek tövében ,a talaj sötétebb rajzolata a föld száját jelzi, amint beissza. 
(A száj mérete а  húgymennyiség függvénye.) Mindez a gy űrűben. A sárga 
kézen, mely csonkán kandikál az ujjból. 

— Te vagy az a kéz? A váltó őr keze, mely jelzőként tartja az emberi 
sorsok fürtjét. Hiába voltál okosabba filoxéránál, a várakozásnál, a bol-
dogtalan szerelemnél. A háború túlj "art az eszeden, a iiáb аrú elsrgított. 
A kutya élet, a kutya halál túljárt az eszén. A lövészárokban. Fekve. 
Megint csak láncon.  

Várakozás és egy sors. Türelem és boldogtalan szerelem. Boldogta-
lan szerelem a roppant faghijas pofával vicsorító kutya ugatásában. Sze-
relmetlenül. Fogatlanul. Vasúti szerencsétlenség el ő tt. A kutyát kosárba 
rejtették, hogy ne kelljen érte jegyet fizetni. Nem mert felugatni. 

s 
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A dülledt szemű  foghíjas rémboldogtalanul szerelmes váltó őr  
ott állta tátongó szakadék szélén  
ahol a viadukt fokozatosan hajlítja alattomos derekát  
ahogy a kutya vonít kutyául  
Hasztalan élébe féleútján  
keresztúton találta magát  
katasztrófa és catatonia közt  
Mozdulatlanul és némán állt  
tehetetlenül mint láncon a kutya  
EBmagánya láncán  
Szeretőjét elszerette a vadász  
a hangyabolyban mosdatott leányzót  
a j árnbart és álmodozót  
Csak a felette éber megfigyel ő  
nem véthette szem elől  
hagy  

a lány bal fülén az alig észlelhet ő  forradás a cimpán pontosan olyan raj-
zolatú mint egy puska, melynek bajnétja lefelé, tusa pedig mer őlegesen  
fölfelé mered.  

Orzi guzsalya titkot  
mint vadat a vadászkutyák  
állcsontok őrzik titkát  
erős ordasi tünetednek  

Nézd  

Ugyanazt a forradást viselem én, a sz őlőcsősz  
meg a farkaskutya is, aki vakot vezet a vágány menti ösvényen  
meg a kutya is, a kosárból EBváltásért sz űkölő  
a fürt is, a rád hasonlító kutyára hasonló  
ha te vagy az a kéz  
ha te vagy az a fekete szuka a sors szöv őszéke mögött  

Hasonló? Kire hasonlítasz aki nem vagy? Mire hasonlítasz ami nem  
magad vagy? Tenmagad! Te, a liheg ő  nőstény, Szégyentelen, aki csigamód  
mászik, árnyék, az őszi kora-égen, az én hajnali szürkületemen. Szu-
kácska. Ha11ó, te vagy a telefonnál? Ne kérdezd, hogy ez mit jelent. HA-
BORÚ VAN. A nagyszuka vért vedel a telefonból. Szétugatja. Ne hagyd,  
hogy bekössenek, hagy csaholód gazul csendre bírják. Кutyulinkó, szuka,  
ebpofáját tajték önti el. Szégyen. Szégyen. Vér reteszein tapogat az em-
beriség. Kérdezd meg, kérlek, t őle kérdezd, hogy ez mit jelent. Ha vak,  
kutyának kell őt vezetnie. A templomokra árnyékjelz őket tűzött. Az nem  
veszi elejét a szerencsétlenségnek. Te sem vagy okosabb, véncsont, a vas-
úti szerencsétlenségnél, barom, a boldogtalan szerelemnél, dülledt szem ű ,  
a sakkmattnál, a háborúnál, hadastyán. Nem ugat, medd ő , hibbant, ku-
vasz. Arnya-szukácska, aszfalti, tatár, pöri, fronti kurva, véres uszkár,  
Szégyentelen, te vagy az a kéz, amely megállította a vonatot? A szuka,  
amelyik megállítja majd a háborút? Láttad-e azt a kutyaveszélyes ka-
nyart, a curvát, sínek farkát, szoknyácska, gyönyör ű  rühös karmatyú,  
lábtad-e? Bölcs, éber, elkényeztetett, tettre kész, btkés, ajzó-viharzó, pul-
zusod mámoros mániájában liheg ő, érverőt reszkettetđ, ütérrel lüktet ő ,  
erekkel eredsz az esztelenül tépett életek hangya, kutya sötétjébe. Az is  
te volnál, az a kéz az EBderékon, az a puha csaholás a csíp ő  körül, az  
a borzas szulák, mely a fölöttünk, véresek, fölöttünk, sebzett kutyák fö-
lött virradó szürkefém fényen kúszik fölfele? Sebzett galambfióka az ég.  
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Nedves nyelveddel nyalogatod a sebeit. És hazudsz, hazugsághoz hasonló 
szulák, ugatáshoz szokott, apró, rémületajzó, hegyes, éles fogaiddal fur-
daláshoz és hazugsághoz szokott, mint a kísértet, mint a lelkiismeret, 
bár tested az igazság acélsínje, melyen a bosszuló nagyszukáéval egy 
eszeveszett véred vágtat, melyen a bosszuló sors szégyentelen vonata 
dübörög. Elharapod majd láncainkat, szétharapod határainkat, feltúrod 
szántóföldjeinket. Mondd, mi vagyunk azok a kutyák, amelyek ordassá 
változandók, hogy többé ne kutyák legyenek, de ordasok, hogy emberré 
váljanak? Van-e jogod ahhoz, hogy elrejtsd el őlem a válasz barázdáit, a 
háború szívós vasával vontakat, ahol még turkálsz, ahol még veled a test-
véri vért. Ha kérdem. 

Te némber! A tested: 
elásott bársonyos csont 
az ősz beérett iszonyú el őjele 
egy kutya beszéde 
egy eltorzult fürt melyhez semmi kétség 
egy kutya delíriuma 
a sors guzsalya 
paranoia összeszorított állkapcsa 
összeszorított ököl melynek a háború nem járt túl az eszén 
egy kutya álma 
jel a szakadék szélén 
láncra kötött kutya ugatása és harapása 
az ember ugatása és harapása 

Kevés dolog maradna ami nem a te tested. És tested mégsem 
egy eltorzult fürt amihez semmi kétség 
a tiszta ész kritikája 
állcsont mely titkot őriz (mint) 
kutya amely vadat áll 
boldogtalan szerelem 
sárga vizeletsugár 
szerencsétlen zafír 
várakozás sárga sugara 

nem a te tested tested nem a tied a tied kuss föld melynek szája van s 
annak mérete a fény és bátorság és érettség mennyiségét ől függ sóvár a 
száj amely tested után epeda száj amely száj lészen mert ma még nem 
az nem sóvár szája te testedért eped ő  a te nedvedet sóvárgó hogy olyan 
szájjá váljék amely létezésedet sóvárogja szülj olyan szájat száj emtesd 
tikkadtat emtesd teremtsd meg azt 

Emtesd a földet, s nedves szája megszólal majd. 
A csatatér-föld vért ől nedvesen megszólal majd. 
A haláltól. 
A vak menstruációtól. 
A láttató szülemléstő l. 
Megszólal majd láncon a kutya. 
Kutya a lövészárokban, kutya a sáncban. 

A szántható föld feldúltan felugat majd ekevasért, élelemért, a szívós 
halál acélszórásával, éhség és hazugság srapneljeivel feldúlt föld, a föld, 
ahol túrnak és bújnak a háború vakondjai, rab népség vak vakondjai, a 
szégyen és bűz és halál vak kölykei. A dics őség és fertő  lárvái. A talmi 
színezüst vakondjai. A csipkés, törékeny, édes l:alléi. 
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Szántóföld. Bevetetlen. Telített, taplált, trágyázott, zsíros, emberfaló,  
gennyel terített, term ő , meddő . Buja, kutyátlanítatt ölű . Aprб  vörös köl.ése,  
véres színezüstje az er őszakos halálnak suttog a buziban, lisztben, kenyér-
ben. Vérkötés. idegek és rostok tépett szövedéke a háborúra, munkára,  
éhségregi sáncra, láncra valóké.  

Ezer lánc föld  
ezer hold föld  
ezer est föld  
ezer lánc ég  

Föld szájába döfött bajnét  
égre mered ő  puskatus  

Láncra kötött kutya, földön lapuló, reggel és este kutya, harctereken  
kutya, zsarátokon kutya, m űtőasztalakan kutya, igán kutya, verekedésre  
farkaskutya, ügyeletre ember, élveboncolásra ember, kosárba rejtett ku-
tyus, a vonaton, amelyre katasztrófa vár. Meg i döglik abban a kosár-
ban, levegő  nélkül, a szakadék mélyén. Ott-fullad. Szót se. Kutya. Min-
dig kut;; a. Behúzott farkú. A kutya élet, ґ  kutya halál túljár az eszén.  A 
kosárban. Fekve.: Megint csak láncon. . 

Levegőt, egy kutya beszédjének!  

Ezer hold leveg ő t  
semmiért  
Húsz millió lánc életet  
potyán  

Zárkákban kő-
kosarakban  
loncon hogy tartsalak  
levegő  nélkül  
hogy fel ne ugass ha már az enyém vagy  
hogy meg ne szálalj hogyha kutya vagy  
hogy ne fizessek érted neked sem  
ha már gazdád  
vagyok  

Sötétben őrizlek  
bekötött szemmel és bekötött gombával  
mert reggeled az én estém lenne  
Éjszakád az én nappalom arany kenyere  
csemege-péksütemény  
Néma estéd az én kövér fehér reggelem  
ezerholdas földemé  
Földem verejtékedre szomjas húsodra éhes  
de sötét nedves száját  
ezer lánc láncolja  
hogy meg ne szólaljon  
a te verejtékeddel  

te véreddel  
7Чiért csak addig ÉNYÉM az a föld amíg hallgat  

46  



A száj nagysága a vér mennyiségét ől függ. Vagy a tudatétól. 
Pénz és nem egy sors. 
Katasztrófa és catatonia közt zajlika t őkecsőd ut.clsó strófája 

Vannak tulajdon tanyáik, tulajdon tréfáik, tulajdon röhejáriáik, tu-
lajdon kúriáik, tulajdon birtokaik, tulajdon csendjeik, tulajdon gyárfáik, 
tulajdon szifilozófiáik. Vannak saját árnyjelz őtáraik és saját ramvasztá-
raik, saját krémjeik és saját mustárjaik és kincstáraik a saját cseng ő  és 
bukdácsoló napanleonjaik és saját végrészvényeik számára. Vannak sa-
ját árnyszanatóriumaik és várjh3.11gatóriumaik, és: hangseversenyeik tu-
lajdon végszimfóniáik és kartellefónjaik tulajdon börzefecsegéseikre.. Van-
nak saját könyvelőik és saját cenkjeik és megafonjaik a saját hitlereik 
számára. És távírdáik a saját grófjaik ,.és saját gaffjaik távfejhaszn.ála-
tára. Bankjaikban ők a saját bandita. t őreiket és .Каma.tlábáikat, .tulajdon 
bankkegyeiket és cimnemleteiket, és toprongyértékered őiket balőrzik. Van-
nak tulajdon dalltáraiknak épült csenplornaik. Vannak saját szobrászaik 
és költöberenceik, saját delarokfortjaik és karmampérjeik, tulajdon ošztha-
lékjaik, és golfángyaik és peniszhabtantijaik. Vannak saját folyásaik és 
saját képrímeik és rímeik és ritmusaik, saját. nádasaik: és saját' ágyasaik, 
saját tavalymijeik és saját jöv őremijeík. Vannak tulajdon ebárist.amaik,  
tulajdon ebtelenítőik, tulajdon acheronjaik, tulajdon kínházaik koncra-
boncra, tulajdon logardáik a tulajdon lovarn őcijeiknek,_ tulajdon színvér-
padjaik édes drahmák és mézes kam ődiák .számára, _ és memobookjaik a 
saját akadémiai váltóikra, és mediterrán nizzáik a saját tutajos pitsáik 
számára. Vannak saját uniforrnitásisik és perverzitásaik, saját egyetem-
nemeik, saját kíntáraik, saját galonjaik, saját diplónáik... és saját. salóméik, 
saját göseik és saját bárhóik, saját bárjaik és .saját kabarrhéik,.. ~(aját ká-
tékőik és saját kadetráik. Vannak tulajdon_ _gestapbotjaik és saját csend-
bárdjaik, saját szirszarkémjeik és saját négyievel ű  lóherboncaik. Vannak 
tulajdon könnyhitbizományaik és tulajdon távcsöveik, tulajdon tapson-
caik és tulajdon nyomórgányaik, tulajdon grafikonjaik, tulajdon kilo-
wattsérveik és aranyérérveik.. Vannak.. saját ősbemutatóik . és saját . f őüjí-
tásaik, és tulajdon mon аch :lizáik, tulajdon sacherior_ гáik és_ tulajdon. - lakk-
masochcsizmáik. Vannak saját loydj-aik:. és - saját ..fardjajk és saját . fjord-
jaik és saját lordjaik.. Vannak saját. malmaik. és saját_- terveik, saját gá-
zaik és clanjaik. _Vannak saját coctélreceptáriusaik, :saját koncaik és sa-
ját kalótáik, és sa_j:át plázsaik .. és.. aplanázsaik. Vannak,. saját Ebzsol-
táraik és saját isaltárvoníttatá.saik, saját sü.tegeik, ..saját _saltereik, saját 
lovagjaik, saját téziseik, saját vitézeik, saját _protéziseik, .saját..hipatéziseik 
és •saját gépfegyvereik. Vannak saját lakatjaik ,és láncaik, .piramisaik és 
pyramidonnáik, és dansfingjeik és. kamatedrálisaik, és:.saját an б leszeik és 
kanálisaik, saját - rituáléik, és arhimandrilláik. Vannak tulajdon drogrnáik 
és tulajdon gyanakvásaik: és tulajdon .szkepsziseik, tulajdon .szepsziseik, 
tulajdon ebeik, tulajdon ÖNMAGUK és tulajdon .- N Ј  JK. '..Tulajdon zrip-
táik, tulajdon 'seszószékeik, saját sirjeik és saját rabjaik, •saját-pénzeik és  

saját sírrévészeik..Saját VANjuk .és saját VALjuk. Vágynekik. Van nekik  
a mi nincsünk. A mi NEMünk, a mi N ) LKtTLünk.  

Nekünk viszont van a tulajdon kutya LÉTÜxцΡK, a tulajdon ordasi, tu-
lajdon emberi LÉSZоNK. :fis az ő  dolguk merőben nekünk dolgozik. 

* 

E zűrzavar padozata sebzett szántható föld 
és halottak 
kutya vakond hangya emberi hullák 
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Fáradtság elvitt kezeivel boltívezett 
bütykök kemény zafírjaival 
ez a zabolázott beszédégbolt 
üres ruhaujjak csomóival 
a föld Táncaival 
szegesdróttal 
ez a szürkén látogató égbolt 
megszólal majd 
ugatással 
alvadhatatlan vérrel szólal 
szenvedéllyel 
tudatossággal 
Roppant hangszóróbál d ől majd 
a bosszuló vidám alvadatlan term ő  
vér 

Kutyaugatással. Veszettség tajtékkal. Tisztán ugató vérrel. 
Harapással. 

Minden kutya. Farkaskutya. 
Csüggedés farkaskutyája 
várakozás és sors farkaskutyája 
türelemé és türelmetlenségé 
boldogtalan szerelem farkaskutyája 
és a bosszúé 
erős ordasi tünet farkaskutyája 
a delírium farkaskutyája 
szájkosarát láncait harapja 
át is harapja meg is szólal 
ordassá válik 

Mint földbe ásott csontot, elrejtettem, meg őriztem az előjeleket. Meg 
is szólaltak a szövőszékek, az állcsontok is leverték bilincseiket. Betelje-
sültek az előjelek, feltündökölt a smaragd, megérett a fiirt. Megnyíltak a 
falak s a szárnyas ordasak útra keltek az đszi virradás elé. 

Szuka, szenvedély és igazság büszke szukája, életet fiadzottól, immár 
nem kutya életet, de ordas és emberi életet. Nem, nem hiába voltál oko-
sabb a katasztrófánál, a várakozásnál, a háborúnál, az emberemlé-
kezetnél. Nem járt túl az eszeden a kutya halál. Te vagy z a kéz, 
amely ábharapta a háború vérbe borult torkát, te vagy az a szuka, 
mely gombánkról letépte a szájkosarat. Te vagy az az eml ő, mely 
emtette hússal és csonttal dúsított szántóföldünkét, és megszólalt a föld. 
Haraggal és bosszúval. Vágytajtékkal. Igazsággal és értelemmel. Tu-
datossággal. A többé nem emberfaló. A többé nem láncra vert, a többé 
nem határokkal szabdalt, a gránátokkal sohatöbbé nem dúlt. Többé nem 
a háború földje, többé nem kutya föld, többé nem a csipkés vakond ha-
lál, nem a boldogtalan halhatatlanság földje. Parasztok földje, emberi 
föld, halandó és boldog lényeké. 

• 

Minden Ő. A Szégyentelen. 
Kutya is, nőstényfarkas is, n ő  is 
és minden kutya delíriuma 
a farkaskutya puszta ordasi tünete 
a farkaskutya bosszúja és boldog szerelme 
türelem és türelmetlenség 
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a farkaskutya megért sorsa 
Hisztéria és akarat szukája a történelem telefonján 
a telefonon melyb ől ugatás és vér buzog 
és álom 
bosszú-kéz és gyűlölet-kéz is ő  
a viadukt gerincét zúzó kéz 
gerinc is viadukt is 
jelzés az üvöltő  vágányon 
és maga a kurva görbület a szakadék el őtt 
hazugság szulákja 
igazság acél sínpár] a 
vigasz-emlő  és szerelem-eml ő  

Mindez a Szégyentelen. 
A sokaság sötétjébe és világosságába 
búzakalásztengerbe 
búzába és lisztbe 
kenyérbe és álmokba révedt 
az emberiség hangyabolyában mosdatott leány 
hajnalpírban 
kora ősz tiszta egében 
szabadult ki magányából 
a felszabadító 

Ő  a szubjektum és a világ mérlegének 
biztos egyensúlya és mámoros túlsúlya 

Csodálom tömény töltet ű  ábrándozását az arany daraború korról 
Mérgező  nő  vagy állom szerelmi ősvegytanának alkalmazója ő  
Tűz tüzet fojt el az alvilágban hol kloroformozott vágyak 
Smaragd és szabadság szenvedély ű  vérében csillogó tünetek tápláló és 

vak gombáit tenyészti 
Titkon lobog az arany mint hajnala föld és egyenl őség bíbor vállain 
Eső  ha éri felcsillantja az els ő  cseppje és haja a holdtalan éjfelen át- 

/г  оgyog 
Fehérlika feltárult mélység acélsín és az aláásott történelem gör. bületével 
Remeg Szégyentelen összeszorított combja a vágytól vakítón villog liszt 

/és testvériség fölött 
Az erő  meleg előjelei megőriztettek sötét halastavak és kék szelnek 

imélyén 
Tengeri csillagokként kelnek ki onnan és úsznak az orgazmus vagy a 

/felismerés lassú vonaglásában 
Kebleit simogatja, lázas idomait Szégyentelen és leomlanak a tudatlan- 

ság és hazugság falai  
S ordastutarára döbben a kutya az üt őerek és idegek őrült gépezetében 

Csodálom tajtékpuszta bizodalmát a képzelgés békaszemében 
Minden önkényes hivalgását a jó és rossz átkozott gyógyintézeteiben 
A háború és béke síri kínpadjai az álom és valósági ópiumbarlangjaiban 
Hol Szégyentelen nevet ő  szeme és kéjszomjas szíveket nevetve kutató 

. /keze  
Nem különböztet meg rosszat é; jót sem háborát és békét sem álmot és 

/valóságot sem szégyent és dics őséget  
A papok keresztelték Szégyentelenre a b űn és kísértés jelének tartván ő t 
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Mert az ők Jó-ja szerint ő  a Rossz merőben pokoli megtestesít ője s  
/a botrány maga 

Az ő  testéről kelt fel az ember összeszorított ököllel és tudatos 
;gyű lölettel benne 

Az ő  teste emtette a szenvedély ordaserejével hogy ne legyen többé 
/kutya az élet  

Agyékla nem a megbékélés fejealja keble sem a fehér feledés forrásа  
A trsteniki ferde villanypóznák túldrága bocskorok és cigánypecsenye 
Az ő  kristályügekastélya ablakai alatt kutyára és lángra vártak 
Megveszett kutyára mely vonít és nem tekeredik a saját szomja sem 

/csizma köré 
Felborzolt hemzsegések gabalyodnak a k őkorszak szenvtelen kegyetl Іn- 

/ségében 
Arcán a víz és fehér kenyér árnyéka vibrál a jövend ő  könnyedség 

/mosolyán át 
Remeg a lefogott nyílvessz ő  bal keze pulzusán és költők üres sisakján 

/átsüvölt 
Fekete fényű  könnycseppekben szitál az éj sr_aka Szégyentelen él ő  

/hitehagyottságának műszembogaraiban 
Odakint az éj egyre sötéted ő  kövétől nem feketülhet vaksötétté a lei eg ő  
Alvadt vérré hanem börtönférgeket irtat vele a kezekbe rozsdásadott 

/kulcsokkal 
Szívében szabályos kalapács ver és leveri rabok lábáról a bilincseket 

!zengőn 
Lényének nyugati fele észbontóan tökéletesen megfelel a világ keleti 

lfelének 
Еs habzik a vér és felváltva liiktet éhség-jóllakottság gy űlölet-szeretet 

/és igazság-bosszú érverésével 
Tenyerén pedig egy lilaarany lepkeszárny dacol minden viharok ellen 

s nincs az az értelem mely összesíthetné és kivonhatná mámorai és 
/álmai szabadon 

Rajzását 

Az első  kőnapon ez a szenvedély és ,az álmoknak ez az egész botrányos 
/színháza sötétségben marad 

És mintha valóban sem oka sem létjoga nem volna egyik őjüknek sem amíg 
/penészes kaszárnyák  

Ealső  osztályú szállodák és a fasizmus bástyái épp hogy csak megremegtek 
/arany alapjaikban 

A második véres napon tenyere még szerelemt ől forrón tagad a bosszuló 
ihamlokán és szítva ajz 

Еs tenyerének ez a lá,ngj ,a mindenkinek a vágyódás és az egység mély 
/bódulatába ejtő  szülőföldje 

A bosszuló soha el nem felejtheti soha ki nem irthatja szívéb ől soha ki 
/nem tépheti lényéb ől 

Váltig bódulat és hasis az de hagy ne lenne a megfélemlítési; magától azt 
/a kezet sohase titkolja 

A harmadik kristálynapon a soha többé össze nem zúzhatón és be nem 
/vakulón 

Hozzá fog vissгatérni a többé már nem kutya az embernek többé már 
/nem farkas ember a saját álmával 

s delíriummal és mindazzal ami eredend ően a Szégyentelen sajátja volt 
/és nem csupán bosszú és nem csupán vigasz 

Hanem az ember igazi java és jó joga minden embernek benne és maga a 
/Szégyentelen 

1933. X. 30.  
Dudás Kálmán forditása  
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Por 

BRASNYO ISTVÁN 

CSILLAGOK 

Szalmakazal, 
ahová az emberek lefekszenek aludni 
a derült éjszakában, 
a tarlón fekete szél 
susog 
a tejút örökös íve alatt, 
és a durva kenderpokrócuk 
testeket domborítanak 
egészen hajnalig, 
amikor a szemöldökökön 
megcsillan a harmat 
a cirkumpaláris csillagok határán. 

HATÁRKŐ  

A keresztúton 
éjszaka madarak szállnak le 
és ráállnak a szürke, hideg 
határkőre, 
mely alóla dombot 
már ellapátolták, elvitték 
feltölteni az istálló földjét, 
az udvart; 
valaki még tovább haladt 
lefelé az érdes kő  mellett, 
egészen mélyre, 
hogy ásója élével 
hullámot ne üssön földjének 
egyhangú simaságán. 
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A VAROS CYMERE 

Mire a fehér galamb 
csőrében a zöld olajággal 
a sárga mezőben 
elhúz a bástyatornyok felett, 
a vízen már messze járnak 
a szálfákból összerótt hajók, 
az őr bóbiskolva alszik 
a sarkig kitárt várkapuban, 
csak a címer 
babérral és cserfalombbal övezett 
szegélyén kívül 
néz lefelé a domboldalon egy paraszt 
a kapálásból felegyenesedve, 
mintha a túlpart dermedt síkján 
figyelne valamit. 

ÚTSZEGÉLY 

Este, ahogy hazafelé tart, 
az út meredek partján 
leül valaki, 
nyomai eddig vezetnek a porban. 
Kezével letépi egy fű  
kiszáradt sárga kalászát, 
mozdulatából megcsörren 
háta mögött az érett kutyatej. 
Vagy majd a szél hordja szét 
a magokat a sötétben, 
amikor a lapály felett már 
látni lehet 
az éjszaka frissen kelt vezércsillagát. 

DELELÉS 

Az úton 
piros ruhás lányok mennek, 
ahol a birkanyáj szürke 
ködfelhőben delel, 
míg visszakérődzi a sórnarta füvet, 
és csak sokára mozdul 
egy kutya feje, 
mikorra a szoknyák szegélye már 
a délibáb hullámai közt libben —  
s a felhők hangtalan állnak 
a forró suhogásban. 

TEMETÉS 

1957 vagy 67 február hó 4-én 
erős hószállingózásban 
a temetőcsősz keményen megkínlódott 

52 



az átfagyott földdel, 
míg megásta a sírt valakinek, 
akit maga is ismert, 
s akiről senki sem gondolta, 
hogy épp aznap fogják temetni — 
fekete ruhás és kalapos meg 
báránybőr sapkás férfiak, 
tarka gyapjú nagykend ős asszonyok 
álltak a sír körül, jeges göröngyöket 
dobáltak az ezüstös fedelű  koporsóra, 
és nem tudták magukba fojtani 
a fel-feltörő  zokogást; 
de miután a lobogókat 
visszavitték a helyükre a templomba, 
a háznál a toron disznótaros 
savanyú leves volt, 
és a pecsenye mellé nagyon jó 
savanyú paprikát adtak az asztalra. 

EGY RÉGI KÉPEN 

Egy régi képen a katonák 
a lövedékekt ől felszántott erd őn 
keresztül 
megvasalt nehéz trénszekeret húznak, 
amely elől kidőltek a lovak, --
mintha még mosolyognának 
túl a pillanaton, 
s egyikük zubbonyára tintaceruzával 
x-jelet írtak a papíron 
egy régi-régi háborúban, 
amikor még gyerekcip őben járt 
a fényképezés. 

POR 

Biztos jelei az elmúlásnak 
a lavór megfeketült peremén, 
amelyből a véletlenül belehullott 
bogarak 
sohasem tudtak kievickélni, 
vagy az asztalon a lámpa 
porcelán erny ője 
egyetlen ujjlenyomat nélkül, 
elhagyott szabókban, 
ahol már vastagon áll 
az idő  leülepedett pora. 

A KÜRT 

Járatlan utak mellett 
a kerteken túl 
vagy üres utcában 
egészen a falu szélén, 
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ahol ünnepnapon  
leülnek náhányan  
egy farönkre, árak szélébe,  
meghányni-vetni olyan dolgokat,  
melyek a későbbiek folyamán  
sorsdöntőék lehetnek  
valaki egy rézkürtöt hoz  
a hóna alatt, egy rézkürtöt,  
mely eddig fényét vesztve  
sötét szobas zarokban lógott,  
és csupa olyan emlékkel van teli,  
amiket sohasem lehetett idejekorán  
beleharsognia világba.  

EMLЁKEZET  

Amikor a víz  
suhogni kezdett a tűzön a fazékban,  
a polcon felejtett csontfedel ű  
imakönyvben  
hallgatott az ákombákom írás,  
az arany lapok ragyogtak  
a vér felfelé szálló  
híg gőzében,  
mely lecsapódott az ablaküvegre,  
míg valaki a kabátujjával  
le nem törölte  
a mindenkori emlékezetet,  
hogy a behavazott utakra  
pillanthasson.  

OLYAN ЕJSZAKA  

A kisfiúnak hajnalban  
pukkantyúkat hoztak,  
melyeknek belsejében sötéten  
és mérgesen lobbant  
a puskapor,  
és bevilágította a bútorok alját,  
amikor odakinn még sötét volt,  
a dér sápadt fénnyel tapadt meg  
a fakoronákon,  
egy olyan éjszaka után,  
melytől az emberek  
sorsuk jobbra fordulását várták.  

IDO LEVЁLfRASRA  

Az örökzöld sűrű  hideg  
felhő]  e 
félhomályba vonja az ablakokat  
és a kerítés vasrácsain kívül  
elhalnak a léptek vasárnap  
estefelé;  
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a szekrény ajtajára akasztva 
sötét ünnepl ő  ruha lóg 
s a tűzhely kihűlt lapja feketeségével 
már az éjszakát sejteti, 
az istállóban még elb ődült a kisborjú, 
amikor az asszony 
gyűrűtlen vaskos ke гével  
a halványkék papíron írni kezdi 
levelét 
a messzi országba vet ődött fiúnak. 

SORS  

Hamis hangoktól feldühítve 
a tanító 
kezébe kapja a hegedűt  
s a vonót félredobva 
kitátja fekete bajusszal 
beárnyékált száját 
és a fát porcelán  
fogai közé szorítva 
ropogtatni kezdi, 
melynek szekrényében  
mélyre ragasztva szunnyad 
az elszürkült papírlap 
keze vonásával a mesternek: 
Antonius Stradivarius, 
hely, évszám, rendre; —
a vidéki iskola hűvös 
folyosóján 
a kislány félve húzódik 
hátrább és hátrább 
a félig kitárt ajtó árnyékában, 
hol veréstől félve hallgat 
a sok megszeppent gyerek. 

SZŐBESZЁD  

A konyhaasztalnál, 
amelyiknél valaha egy sakkbajnok 
náhány partit játszott, 
és mindegyiket fölényesen 
megnyerte, 
most olyan emberekr ől folyik 
a szó, 
akiknek nevét másfelé 
hallomásból sem ismerik, 
és földekről, melyeknek pontos 
fekvését  
csak egy kataszteri hivatal 
elrongyolódott térképein lehetne 
minden kétséget kizáróan 
kimutatni. 
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ŐSZI ESLEK 

A rózsák kihűlt szirmai felett 
a kertben 
elidőznek a felh ők, 
és a körtefa árnyéka 
belevesz 
a langyos vízzel telt dézsába. 
Valaki áthajol a kerítésen, 
botját a csupasz faágra akasztva, 
ujjaival az átázott földbe 
túr, 
mintha keresni valamit. 

A SZEGÉNYEK 

A kisvárosban, •a kopár 
mezőség szélén, 
ahol a birkajárás kezd ődik, 
és kiöntik az olajgyár 
szürke kocsonyás hulladékát, 
zsákkal a kezükben hajlongnak 
a maszatos arcú szegények, 
halomba gyűj tik a szappanos 
göröngyöket, 
amivel a szobájukat f ű tik, 
melynek vakolatlan mennyezetét 
gerendától gerendáig 
kék árkuspapírral 
tűzdelték be az ősszel. 

HIDEGSÉG 

Hiába hajszolják a sebzett vadat 
az ibolyaszínben úszó 
ugaron, 
megáll a tócsa szélén, 
iszik és elinal, 
mikor az égbolt sötét sarkában 
hunyorogni kezd az első  csillag; 
a három vadász 
tehetetlenül nézi, 
kiürítik fegyvereiket 
az alkonyatban feltámad a szél, 
hideget önt végiga barázdán, 
melyben a kórók fényes szárai 
csattogva ver ődnek össze. 

IDÉZÉS 

A fehér papíron 
elmosódott számok 
és a pecsét lila rózsája 
egy régi hajnalból, 
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melynek jövetelét 
Piros ceruzavonásokkal 
sürgették; 
a gyerekek még aludtak 
beleveszve a kockás  
dunyhahuz а tba, 
leheletük párája 
az ablaküvegen csorgott lefelé, 
odakinn felzúgott a szél, 
amikor kelt a nap 
a párátlan és kopár égalj 
remegő  pillanatában. 

HAZAÉRKEZÉS  

Ahogy a nagy hal 
ezüst színét vesztve 
rotyogni kezd  
az öntöttvas fazékban, 
a felszálló meleg 
elcsendesíti a légyrajt, 
odakinn meglibbennek 
a lombjuk vesztett ágak; 
valaki azt álmodja, 
most érkezik haza, 
a fák tövén 
sötét gombák virítanak, 
és csizmája szárát 
tüskés cserjék karcolják, 
hallja. 

PIRKADAT 

Szerszámok, melyeknek fa 
nyelét 
hordók vizében áztatják 
álló éjszaka, 
a tágas udvar, 
mely a nyári pirkadat 
vissza nem tér ő  fényeiben 
játszik, 
és míg a csukott szobaajtó mögö ć t 
öltözködni kezdenek, 
fentről fényfolt hullik 
egy sötét tarkóra,  
világos bőrre, 
a forróság miatt otthagyott 
ruhadarabra.  
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vonzások  

U Т ASI MÁRIA  

GYÖNGYKЕNT HULLIK EL 

Vérvörös rózsaval  
szúrós nehéz tövissel 
születtem 

Harminc évet jártam 
harminc telet 
és harminc nyaтat 

A tavasza dús ősz 
ígéret és érés  
messze elmaradt 

Fekete rózsával 
tövis nélkül a sorsom 
gyöngyként hullik el 

FRONTÁTTÖRÉS  

Legelőször a követ hengerítem el 
Aztán átvonulok a szürke ingoványon 
Napokig évekig vonulok át 
S ha mindezt megcselekedtem 
Néma tüntetést szervezik 
Suhogó fekete zászlók alatt 

MÁGIA 

Felakasztották a legszebb rózsát 
Valahol harangoznak 
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Fekete a máglya 
Fekete a gálya 
Fekete a rabság 

A mélyben harangoznak 
Felakasztották a legszebb rózsát 

VЁLETLFN 

Ki-be nyílik a csirkeól ajtaja 
mígnem egyszer elszáll a kotlós 
messze egészen Párizsig 
S megtanul énekelni 

sZOLONGATO 

Saha el ne aludj 
fekete tulipán 
hí fekete gyász 
hajnal vasárnapra 
pünkösd virradóra 
Soha el ne aludj 

Soha föl ne ébredj 
fehér liliomszál 
hí a híves patak 
rejteni az orcád 
messze elrejteni 
Soha föl ne ébredj 

TALPIG HrtJTLENSIJGBEN 

Hites életemmel 
takarlak 
patyolat ingemmel 
hegyektől rejtelek 
nagy víztől rejtelek 
vadaktól rejtelek 
talpig aranydíszben 
talpig gyémántdíszben 
talpig hű tlenségben 
Hites életemmel 
takarlak 
patyolat ingemmel 
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VONZASOK 

Estéért sóhajtottam 
s az reggelbe hajlott 

Nyarat kívántam 
térdig télben jártam 

Most i t t vagyok 
s ott szeretnék 
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villámzár  
TAIYI ISTVÁ1v1  

MOTYOGUNK MOTYOGUNK  

barátomnak 
aki ezt a verset sohasem olvashatja 
11  

a söprűs műhelyében  
beleavatkozna a nyomor  

sűrűn nyelő  területeidbe  

fodros inged  
az esernyő  idegcsomója előtt  

úgy ültél korai hájad elé  
mint aki a kádba  
loccsan  
a szappanra pillantva  

tükör az állatmesékben  
a holló csőre alatt  

szögekkel  
a küszöb szákapcsolat ~aiban  

tuskódon  
az özönvíz-tranzisztorból  
goromba citera  
magyar variáciák  
az örökbe fogadott folyó  
fecskeáztatta köde  
a suhanó temetésekrő l  
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körülmetél 
összekotor 
kitalál 
beszerez 

mint egy bizalmas beszélgetés 

bakancsodban 
a mag béka-háta 

rúgásra alkalmatlan 
pengetésre és gondolatokra szintén 
keresztbe fektetve a leveg őben 
felszentelés 
a lábak és kezek szégyenérzetével 
fészekből pottyanhatott 
ki 
vagy kéményből 

a CSOKORBAN 
hitvesi köszörűkő  
nemi-tekintély 
látomás-lerakódás 
(öntödék zsibbadt formái) 
korrekt szabadkozás 
kusza tücsök 
szétdörzsölt akt 
két lap között 

egészséges szimmetria 

kihúzott dugó 
megfontolt cuppanás 
egyenes adás 

motyogunk motyogunk 
a halál 
asztali jelenetér ől 

ne figyelj a szóra 
mézsárga körtea darázs 
szeleteivel 
és a lányokra se 
akik 
vers-vízcseppek 
a bogaras sző lőfürtön 
(elvégre szüret van) 
s a kalória kisebzi 
az asszonyi kéz elméletét 

FAR 
EXCELLENCE 

a haszonélvezet 
a háziádlatak válladéka 
a fogászati rendel ő  vézna szerszámokkal 
nehezen megközelíthető  
csákányok és fúrók könyöke 
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NARANCS 

így bomlik gerezdjeire 
a magtalanított méret 

barátomtól kaptam 

mint egy rojtos kabát 
mint egy motorkerékpár a tücskök arénájával 
mint egy Piac 
mint egy nyilvános árnyékszék pantomimja 
mint egy önkiszolgáló 
mint egy lány az érettségiz ők tablójáról 
mint egy japán hadirokkanta süt ős 

egérsDagú újságból 
nyereményszelvény 

senki sem figyel ablaknyitás után 
az ollóra 

a ceruzára 
az aforizmak és ellenaforizmák 
áramkörében 

mint egy spinoza 
mint egy kanta negyven évig őszülő  

harangok 
váltóival 

mint egy cs7avargó 
mint egy özvegy hangszerével 

a pattogatott kukoricával 
mint egy gödör 
mint egy váratlan fordulat 

gitár 
mint egy közmondás 
mint egy hasonlat 

a szűzlányról fecseg ő  novellában 

végkimerülés 
az emeilkedőn 
a leforgatott 
síkokkal 
a leforgatott 
pontokkal 
a leforgatott 
forgással 

mondom 
a foghúzása fogzománc a hangulatos 
ideg- és érbozót és érzék-szögesdrót 
és kicsapott 
bistosíték 
a sportolók szövetségével 
amint magasba emelkedik 
a háziállatok válladéka 
pedig reggel van 
délelőtt 
Pontosabban dél 
szombat és vers és lehet őség 
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még egyszer vers és kifigurázás 
mint fonattak 
a sláger távolodó mozivásznaival 

napszemüveg 
terpentintől fényes hasamon 

a kirakatüveget mosó inas 
a parkot díszít ő  egyszeri csaj 
az egyszeri virággal az egyszeri sétányon 
az egyszeri gondolattársítással 

nahát 
a kacér 
szervező  
tökmaggal röfögő  
zsebében 

még a borzongásra panaszkodik 

az imazsámoly elő ítélet 
csukott siratóéneked feszület-csipkéjén 
lapjai akár a préselt növény 
szemetel a táj 
a tartalomjegyzék fércmunkája 

a lágyulás 
a keményeknek kedvez 
ha akarod 
élő  csapda 
a hónalj gyújtószerszáma 
az 
égnek szánt pillantásokban 
sóvárgó nyers színt vedlik 
elposhad a zápor 

ő  könyörületes 
hiába az ecset 

a fényképész 
a mentőautó 
a szolipszizmus 
az ördöngös 
a gombolyag 
a NARANCS 

így bomlik gerezdjeire 
a magtalanított méret 

barátomtól kaptam 

VILLAMZAR 

beder István barátomnak 

gyermekkorom 
az 
erdő  
volt 
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néha  
lecsaltuk a lányaktit 
orvosdit játszani 
akkor még szerettem 
a medvecukrot 
akkor még nem hallottam 
őket 
a napon sült kalác ~káról 
a szögegyenesítésről 
beszélni 
akkor még nem mesélték 
előttem 
álmaikat 
a gyárépítést sem 
a hason 
a háború alatt 
a bombázást sem 
az ébredést sem 
amikor kiderül 
hogy az egészből 
csak a 
gyárkémény 
marad igaznak 

a délután pirosgatyákat 
és medvecukrot osztogatott 

nos 
ebben a versben 
igy alkonyodik 

hogy  
önben  
három pont 
maradt 
azt a lélektan 
a kókuszdiónak 
a kaviárnak 
a világkörüli utazásnak 
a hófehér játéknak 
a nevelőnőnek 
a gyerekszabán'ak 
tulaj donítj a 

kötőjelekkel 
aláhúzott sorokkal 

ez mintha 
az este esete  
lenne 
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éj szaka 

éjszaka j ó egyedül 
dzsesszt hallgatni 
a falu kormos lesz 
a cigányok válykot 
hajigádnak egymás 
fejéhez 
a gyerek földet rág 
a kutyák ismerős 
csaholása 
szódával a pohárba 
rándul 
a rég várt 
és meg nem érkezett vend "egek 
poharába 
a hó elesik 
az udvaron 
a nem is oly rég emelt 
W. C.-emlékmű  
mellett 
a kémcsőben lejátszódik 
egy korszakom 
meg kéne nézni 
mit is említ 
a tudomány 
az alárendelt lila füstölgés 
néd 
tetszik nekem ez a tubus 

a szerelem földalattijával 
ez a váza 
a pillanat fröccsével 
ez a villámzár 
a hódítók aljnövényzetével 
még címnek sem rossz 
a fogmosást is 
helyettesítheti 
jobban mint az alma 

WILLAMZARRRRRRRRR 
RRRRRRRRR 

RRRRRRRRRRRRRRRRRR 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
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100 p iros kisharang  temetése 
SZ Ű GYI Z®LfiAN 

én láttam 
meséltem is 
hogy ráborul 
tenyerünkre a 
tégla-sár 
beton-hó 
fa—kőkocka 
vas—narancslé 
közben kisüvegeink 
szétfolyatták az id őt 

anyám 
tedd félre kezed emlékszel 

a virág temetését 
én láttam 
meséltem is 
megnevezését egy embernek 
volt feje neki 

anyám 
tedd félre kezed emlékszel 

a falu első  emberét 
Izraelből jött 
(a régi térkép helyett) 
kéregetett 
katonaruhában menta templomai 
nem volt rangja 
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lefokozták félmeztelen 
jött a falu első  emberének 
én láttam 
meséltem is 

anyám 
tedd félre kezed emlékszel 

ne csináljam mondták 
napfogyatkozás lesz 
elviszi 
az elefántcsont hamutartóm 
a falra akasztott hangszerem 
az őrzött lexikont 
a két kisüveget ha ellopnám a kirakatból 
a 100 Piros kisharangot 

a bal fülembe súgjanak kértem 
nem piszkos 
jobban hallok rá 
a bal felem jobban szeretem 
a bal kezem is balról van 
a bal a bal oldalam 
ne csináljam mondták 
ne csináljam mondták jobb felemnek 

én láttam 
meséltem is 

anyám 
tedd félre kezed emlékszel 

(.a) halotti zenét és mozartot 
együtt a harangokkal 

egy országnak leveg őt adott 
100 piros kisharang 
nagymamám meg pokrócokat 
szövőgépét 
bal lábával hajtotta 

repülős hadnagy volt elődje 
mondják 
belezuhanta harang gongjába 
két vödörrel találták meg 
a haranghalál nem törvényes 
beleolvasztották a rézbe 
ahogy a hősöket is 
100 piros kisharangot keresett a falu 

én láttam 
meséltem is 
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eltűnt  

barátom  

anyám  
tedd félre kezed emlékszel  

LYON Hőtel de Ville-Fontaine вartholdi-ból  
küldött levelet whisky-partnerének  
egész úton odáig állt  
ket bennszülött helyet keresett  

100 Piros kisharangnak  
apját nem találta  
tudta 15 éve svédországban él  

azért ment franciába  

én láttam  
meséltem is  

anyám  
tedd félre kezed emlékszel  

ujjal fölé jelszavakat ragasztottak  

koszorúkat font  
ezüstpapírból  
férje sírjára is vitt  
nagyon köhög mondta  
jobban mint szokott  
(ő  mindig köhög)  
este miután megmelegítette cserepét  

dereka alatt  

én láttam  
meséltem is  

anyám  
tedd félre kezed emlékszel  

képeit  
mikor gipszbe rakta  
díszzsinórral átkötve  
üvegezte be  
egy szentképet és  
képeit  
bal kezével írta rá  

„benne megtestesült a népkiáltvány"  

én láttam  
meséltem is  
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„kikérdőjelezett hordók élnek bennünk” 

anyám 
tedd félre kezed emlékszel 

ahogy a falu nagyharangját 
a temetőbe húzták 
(nagyhalott volt) 
a föld nem akarta befogadni 
sírját láncra verték 
fel akarták emelni 
a kápolnából lesték 

a testüket 
a fatörzseket 
a kőkockákat 
egy asszony fejét 
100 piros kisharangot 

én láttam 
meséltem is 

anyám 
tedd félre kezed emlékszel 

a városokig 
honvágy nélkül 

(GONG) 

megkerülve a kápolnát 
a sírra dobták 

én láttam 
meséltem is 

az újságárus szerette a f őtt tojást 
adtái neki 

anyám 
tedd félre kezed emlékszel 

a harangok kinevették emlékszel 

a jobb kezét 

mi a sarokra jártunk vízért 
a disznóknak 
aztán mi is megfürödtünk 
emlékszel a kisharangot a fülembe tedd 
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mondtam 
a balba 
arra ébredjek 
(hetekig aludtam) 

anyám 
tedd félre kezed emlékszel 

100 piros kisharangot 
próbáltál bal fülembe dugni 
már tél volt és hideg 
nem fértek bele 
mondtad az újságárus 
nem fértek bele 
a piacról hoztál egy embert 
nem fértek bele 
a temetőcsőszt hívtad 
a fej ős asszonyt 
nem fértek beli 
mondtad az újságárus 

politikaaaaaaaaaaaaaaaa 

nem fértek bele 

anyám 
tedd félre kezed emlékszel 

100 Piros kisharangot 
próbáltál bal fülembe dugni 

én láttam 
meséltem is 

hogy ráborul 
tenyerünkre 
100 piros kisharang 
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drámai szövegünk 





újrajátsгani  

BÁLINT BÉLA  

ébredsz a fénnyel  
újrajátszania szépet  
reggelenként kezdeni  
ha elkéstél az újrakezdéssel  

feltétlen leállni  

sötét színpad; megvlágítva a 4-es pontban e y fehér szó-
szék, mögötte apa áll félhamálybGn, vi' ág Оs zubbonyban ; 
15.30; talán még esni is fog, tegnap is evett; az ég unottan 
.szürke, felbillenve vár a törö`.t fül ű  csésze is az ablakpár- 
kányc ~n, mozdul a várakozás, mondom, esni fog 

APA: 	(elgondolkozva önrangéhoz)  
Játszani ... műkor már ,késnek a percek ... j átsza.nd ... az üres 
szabókat kerülni, nem felejteni, csak füled zajábol töröld a sár-
guló hangokat... 

(szünet)  

Fitt! 
(fény apa arcára; elhanyagolt küls ő, merev a.г  akif_ejezés) 
Lu, Fitt még nem írt?  

LU: 	(megvilágitv а  az arca, elő tte az 5-ös pontban szintén szószék,  

alacsonyabb; a lányon fekete zubbony-blúz; hidegen) 
Nem, apa, Fitt még nem írt. 

APA: 	(folytatva önmagához) 
Újrajátszani ... ébredsz a fénnyel ... újrajábszani a szépet . . 
reggeleniként kezdené, ha elkéstéi az újrakezdéssel, feltétlen 
leállni .. . 

LU: 	Apa, csészében a kávé. 
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APA: 	(tekintete hirtelen a néz őtér 'másik felére)  
Azután, mikor már érzed ... mikor már te sem tudsz hinni a 
csillogásban ... akkor is tovább, várnak, várják a pillanatot,  

lecsapnak könyörtelen rád a hosszú hallgatás' оk. 
LU: 	Két cúkemra'1, mint mindig? 
APA: 	Érdes .a vászon, pihenne mára mester is, talán mégiis újraját- 

szani a szépet, talán v'isszalépnd kin őtt percek izgalmába. 

(szünet)  

Lu, Pitt még nem irt? Ma te játszod anyát. 

(szünet)  

Pedig azt mondta, apa, most el kell mennem, írni fogok. 
LU: 	Vagy .talán ma nem is innál kávét? 

15.32, ,az ,idő  mintha megrekedt volna; nehéz a várakozás, 
ha nem érzed a következ ő  lépés súlyát; még nem lehet 
tudni, esik-e majd, különben is a hangulata fon:tas, és azt 
te is érzed, bennünk a szorongás; mozdulni kellene, 15,33 

APA: 	Aztán,, rrnikar lehull mindkét szemhéj, forrók még az ajkak, 
lüktet .a ,párna alattad, na azon az éjjelen ... ha akkor érzed, 
hagy mozdul ,az ujjak közt ... hiába fojtod, ott él továbbra i's  
a szorításban, ha kezedben a gondolat ... igen, azon az, éjjelen  

lenne szép útra kelni (a b őrönd marad, fogynak az emlékek) .. . 
hív .a messze, fel a tornyo+kan túl, menni, míg egyszer mind 
meg nem érkezünk, igen azon az éjjelen, rét kicsiny mozdulat 
közt — erz lenne szép. 

(szünet)  

Két cukorral, mint mindig. 
LU: 	(hangot változtatva)  

Ma mintha jobb lett volna. 
APA: 	Valami mégis, ahogy a karjaim lógnak .. . 
LU: 	dalán !a tek јnteted. 
APA: Vagy inikább az élmény — a szá, ahogy kimondom. 
NILLA: (meggyullad egy újabb reflektor, a lány arcára irányítva; Ni.11a  

a dobogón ül a 3-as pontban)  
Já~tszaл i. 

APA: Mikor m.ár késnek a percek. 
NILLA: Játszani. 
APA: 	Az üres szabókat kerülni, nem felejteni, csak füled zajából tö- 

röld a sárguló hangokat. 
NILLA: Újrajátszani.  
APA: 	Ébredsz ,a fénnyel. 
NILLA: Újrajátszani .a szépet. 
APA: Reggelemként kezdeni. 
NILLA: Ha elkéstél, feltétlen lellni. 
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APA: Miikor már te sem tudsz hinni. 
NILLA: Akkor is csak tovább ... várnak a hosszú hallgatósak. 
APA: Érdes a vászon. 
NILLA: Pihenni már a mester is, ttialán mégis .. . 
APA: 	Újrajátszani a szépet. 
NILLA: Talán vis ~szialépni kinő tt percek izgalmába .. . 
APA: 	Aztán .. . 
NILLA: Mikor lehull mindkét szemhéj, na azon az éjjelen .. . 
APA: 	Útra kelni... 
NILLA: Hí.v a messze, fel a tarnyakon túl, menni... 
APA: 	Míg egyszer... 
NILLA: Mind meg neon érkezzünk. 
APA: Két cukorral, mint mindig. 
LU: 	Ma mintha... 
NILLA: Valami mégiis — a szó, ahogy kimondom. 
APA: 	(Nillához fordulva)  

Azt hittem, alszol. 
NILLA: Ezt tanítottad meg Pinttel. 
APA: 	Mérges is volt ,anya, amikor haDaértünk, oda a tojás, mondta...  

LU: 	Nem, .apa. Ezt nem ,akkor mondta. Apa, te sohasem fogsz meg- 
komo гΡlyad'ni, Pitt még gyerek, ezt mondta. 

APA: Igen, ezt nem akkor mondta. 

(szünet)  

Mintha fáradnvk, a folyöpartat sem járom tavasz óta. Mintha 
sárgulnának lassan az emlékеk ... talán ma nem is kellene 
csinálnunk. 

NILLA: De apa! 
APA: 	Lu, ma te játszod anyát. 

(a másik lányhoz fordulva)  
Nilla, amikor Fittnek születésnapja volt .. . 

NILLA: A nyolcadak? 
APA: Azon a hosszú-zöld tavaszon. 
NILLA: Fagylaltot vebtéd nekem a parikban a tó mellett. 
APA: 	Luval szökhetek fürdeni fehér alsóban, a piócák közé. 
NILLA: Anyácska varrta a kék ruhankat, nini is volt szabad felvenni, 

csak vasárnap.  
APA: 	Lu vezetett benneteket a sarakra is esténként tejért állni. 
NILLA: Fehér fodorra nem tellett, sírtam is sokat. 
APA: 	Lu vitte a nagykandlit, úgy futattál utána. 
NILLA: Lunak moziba is szabad volt menni, ha kérte. 
APA: Akarod, hagy holnap vegyek neked is fagylaltot? 
NILLA: Miért, kinek veszel még, apa? 
APA: 	Majd ,a tó partján. Csak tejszínt, mint akkor. 
NILLA: Nem, ez kedves, de holnap nem ennék fagylaltot. 
ANNE: (meggyullad a negyedik reflektor, az egyes pontban meredten, 

karba font kezekkel 6116 lányra irányítva) 
APA: Sétálni indultunk hármam. 
NILLA: Sátorosok a salakos út mindkét oldalán. 
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APA: 	A nagytölgyig mentünk. Pitt vadnarancsot talált. 117enn у i ге  
örültél a két ,szál ibоlyának. 

NILLA: A domboldalon mindkettőnket felkaptál. 
APA: 	Akkor látгtatak először fácánt. itt a telepen. 
NILLA: Miért vannak ketrecben, el is futottam. 

(szünet) 

APA: 	Amikor Pittnёk születésnapja volt .. . 
NILLA: A nyolcadik? 
ANNE: (vontatottan) 

Fitt nem is örült a tartántik. 
NILLA: (Anne felé fordul, továbbra is ülőhе lуzetben maradva) 
ANNE: Nem is volt torta. 
APA: 	(elkomorodik, lehajtja fejét) 
ANNE: Egeret dobott a zománcos lavórba. 
NILLA: (lassan ráragad Anne gúnyos mosolya)  
ANNE: Füstös rudat dugott görbe-+apáé+k kamrájába, anyuka, megmér- 

gezteik, kiabálta görbe-apó, nevetett is Fitt nagyokat. 
NILLA: Az én fiókom .aljára rákta a lopott golyókat. 
LU: 	Amikor Pittnek születésnapja volt... 
ANNE: Pittel mentünk asсresznyéért ,a sárga partra, futottunk is, mi-

kor jött a bácsim a kapával, vén szaros, kiabálta Fitt, meg sza-
ladt előttem a folyó felé. 

LU: 	A nyolcadik. Azon. ,a zöld-hosszú tavaszon. Fagylaitot a park- 
ban a tó mellett. 

NILLA: Pirosra kente Emma nénii :kacsáit. 
LU: 	Anyácska varrta. Kék fodorra nem tellett. Majd a tó part- 

ján, csak tejszínt, mint akkor. 
ANNE: Meg paradicsornmai dobta háton, mikor Emxni néni vizet mert 

a kútból. 
LU: 	Sétálni hárman. Sátomosak a nagytölgyig. Fitt vadnarancsot. 
NILLA: Tyúkot mentek fogni a nagyfül ű  fiúval, de meg ne mond 

apának, hallgattam is, mert mérges volt a nagyfülű , ott sü-
tötték ,a vízpartom .a fizesben. 

LU: 	A domboldalon. Akkor először fácánt, ott a telepen. 
Miért ketrecben? 

ANNE: Fitt nyitatta fel a fiókot is .. . 
NILLA: Egeret a zománcos lavórba. 
ANNE: Fittel cseresznyéért a sárga partra. 
NILLA: Vén szaros! 
ANNE: Meg szaladt el őttem a folyó felé. 

15.41, igen, itt már jarbtim, ismer ős .a fa :a tó pa ~rtоn, az 
asztalon elnyúló árnyékdk, igen, ezt a percet éreztem már, 
ismerős az arc is, talán pont téged aár, menni tovább 

NILLA: Tyúkot fogni a nagyfül ű  fiúval. 
ANNE: De meg ne mond apának! 
NILLA: itt a víz partján a füzesben. 
ANNE: Füstös rudat... 
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NILLA: Görbe-apáék ikamrájába. Anyufika, megmérgeztek! 
ANNE: Pttt nyitatóa fel a fiókot is .. . 
APA: 	Nem igaz! Pitt jó fiú volt. 

na itt megállni, nem a most szólít, kint tavábbr.a is minden 
a rege; a fák, ahogy állnalk mozdulatlan, ra képek a falon —  
de be7цnün ~k, patt fiagamzik újra valami és miért: az emlé-
kek, ha hagyod, hogy gyökeret vessenek -- széttolódr_ak a 
percek, elhal a jelen dzgalma — igen, belépnek könyörte-
len mád zajába 

Lu, Pitt még nem irt? 
LU: 	(hidegen) 

Apa, te is tudod, nem volt torta. 

középerősségű  diffúz fény, a pis:ztolyreflektоrak egyidej ű-
leg kialszanak; középen a 2-es pontb аn Fitt ül egy széken, 
egyszerű  öltözékben, mezítláb; körülötte kisebb-nagyutó 
dobozok, kezében készül ő  példány; szemmel láthatólag el 
van foglalva munkájaval; Lu kilép .az állvány mögül; Anne 
siető  léptekkel ,a fiúhoz megy, leül a dobogóra, figyeli Pitt 
mnurukáját, mozdulatait; Nilla átsétál az egyes pontba, Іeül; 
II. rajz 

NILLA: Csöngettek. 
APA: 	Talán a postása kutyával. 
NILLA: (karját előrenyújtja, kezében tükör, a hajút fésüli, gyönyö г kö-

dik a szálló fürtökben)  
Émted jöttek, apa.  

APA: Talán гégiscsak a postás а  kutyával.  
PITI: 	(feláll, kiválaszt 2-3 dobozt, elviszi apa rnö_gé, az ott lev ő  ra- 

kásra helyezi őket, egy papírlapot átvisz az 5-ös pontba, az áll-
ványra rakja, visszamegy helyére, folytatja munkáját; III. rajz)  

ANNE: A postást neon lábam. 
LU: 	(apához biztatóan) 

Régem mesélted a virágárus-kislányt. 
NILLA: Már voltak a múlt héten is, azt mondtam, elment apa, tessék 

talán a jövő  hét elején. 
LU: 	A kislánya temető  siarlkáról. Úgy szoktad kezdeni: nyáron .. . 
APA: Nyáron szegf űt árult: fehéretJpirasat. A fehéret bádogdobozba 

rakta, piros több volt. 
ANNE: (unottan)  

Éhes vagyok. 
NILLA: Anyácska képéért ötvenezret kaptunk. 
APA: Mindig azon gondolkodtam, adalép еk hozzá a barnakосkás in-

gemben. Eleinte nem is mondok semmit, mikor már csodálkozni 
fog, jó napot, kislány! 

NILLA: Még azon a nyáron falura mentünk anyácskával. Madzagon 
húzott. A bácsika nagyteknővel fogta a galambokat. Kisass.zony, 
elhúzтva-e engem is, kiabálták az aratók. A bajszos mondta, a 
többi meg csak nevetett. 
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APA: Jó napot, гkislány, hogy a szegfű? 
NILLA: Anyácska képe az ebédl őben lógatt ... a kályha jobban kellett. 

Nagyapóéknál igazi kemence volt. Macskájuk is volt. Ott ült a 
kemence pa,dk.áj án. 

ANNE: A boltos nem adott ,sót, talán ha fizetni tudnának, ,aranyosom. 
LU: 	Kék muhában йcsorgatt? Rózsát árult-e? Bíborvöröset. 
APA: Háromszázhúsz darabja, fehéret vagy pirosat? 

Neki akartam venni, mert alyan sánta volt. Télen, ha nincs a 
szegfű  — оlyankar ,a nyakát is ferdén. hordta. 
Ott .a trafik mögött, ,а  kápolna sarkán. 
Fehéret kettőt, meg egy punosat. 

NILLA: Nagyapó is ott ült a padkán. Tétem mindig dudorászott, meg 
piros volt .az ;orra. Csak akkor láttam fehér ingben, mikor аnyót 
temettük. 

ANNE: Talán csak a szerencsétlen, sz őike volt az asszonya, együtt álltak 
a pult mögött. Szép 'asszony tud halni ilyen hirtelen. 

PITI: (feláll, kimegy — kis idű  múlva visszatér pofúrral kezébe°,  a 
3-as pontba viszi, egy 50-60 cm magas állványra helyezi, visz-
szatér a székhez, leül, dolgozik tovább; IV. rajz) 

APA: Három a lányom, nekik viszem. 
Melyilknek a pirosat? 
Nem is volt, csak egy pár sárga szandálja., az is szakadt mind a 
kettő . 
A legkiisebbnek, hogy nagyra nőjön. 

NILLA: Sát sem ,adott, mondod, talán ha fizetnének? 
ANNE: Megvan, ta vasalón! A vasalón f őzünk holnap. 
APA: Neveittürvk is nagyot. 
LU: 	Rózsát árult-e? iViilyen voltaruhája? 
APA: A rezfagú-sóra lánya. Csak így hívta, ki ismerte. Kalendáriumot 

árult a Szára. Tankrát kis ,angyalokkal. 
Nem magas .az ária., hányat adjak, ,kettőt-hármat? 

ANNE: (szünet; hidegen) 
Apa, érted jöittek. 

APA: Csak .százötven darabja. 
Hadd maradjon a visszajáró, jó lesz a lányára. 
Más is hogyha már meg. 
Hát csak menjen, Sánc. 

NILLA: Már a. múlt hét elején is, mondtam, elment, tessék talán .a .. . 
APA: Nevettürцk is nagyot. 

A legkisebbnek, hagy miagyГa nőjön! 
LU: 	Apa, osönge'оtek. 
APA: Nyárom szegfűt: fehéret-pirosat. A fehéret bádogdobozba, piros 

több volt. Mindig azan gondolkodtam, odalépek hozzá, eleinte 
nem is mondok semmit, mikor már csadálkazni fog, jó napot, 
kislány. Hagy .a szegfű , háromszázhúsz darabja, fehéret vagy 
pirosat. Nеki akartam venni, mert olyan sánba volt, télen, ha 
nincs a szegfű  —olyorvkor :а  .nyakát is ferdén hordta., ott a trafik 
mögött a sarki kápolna sarkán. Fehéret .kett őt, meg egy pirosat, 
hárem a lányom, nekik viszem, melyiknek a pirosat. Nem is 
volt, csak egy pársárgaszandálja, az is szakadt mind a kett ő . 
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A legkebbmek, hogy nagyra nőjön, nevettünk is nagyot, a leg-
legkisebbnek, hagy nagyra nőjön. 

LU: 	Talán a postás, megyek, megnézem. 

17.10; vajorr melyik a nagyobb rossz, a b űnt elkövetni, vagy 
inkább az: tagadna, mi vétek 

LU: 	(kimegy a színpadról; V. rajz) 
ANNE: (feláll; élénken) 

A villanyvas ember volt itt tegnap reggel. 
NILLA: (szintén feláll) 

Kék a szeme. 
(Anne megindul a 3-as pont felé, megk гrülve Pittet hátulról;  
pár másodperc elteltével Nilla is elindul az 5••ös, majd ázt el-
hagyva a 3-as pont felé és így: lassan köröznek; VI. rajz) 

ANNE: A villa.nyoоs ember volt itt. 
Jó napot, kisasszony. 
Csak tessék beljebb. 
Csiinois a rnzhácskája. 
б , már rég kinőttem. 
Milyen j ó itt magnuknál. 
A szemünk a múlt héten, az utolsó darabka. 
(séta közben néha megállnak egy-eqy pillanatnyira, a kinyúj- 
tott kezükben lev ő  tükörbe néznek, hajukat rázzák, stb.)  

NILLA: Jó napot, kisasszonyok. Merre az órájuk? 
Talán a (kabátját. A fogasra akasztanám. 

ANNE: Kávét 'kérne-e? Éppen elfogyott, de hozhatok. 
Jó napot, kisasszonyok. Úgy küldtek, jönnöm kellett. 
Dehogy is, haragavak myo тΡna sincs. 
Hozzá se nyúlnék, el is mennék, de négy a. gyerek, beteg már 
az asszony iás.  

NILLA: Csak tessék beljebb. Erre tessék. 
ANNE: Jó napot, kisasszoлyok. 
NILLA: Flizetni sem kell. Mindjárt megvagyok. 
ANNE: Csinos a ruhácskája. 
NILLA: 0, már rég Ikim őtteпl.  
ANNE: Milyen jó itt maguknál.  
NILLA: A sze гnüntk a múlt héten  .: 
ANNE: Az utolsó darabka.  
NILLA: Jó napolt, kisasszonyok. Merre .  ,a'z órájuk?  

ANNE: Tatám a ,kаbátját.  
NILLA: A fogasra felak аsztanám.  
NILLA: Kávét kéxme-e?  
ANNE: Éppen elfogyott  . . 
NILLA: De hozhatok.  
ANNE: Jó napot...  
NILLA: Kisasszonyuk.  
ANNE: Úgy küldtek  .. . 
NILLA: Jönnöm kellett.  
ANNE: Hozzá se nyúlnék  .. . 
NILLA: E1 is memmék.  
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ANNE: De 'négy а  gуerek .. . 
NILLA: Beteg már az ,asszony is. 
ANNE: Fizetni sem kell. 
NILLA: Mindjárt Qnegvagyak. 

(közben Nilla az. egyes, Anne a 3-as pontban rnegáll; 17.25;  
Anne hirtelen leguggol, összekuporódik)  

ANNE: Nilla! 
NILLA: (unottan feléje fordul, de tekintete a lány mellé irányul) 
ANNE: Érzed? 
NILLA: Hol vam Lu? 
ANNE: Érzed a hideget? 

(Nilla felé fordul, továbbra is guggoló helyzetben maradva) 
APA: (előre -néz merev  
ANNE: Jömmd fognak... a hosszú hallgatásak..eiek. Nilla, mondd vala- 

mit. 

igein iZ az, a szarоmgás ez; hanуattvеLed magad .a hever őn, 
mézed merev tеkintettel is repedéist a.; plafonon a lámpa mel-
lett, érzed, valarn ~i történné fog, valamiјnek törtémnni kell, .a 
jelen roppanásig épült kiiasiny izg'alm аk sokaságából; hdtal-
maas zörej vagy szimite hangtalan — a mód nem számít, va-
jon a nagyak nem. érzik-e ugyanezt, mikor karjuk lendül, 
гхіikar. másaka гt ezreket küidenek a holnap mzgalmába; 
nem - ás 'a repe..déssa -lámpa . rnellebt,. nem is te— a szorongás, 
csak gaz +a fánbos: 

Mondj valamit.  

(szünet) 

Tele lesz a rét csönddel ... rв'i leszünk a csend ... a hosszá ke-
zek  
(kinyújtja lassan bal karját, megbűvölten. nézve azt)  

PITT: (feláll, lepakol kezéb ől; unottan)  
Apa, itt az ideje, mrrdj árt fél hat. 

APA: Igan, csak egy kicsit szeretnék még gandall Кoclni. 
ANNE: (továbbra is nézi kinyújtott karját, feláll)  

Az ujjak a kéz túlsó végén ... gyдílik bennük, az is mi vagyunk, 
Érzed a hideget? 
(Nilla felé fordítja' tenyerét széttárt ujjakkal) 

PITT: Ne most. Gendolkndj utána, nincs szak időm. 
NILLA: Hol van Lu? Azt mondta, el kell mennem... 

(elhallgat)  
ANNE: Beszivarag a réseken, az ,ajtó reipedésen ... nem! .Mi hordjuk 

be. Telve vannak a zsebek, az arcodra rakódivk, .gy űlik lassan, 
gyűlnek a hosszú hallgatásdk ... 

(szünet) 

És nem is veszed észre, csak napról napra' hidegebb van. E.n,n уi 
az egész. De .aikki figyel, az érzi, érezni kell: a csönd ez. T.Olep zik 
lassan a szernek csillagásábam .. . 
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APA: Pitt, érdekel, hagy miit gondoltam ki? 
NILLA: A fülembe súgta, Nilla, most el kell mennem, majd jövök. 

Ki hallо tta, hagy ezt súgta? 
ANNE: Telsz vele, nyom, és egyre nerülsz alá. Lassan elnyel a mély . 

les csak ezt érzed legfeljebb: pokróc kí-ne, hideg van. 

	

LU: 	(bejön, megáll az 5-ös pontban)  
Hívtál, apa? 

PITI: (gyorsan határozott léptekkel kimegy; VII. rajz)  
APA: Nem, csak gondolkodom. 

	

LU: 	Mondtam, maradni fogok. 
APA: Kiáltotta гm, nem láttuk egymást. 

(szünet)  

Lu, kérlek hozd be az öreg vekkert. 
LU: Inkább nézzünik tűzbe, hívara N,illát. 
APA: Hadd halljam előbb, hogyan zenél. 
LU: Nem j ágy. 
APA: Csak látni szeretném. 

	

LU: 	Nem járt, alvitték. 

17.31, talán kilépni a szürkeségbe, az is jelenthet élményt; 
megválni a repedéstől., a hanyastt dőléstől, ,a 'képektől .a fa-
lon — küzdeni valamiért, még ha egy egészen jelentékte-
len célért is; .a küzdelemre figyelj; hagy értelmet adjunk a 
dolgoknak, hagy értelme legyen a sornak, ahogy a könyvek 
tolonganak ott a polcon, a széknek, .ahogy az asztalhoz simul 

APA: De a mérleg, a sárga mérleg, az? 

	

LU: 	Odakinn vára polcon. 
APA: (megnyugszik, amit egy új testhelyzet felvételével érzékeltet)  

Le kellene menni a sz őlőbe. Azt álmodtam ... Elmondjam, mit 
álmodtam? 

(szünet)  

	

LU: 	Mit álmodtál, apa? 
APA: Nagyon nyugtalan Vagyok még mindig. 

	

LU: 	Rosszat álmodtál, apa? 
APA: Mentem a szőlőbe, hirtelen elfelejtettem, merre is... gyerekko- 

rombanaYmodtam ezt s űrűn, csak ültem az útszélen ... Nem, :a 
terem közepén ültem, egymagam lenn a kövön. Fent .körb сn, a 
balkonon öregeksétáltak, Іtёbьnујге  asszonyok. Amelyik meg-
halt, elkapta .a csövet, és csíuszatt lefelé ... mint a t űzoltók 
alarm idegén. 

(szünet)  

Az egyikre különösen emlékszek, ott lakotta part alatt, egy kis 
ablakon lesett ránk. Nem féltüntik t őle, csak mikor cukrot akart 
adni... 
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APA: Vagy inkább a cinkartól, ahogy nyújtatta a fa kezével. 
LU: 	Nyugodj meg, apa. A sz őlőt már nyolc éve eladtuk. 
APA: (szünet; hangot vált)  

Mégis szeretnéim ltіrи . 
LU: 	Majd áthozom, csuk előbb meg kell törölgetni. 
APA: Ha nem égsz rá, jó lesz kés őbb is. 
LU: 	Tessék, apa. 
APA: A súlyaktit is letörölted. Mintha megváltozott volna. 

(nézi az elképzelt mérleget)  
Vagy inkább én. 

PITI: (bejön lassú léptekkel, elfoglalja helyét, munkájába me: ül; VIII.  
rajz)  

LU: 	Te maradtál a régi. 
APA: (a lány irányába fordul, de nem ót nézi)  

Lu. 
LU: 	Nos? 
APA: Miért nem ándulsz? 
LU: 	Biztos иagy benne, hogy nem alkarod tovább nézni ,a mérleget? 
APA: Azt mondtad, majd a fagyok elmúltval. 
LU: 	Akarod, hogy meséljek a rétekr ől? 
APA: Azt mondtad, majd a nagy ,ohadáakar. 
LU: 	Nyílik már a hóvirág ыztas+an a nádtetős kunyhó tövében. Vé- 

gigrmemni a gyalogösvényen, ragad még a sár, egészem a magá-
nyas аkáeig. Ott labdáztunk, emlékszem, többször. 

•NILLA: Nincs a barna koffer. 
ANNE: RozмΡsdá ~s volt a dísz az оldalán. 
LU: 	Fel tovább a doanboldalra, majd a kén еskútig. Onnan, mikor még 

élt a bácsl1ilka, onnan már látszott ,a füst, ha volt mit tenni a kis-
kemencébe. 

NILLA: A padlásnál lapt ők. 
ANNE: Két pár cmp&m. 
NILLA: A rézcsаtat a szekrény alá dugtuk. 
ANNE: A kékpöttyes blúzom. 
NILLA: Egy ezüstkanál. 
LU: 	A kulacsot biztos mellé rakták. Csak a tarka látszott ki a zseb- 

ből — ha járt az öreg —, mint csintalan gyerek, ha a dada mást 
csinál. Sohasem láttam nélküle. 

APA: Lu, neked biztosan sikerülne. 
NILLA: Egy ezüstkarnál. 
ANNE: A lopott (kés, recés volta vége. 
NILLA: Odaveszett a zománcos bögrénk is. 
ANNE: Anya adta, 1e ne üsd a mázát. 
LU: 	Nyílik már biztosan, a kunyhó tövében. Végigmenni .a byalogös- 

vényen, 'a nyagányo Јs 'akácig, .ott labdá гtunk. Fel a damboJldalra, 
a kéneskúbig. Ida vlalt miit tenni a kiskemencébe. Csak a torka .. . 
sohasem láttam nélküle. Biztosan mellé .rakták. 

(szünet)  

Vihar készül, asszony lépdel fürgén ... talán onnan a két nyár 
közül... utána gyerek a kapával. Villám suhan fejek felett, 
üvölt az ég — üzent s menni kell. 
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NILLA: Rozsdás volta dísz az coldalán. 
ANNE: Két pár aip6m, a rézcsatot a szekrény alá dugtuk. 
NILLA: A ;kékpöttyes blúzom. 

17.48, levetkőzött hétköznapok hajlatáuan filigrán izgalmak 
.az életet (egy nagy-nagy verseny ez a játék, csak persze 
mindenki máshonnan és máshová) az életet festik apr б  ke-
zek  

ANNE: Egy ezüstkanál. 
LU: 	Emberek jönnek. Kövérek, nevetnek. 
NILLA: Egy ezüstkanál. 
ANNE: A lopott kés, recés volta vége. 
LU: 	Fügét, banant esznek. 

(megáll hirtelen) 
Apa, akarod, hogy a rétr ől meséljek? 

APA: Lu, te mindig tudtad, hogyan kell csinálni. 
(önmagához elgondolkozva) 
Ha tudhatnám el őre, hogy sok év után mit mondok majd szép-
nek-jónak, akkor azt én, most még lehet, tudom... 

LU: 	(ingerülten közbevág) 
megcsinálnám százszor! 
(lehiggadtan) 
Apa, nekem itt jó. 
(hátat fordít a közönségnek, ezzel megsz űnik lenni a színpadon)  

NILLA: Recés volta vége. 
ANNE: Odaveszett a zománcos bögrénk is. 
NILLA: Anya adta. 
ANNE: Le ne üsd a mázát. 

(kialszik a f ény a színpadon, egyidej ű leg f el,gyullacl k ё t reflek-
tor, apa és a fiú arcára i'•ányítva) 

PITT: Apa, végs ő  ideje. 
APA: Mikor hatéves voltál... 

megcsúszol a folyóparton, kisiklik fogak közt a rágalom —  

vissza hüvelyébe a szávai sújtani vele ma már kár lenne, 
meredek a lejtő , hol az ág, mit kezeddel elkapnál 

együtt mentünk a folyóra. Kerékpáron vittelek a dohányföldek 
mellett. 

PITT: A doktor mondta, pont fél hatkor, akkor van az ideje. 
APA: Matilka n- nп  fulladt a sodrásba. 

(szünet)  

Azt ikérdezted, apa, miért n ő  ekkorára a dohánylevél. 
PITT: 

	

	(felkel kivisz néhány dobozt a többi közé, Visszajön a 3-as 
pontba, megáll)  

APA: Körben álltak sokan. Kukucskáltál a lábak közt, menta többi 
gyerek. 

(szünet) 
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Am;ikar kihúzták, talán még kövérebb volt, mint ahogy utalja га  
láttam. A ' аrki boltban. 

(szünet)  

Hagy haladsz a munkáddal? 
PITI: (hangot vált)  

A dabazo!kra gondolsz? 
APA: (szünet után)  

Fitt. 
PITI: (csodálkozva)  

Kérem? 
APA: Kettem manadtuaik. 
PITI: (hidegen)  

Csakaládét nem fogsz kapni. 
(felgyullad még kett ő  reflektor, Nillára és Anne-ra irányítva)  

NILLA: Hagy haladz a munkáddal? 
ANNE: A dabozdkra gondolsz? 
APA: Pltt!  
ANNE: KćreQn? 
NILLA: Ketten maradtunk. 
PITI: Csokoláidét (nem fogsz kapni. 
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mai próza 





beton  

SOMOGYI SÁNDOR  

A szék a szoba közepén volt đ  dupla derékszögbe hajtva ült rajta és érezte  
az időt mely monoton bemászik a bal vagy a jobb fülén végigjár a szokásos  
fogaskerék-sorozaton majd elt űnik vele most magyaráznia kellene egy má-
sik nehézséget DE EMI NINCSEN ITT de Emi nincsen itt s mit is ér az  a 
konzerv ha holnap nem dolgoznak a kékek nincs papír a hideget kéne leírni  
talán talán a tegnapi újság lapjai szétterítve feküdlek a betonon lehetetlen  
mélyben sehol sem érintették a széket és a szék sem őket a hideg el ősт_ör  a 
lábujjába majd a talpán leírt két és fél kör utána sarkába bújt konok csö-
römpölésnek indult egy MINDEN RENDBEN VAN л~IIND RENDben van  
csont érzése nem dolog fehér az arcod tövisei amíg felfelé kúszott az átko-
zott a beton mind szélesebb önti csak a hideget amíg Ő  már rétegekben látta  
karikák a tengely körül szárkapacs- és sípcsont az egyik csak az egyik sikol-
tás állj virág világtalan hold a térdén zúzmara mászkált a beton csak tii-
zeite a hideget đ  okosabb lett 4°/o -kal a másikat felemelte a székre szökik  
máris a beton vagy a láb hideg pedig az ég az éj semmit se tesz a Vl ✓R. ez  
alkalommal elszarulltak az artériák a vénák árulók szívják a vért új nem  
jön a régi meg megy végtelen kompozíció A MÁS1K LÁB rmely fenn volt  a 
széken a nagyujjtól a sarok és a térd felé húzta maga utána meglepett me-
leget az :alsó réteg jéghideg jég hidegdejég A FENIBE IS forog mára hasz-
talan tojásainak masszája hirtelen növekvésbe kezdett már a combján ette  
a hideg minden nyílásán jégcsap jégvirág dérha гmat és köd de nem kelt fel  
nevetséges nem kelt fel ha utána megy talán nem lesz övé  
KOMPROMISSZUM máris  
törni kezdtem a sorokat Istenem  
pedig még semmit sem mondhatok a combjában három csontot evett meg s  
még nem bénult HIDEG  
ha akarod nyugodtan lemondok trónomról  
nehezen lehetett megérteni zsebkend ője TELJES AZ EJ  
s a vér most újból de lezuhanta vállból a két tenyérbe  
kipirult  
valahol bent dob belekben a hideg FđL  
csak föl szőrszálai kihullottak idegen ősz  
teát ivott HASZTALAN HASZTALAN leszállt gyomrába  
pestisei emlekeztek ránk hogyan  
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hisz átment szilárd állapotba BETON mégis 
csak jön jön csendesen hang nélkül mi bajod kérdezhette bárki senki sem 
jött sem ment tegnapi 
újság lapjai szétterítve MINT az egyenes 
az esőben az út hát nekünk hallgatni sem szabad 
HAT NEKÜNK amikor a vér a forró tenyerén átadta a meleget mind 
lenyelte a hideg minek 
érintkeznek a síkok a vízben szökken a vég 
FEL FEL sem szabad 
hallgatni 
zsíros kenyérrel csúszik máris feléd 
ha tudnám hogy férfi-e 
mert mellét fagyasztó k ővé BETON anyám 
hajad mi leért tűkristály zászlótok füst 
ELŐRE  
a nyakának gége és merevség eszméi egy lyukból kiabálva báb vagy 
ŐSZ áldott halottaimat égetik álnok 
szél ül a váron a terem mezítláb 
a beton szék szivárog felfelé HIDEGSZOBOR feje él 
hahota az egész császárok királyak sahok 
pasák maharadzsák elnökök ezt 
MЕG MOZGATNI BIRNAK k ő  lehet csak kövön 
őszirózsa-aratás a hegedűkben 
sár amíg pattog önmagából kihányja a fényt 
hisz tegnap részegek voltunk Ő  
halott 
de ez nem tesz semmit 
MOST 
már számtalanak magvai nyílnak ketté 
a gumiarábikumba mártott tollakból pénzt nyomtattok 
holnap 
O fűkard sötét senki a négy sarokból 
csak hazudott síkok síkok síkok sík 
hasztalan de mély nyikorog 
MAGASAN mítoszokat akarnak plakátra ívelni 
nekünk nincsenek apáink 
a talpaltit mozdulatlan momentumai 
s amíg mozog a tömeg a tömegben 
A RÉSZECSKÉK MOZDULATLANOK 
a gázoknak nincs térfogata Istenem 
oda nézzetek 
molekuláik 
a golyó sebességével haladnak ütközésben 
de nem pusztulnak nem 
ölnek FALAK RÉTEK K ČSVEK 
és jönnek érettünk zamatos tüzek FOLD 
A LANG AZ MI VAGYUNK a fából kirepült lélek 
boldogtalanok azok kiknek hátába fúj a szél 
és a nap 
millió üvegből eresztik ki a hideget 
a beton zöld könyörtelen fenyeget ő  áruló 
hogy minden folyadék fagyjon meg már 
MINDEN SZILÁRD minden fagyáspont alatt 
közben csendek nyílnak vadrózsát 
tejfölös penészt reggeliztünk mid őn MINDEN ALL 
zárt fogakkal 
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s a gázok csak tökéletesebbek 
beton belepi a falyadékakat az ég felé 

1973  
1954  

1973  
1956  

1973  
1960  

1973  
1965  

1973  
1970  

1973  
1972  

1973  
1973 őrületes kirándulások tehetetlenségeinkbe 

A HIDEG NEM TESZ SEMMIT 
A HIDEG NEM TESZ 
SEMMIT 
SEM tágulunk 
csak sűrű  köd leszünk 
mozgásunk magasságunk 
végre is végtelen 
végtelen 
végre  
VЕGE  

vég  
a kőbefagyasztottak körül leveg ők röpködnek 

POZfCIбBAN  

„EMBEREK NEM VADAK-ELMЕK VAGYUNK" 
(József Attila) 

Hajnalok sipongásaiból néhai avarok kelnek fel és szivárvány szemeikkel 
szürkén vigyorognak a megsárgult holdra és lassanként leengedik a kopogá-
sok féktelen zaját a csendbe, az er ő  dereng. A végtelen betűrácson keresztül 
riasztott és riadó madarak, szárnyas elefántok, fojtott lovak, verebek szökdé-
cselnek, jajonganák a múltba, a napba, a jöv őbe, és itt-ott szederindák, má-
zsás magasságaikban virágzik a harmat, a tiszta szüzesség, az acél patto-
gása, a némberek homofóniája, a jelen honvágya, egy tiszta kép. 

Ria-ria, vágott ácsok, jöjjetek. 
Hallgat manó, dongó olvas süket újságaktit; hala vízben, égben, f űben; a 

kukacok vágják a fát, a kukacok rágják a fát, és nem néznek el őre, mert 
ők nem is látnak el őre. Еs semmi sem néz el őre, csak tika-toka tika-toka 
inga járja a gép dalában a hont MI A NAPON ÉLLNK .fiS M ЕGJS, a hold  
éppúgy néz ki, mint a földrő l.  

Száraz, nedves, szikár gallyak ropognak pókhálók szakadó zenéjében. Apró  

csorgó szelek jeget szórnak, röhögnek és kotornak és szívnák, ha es ő  téved  
arcodba; lefeküsznek csendimára, ha h űvös, mohás, árnyéklidérc penészgom-
bák sugároznak pazar fényt; A hajnal, a hajnal, a dob a szó, az egy csepp  

víz, a hajósinasa vegtelen éh.  
Ria-ria vágott ácsok jöjjetek.  
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Aztán csend, aztán csönd, aztán zörej, harkály-kopp és szittya földek, és 
éjjelek, és éjjelek, kóka szem ű  vadriadó semmiségek pilléi, oly révedezve t ű-
nünk el, a gödör, a lyuk, a végtelen mind mélyebb, mind mélyebb. Földszag 
rozsda, égszín zöld mondatok, a sarkok váltakozó 5--6-5-je nem hozhat már 
alkonyatot semerre, se keletre, se nyugatra, se Pozsonyba, se Muzslyára, a 
Rózsinak megmondtam: Kapálódzunk még egy kicsit, mert úgy néznek ki 
azok, akik sehogy sem néznek ki. 
a világnak elvégre nincs értelme — bort iszunk savanyút 
és szitkokat káromkodunk tyúknyelven. 

Ria-ria, vágott ácsok, jöjjetek. 
Utálom a refréneket, a jogot, az eget, a csillagokat; adjatok amit nem ad-

hattak ti akik nem léteztek, csak tika-toka, tika-toka inga járja gép; A fe-
nébe is hát MINDEN LЕTEZIK és MINDEN ÉL? Ne éljen már, ne éljen 
már 

Azután rizsföldekre értünk. 
Sohasem láttam még rizsföldeket, úgy zamatlett, úgy zsongott a végtelen sí-
kok metszetein, az egységes szín-hang, a szálak magassága, de megint mind-
egyik szem a magáét mondta, írjuk fel annak a körnek az egyenletét, amely 
átmegy a 3,1 és a —1,3 ponton, és középpontja a 3s — Y 2 egyenesen van. 

Atkozott átkozott zsivaj dob hang a víz üszkös a zsír avas; penészes ke-
nyerem van — nem madárlátta, mert mifelénk igen kevés a madár —, 
együnk zsíros kenyeret; 

A virágok szúrósak, színük rideg, hideg vágyuk visszhangvágott valóban, 
valóban ez a világ hogy zabáljuk a mérhetetlen id őket, hogy tika-toka, tika-
taka inga járja, 

NEM AKAROK RITMUSOKAT 
Hol az ég, a föld, az isten, istenem, nem hittem volna, hogy hittem volna 

istenben, oly mesés vágy, cukrosvizet szennyes ágyban, jó estét, jö álom mély 
Ria-ria, vágott ácsok, jöjjetek. 
Egy fönt, egy lent, egy kap-kop oldalt bent lézeng; lépések, nagy naiv lé-

pések az útszakaszok vagdalódznak AKACOK akácok gyermekkoromból, 
mely elveszett, a lépcs őház, a bérházpadlás, a spedit őrök elvesztek, a tér, 
a Vét, 

az ég  
a föld 
Mire mentik vörös, fehér, sárga emberek, feketék. Kénszag, gép, mi vár 

rátok, ránk csak éj, csak erdei derengés. 
Ég a lét, de annak égni kell, úgy mondták nekem, még kicsi voltam, s most 

staccato, mozgó turbók, vadász, vagy lepke vagy, hazudsz, dalolsz, dohogsz, 
lopkodsz, cserje, susogó nádas, sárgirizdek, örök sarkak 5,6,5,6, 

végtelen, 
de csend metél nekem, csak nekem (míg nem tudom, ki vagyok) rendet-

len végül, elernyedten, hosszú szanatóriumi melankolikus szatíra, egy hang 
a százból, egy szín az ezerb ől, egy szó a száz milliárdból 

NEKÜNK NINCS CSILLAGUNK 
RIA-RIA VAGOTT ACSOK JÖJJETEK 
RIA-RIA  
VAGOTT ACSOK JÖJJETEK 
és nézzük tétlen, a csend hogyan zabál meg bennünket. 

HAMVAZбSZERDA 

Lehetetlen megszámolnia napokat az évben, mert az ёv az hold, az nap, 
nap nap után, s mit érne, ha véletlenül sikerülne is ;  ha megint csak 365 lenne 
és kitalálnák az emberek, hogy minden negyedik év szök őév, és hogy minden 
negyedik év februárjában ott van a 29 s mindez lehetetlen, utálatos és unal- 
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mas. A harmadik gerenda alatt megtalálható az igazgató feje (nem azért,  
mert igazgató), valaminek elvégre virágzania kell, és én nem mernék válasz-
tani a tanáraim közül mákvirágot, mert ma is bableves vont ebédre.  „ >;n, 
kérem, a Laci nevében beszélek.'', és újra beképzelem, h оgу  kedd van, s hogy  
végtelenül fáj a fejem, hogy a Doknak ez a nyavalyas tentája semmit sem  
ér.  

A madarak (mondták) magasra szálltak.  
A nagy hajóban haránt vésett padok; a nyáron Indiába őszt viszek feke-

tét a valódi vörös álmok közé: Uram Sz űz Mária fiad fiának anyja s éj s  
nyugalom az első  sorban morzsákat szórtak az álmok; Szent Antal azonos  
Antival, aki már magávaQ sem azonos, mert anti. Virágokat akartunk vinni,  
de a vizek melyekben ők rohadtak bevallották ez alkalommal teljesen őszin-
tén, a pénz csak pénz, nem asszonyok bugyija, s csak nyugodtan felejtsd el,  
hogy holnap március 8., de akkor akadt valaki, aki azt állította, hogy virág  
akad, ahogy épp szegfű  nem akadt, s észrevettaik, hogy a „forradalom oly  
szép"-ből csak a forr maradt meg; és teljesen kéken sírni kezdtünk, hogy mi  
már nem mehetünk ibolyát szedni, mert eifelejtettünk szégyellni, amíg  
eszünk és szeretkezünk.  

és tollunk hullott alá  
Valóban, valóban nem volt bejárat. A kapu, mely nyílt, az csuk бdott, de  

csukódott, mely nem nyílt, a szentvíz ácsorogva csurgott végig rajtunk,  
a tömjénnek lépcsőin la-la-la dobhangon citerált az orgona, semmilyen vér  
semmilyen vér, mit ígértek, amíg aludtam; zöld féxiy omlik abroncsban  a 
felső  sötétségből az ismertbe, melyet alsónak hívnak, Cos mely jelen ćősen je-
lentéktelen. Mi csak álmodozunk egy hangról, melyet tartanak az álmenny-
boltok, a hajók keresztmetszetének boltívei, a hamis vakolat, mely nálunk  
sárral van keverve, a hangról, mely nincs és mely öblös, visszhangzó, és  
Bach néha kikandikál az orgonasípok nyílásain, ha er. élvesek voltunk kö-
nyörgéseinkben; magával ragadó úszó tömény dallam ,  melynek már semmi  
köze a barokkhoz, a mi világunk földjén termett krumpliból f őtt, papriká-
nak magjából kelt reggeli nap. A csönd a mínusz végtelenben, ahol fékte-
len a zsivaj, a dübörgés, és csak sejteni lehet az új helyzet jöttén a válto-
zást, mely ez esetben kizárólag kategorikus és antikompromisszumas, épp-  
úgy, mint mindig máskor. Csak hogy mondjak valamit.  

A lé egzetek felejtése nagyon fontos nyakatekert folyamat, melyben saj-
nos ma még nincs diverzió, sem divertimento, de a fogalmak nem fontosak,  
ahogy azt Cézár mondta és fejbe vágta nejét, aki már két éve nem volt az,  
mert egyszer Borneóban találkozott Newtonnal, és azóta végeláthatatlan vágy  
fogta el tehéntejárulás után, s Chicagóban élt egy harisnyagyárban. Az es ő  
az eső . A Pap bejött.  

Na most végre elkezdjük. A folyók, az egek, az utak penészedésbe kezd -
tek, mert ők azt hitték, hogy ez az élet, s velünk nincs már hova szökni,  
csak ide, a foglyok árnyékhelyére, az írók asztaláré, a mennyei ágyak alá.  
Meztelenül állnak az oszlopok, és kérik a magasságokat, hagy jöjjenek le  
éppúgy, mint az emberek, és a boltívek kalapáccsal gázolnak fejükre еgy-  
egy Mária-siratót, közben a Baglyosban a kutyák éneke elállt, nxert végre  
megértették, hogy a nap, ami j ő, még .nem a tavasz, és több virág a Klé-  
nai néninél nincs, csak kóró, és mondhatjuk, hogy a nép végre megtalálta  
azt, amit akart.  

Na mi az?  
Apró kis fejeket akartunk szedni vagy óriásib оlyákat. Nekem mindegy.  l✓n 

vegetariánus vagyok, csak nagypénteken eszik májas hurkát, meg általában  
olyasmit, amiben megtalálható a hurka, hurk ... hurok.  

Ej a fenébe is a mennyek, a madarak  
a madarak lezuhantak.  
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a rossz ember  

SIGMOND ISTVÁN  

Néha a csergőórák i;s elromlanak, Pajtikám, s olyaník оr csodálkozva 
megzörgetik az emberek, szeriin ~tem beéltetni, 'а11аtni akarják, hátha 
sikerül rnegfej гtemsi a titkot, hogy miért, miért kellett elromlani, amikor 
csörögni kellene, de a cserg őórák haillgatago ~k, és igazast adok nekik, 
mert én sem szeretném, ha z őrgІtéssell akarnának szóra bí rni. És azt is 
megértem, hogy néha elrornlarjak ,a cserg őarák, hiszen az ember terem-
tette őket, s néha az - ember is elromlik, talán megkeseredik a nyála, 
vagy sötétebb lesz a szíve valamit đl, nem tudarl, sem pszichológus, sem 
biológus, sem más ... gus neon vagyok, én csak annyit tudok, hagy az 
ilyen emberre azt m,on ~djálk, hagy rossz ember, és mindenfélét kitalál 
nak róla, az aklokat keresik és meg is találják, meg kell találniuk, Paj-
tikám, mert nagyom .fontos, hagy megtaláljuk a rosszaság indítékait, 
mert alĐkar tоvább tudunk hinni saját jóságunkban; némelyek hir-
detni is szokták, hogy j ák гnaik születtek és állam dóаn csak ját cseleked-
tek, és a feleséglik is jániak született és ártandóan ját cselekszik, és az 
apjuk, nagyapjuk, visszamenőleg hetedíziglen az egész család és az ösz-
szes ősök j óknak születtek és jót c~eleakedtek, mint egy automata gép, 
amely állandóan automata gép, attól automata, hogy awtomatán аk 
teremtették, s ha beledobsz egy pénzdarabot, bold оgan c,ilingel, és eléd 
helyez eigy csomag cigarettát, egyszer aztán gondol egyet, és megr оzsdá-
sod`i`k, vagy nem is gondol semmire, csak egyszerűen megro.zsdásadik, 
a hiszékenyek még beile-beledab тvak egy-egy pénzdarabot, de akkor már 
nem csilingel baldagan, csak nyöszбrёg, mert restelli, hogy nem tud 
többé automata lenni, aztán már neon is nyöszörög, mert restelli, hogy 
nyöszörgött valanvi(kо ~r. És akkor jön egy nagyokos, és belerúg, és ha 
a nem auto таtа- аutomat аъай  lábagy lemnén,ek, biztosan v јѕѕza:гІІ gnа, a 
nagyokosba rú og цa, Paj ~tikáon, és igaza lenne, ' mert a rossz automatásnak 
nem lehet sem rúgással, sem zörgetéssex megédesíteni a keser ű  nyálát, 
és a szívét sem lehet rózsaszín űvé váltaztartmi. 

Vaaahagy így töirténшk a rossz emberekkel is, akik jók voltak valami-
kor, de egyszer csak megrazsdásodo ~tt :a szívük, és mindig akkor hall- 
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gatnak, amikor cseregni kellene, és amikor hallgatást várnak t őlük, 
füLsértően osö гrömcpölnek, és akkor rájuk mondják, hogy ezek rossz em-
bere~k, és a szomszédak kinyo пΡnоzzák az okokat, aztán mindenki bele-
nyugszik, néha egy-egy magyokas megpróbálja megmenteni őket a jó-
ságnak, de miindig mindenki rúgással kezdi, a rossz embereknek ebt ő l 
nem édesedik meg a ny áLa, csuk egyszer űen visszarúgnak, mert őket i's 
kétlábúaknak teremtette az iste, Pajtikám. 

Mostanában elégedetlen vagy a leveleimmel, Pajtikám, most is hal-
lom, ahogy diinnyögöd félhangosan, hogy soka duma, sok a duma, sok 
a leíró szöveg, jöjen геk már a párbeszédek, történjék már valami ér-
dekes, de az igazság az, hogy kívánságaidat sosem tudom ma гadéktala- 
nul telj esí,teni, mert a rossz .emberek keveset beszélnek, nekik b őven 
elég az, hogy rossz emberek, mint ahogy nekünk is elég az, hogy jó 
emberek vagyunk, felesleges ezzel kérkedni ál, аndóan, hiszen léteznek 
olyan automaták s, amelyik nem csilingelnek, ha pénzdamab kerül a 
gyomrrukba. 

Az én rossz emberem., akir ől mesélni akarok, nem -  volt egy a hétköz-
napak rossz emberei közül, ő  egy igazi rossz ember volt, a legigazibb 
rossz ember, mert soha senki nem tudta kinyomozni rosszaGSág n!ak 
indítdka гiit, bizit s n ezért terjedt el ráta, hogy rossznak született, a rosz-
szaság kedvéért született ilyennek, mint az automatában a selejt, ame-
lyat káromkodva elhajítanak az emberek, mert nem érdemli meg, hogy 
automatának nevezzék, ha kitelen automata leilni. Az én rossz embe-
rem nem sírt, amikor a viilágra hozták, mogorva volt és életunt, és olyan  
is maradt, sem belső , sem külső  színeit nem valtaztatta meg soha, min 
dig magorva volt _és életunt, sokan azt hitték, hogy néma is, mert nem 
beszélgetett senkivel, de t őke sem kérdezte meg soha senki, hogy tulaj-
donképpen kicsoda, amikor öregkarára letelepedett nálunk, a mi vá-
rasunkban, ahol az emberek többsége jónák született, és álfandáan csak 
ját cselekedett. 

Aztán valaki azt -mondta, hogy haldoklik a rossz ember, napok óta 
nem látták kijönni a házbál, hát én .elmentem liazzá, mert én még sosem 
láttam egy igazi rossz embert, Pajtikám. 

A kapu nem volt bezárva, végigmentem az udvaron, s halkan kopog-
tattam az altbaján. 

Ki az? — kérdezte a rossz ember. 
— Én vagyok mondtam. 
Vártam, -hagy kérdezné meg, ki az az én, de nem mondott semmit. 

Valaki, aki szeretné látnia rossz embert. 
Jöjjön be 	mondta. 

A rassz ember az ágyban feküdt, a szabiban félb оmály volt, majd-
nem sötét.  

Mit akarsz? — kérdezte. 
Semmit — mondtam —, semmit sem akarok, csak azt mondták, 

hogy haldoklik a- rassz ember, és én szerettein volna látni egy igazi 
rossz embert, mert még sosem láttam ilyen csodát. 

Ki mondta, hogy haldoklik a rassz ember? — kérdezte. 
= 1VLindemki агről beszél — .mondtam —, - többen szeretnének ide-

jöni, de nem mennek. 
S te mertél?  
IJn igen — mondtam —, mert én olyan, jó vagyok, hogy engem  
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nem lehet elronitani, tetszik tudni, náilunk mindenki jó, az anyám is, 
az apám is, a nagyapám is jó volt, és nálunk miLndenki mindig csuk jót 
cselekedett. 

Mint az autoina гták, mi? 
Nem értettem, hogy milyem automa ~tákrál beszél, akkor még nem ér- 

tettein, Pajtifkám.  
Na, ha ilyen jó vagy és bátor, gyere közelebb --- mondta —, ülj 

1e az ágyam szélére. 
Ilyen bátor azért nem vagyok — mondtam. 
Pedig én nem szoktam gyerekeket enni -- bátorított a rossz em- 

ber. 
Remélem is — mondtam —, mert én nem szeretnék sem leves, 

sem második fogás lenni. 
Jópofa vagy 	dünnyögte. 
Tessék elhagyni a pofáit, maradjunk csak a jónál — kértein —, 

mert én inkább jó vagyok, mint jópofa, tessék elhinni nekem. 
Na, közelebb jössz? — kérdezte. 
Nem — mondtam —, nem megyek közelebb, mert élek, nehogy 

valami baj legyen. 
Azt hiszem, dühös lett a rossz ember, Pajtikám, mert egy kicsit fel-

emelkedett, kisaakitotta a párnát a feje adá1, s hozzám vágta, a hangja 
rekedt volt, de nehogy azt gondold, hogy olyan h űléses rekedtség volt 
a hangjában, az nem jön ilyem hirtelen, egyik percr ől a másikra, az 
ilyen hirtelen jбbt гekedtségeit a kбnnyоk okozzák., amelyeik olyan csa-
tarnákan közlekednek, amelyek nem vezetnek soha kifelé, látod, ez a 
rozsdásodás kezdete, amikor a csatorna egyik fele eldugaszolódik, s a 
könnyek kénytelenek egyirányban közlieikedni ;  mindig visszafelé, s talán 
ettől kesemeóik meg a nyál, s ett ől nem tudnak még nyöszörögeti sem 
a csergőórák.  

Mire esküdjek? — kiáltatta rekedten a rossz. ember. 
Azt hiszem, felesleges — mondtam —, úgysem tudom elhinni az 

esküjét, mert a rossz emberek esküje nem érvényes a jó emberek szá-
mára. 

Hát akkora rassz emberségemre eisküszöm, akarod? 
Én nem akarom — mondtam —, de ha kedve telik. benne, hát es-

küdjék. 
És megesküdött, a rossz emberségére esküdött, hagy ha közelebb me-

gyek, semmi bántódásom nem lesz. Mit tehettem volna, mint hagy 
higgyek az esküjenek, és közelebb mentem; Pajtikám. 

Hallod, miért mondják, hagy rossz ember vagyok? — kérdezte- a 
rossz ember. 

Nem tudom — mondtam —, de mindenki azt mondja. 
De miért, miért? 
Azt momdják, hagy rossz ember, de nem olyam, minta rossz em-

berek áLtalában, mert azoknál tudni lehet, - hogy miért lettek rossz em-
berek. 

S nálam nem lehet tudni? 
Nem — mondtam. — Azt mondják, hogy m.ég soha nem ismertek 

olyan rossz embert, aki rossz embernek született volna. 
S én annak születtem? 
Azt mondjuk — feleltem. 
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A rassz ember lehunyta a szemét, ültem az ágya szélén, hallgattunk. 
Teltek a perceik, oilyian furcsa volt, hagy egy jó ember ül egy rossz em-
ber ágya szélén, látod, ilyesmi iIs csak velem fordulhat el ő , mert hit-
tem az eskü]ebexi, hi ~titem abban, hogy sem levesnek, sem második fo-
gásmak nem fg elfоgyasztani, tudd meg, Pajtikám, hogy a jó embereik 
Sosem hisznek a rossz embereknek, és sosem ülnek az ágyuk szélére, 
mert félnek, hagy 5k iás rossz embereikké válnak, de a jó emberek még 
egymás ágya szélére sem ülnek, vagy ha odaülnek, akkor sem szeretnek 
sok ideig egymtiás mellett tartózkodni, mert fél ő , hogy megtépik egymást, 
hiszen nehezen lehet eldönteni, hagy ki a j ó és ki a jobb, és ha valaki 
azt hrirdetn гé magáról, hogy ő  a legjobb ember, azt bárlki megenné le-
vesnek vagy másodilkn гak, tudod, a jó emberek között iás vannak furcsa 
fajzabok, éppem m јiut a rossz embereik közönt, akik nini restellnek néha 
befelé sírná, ha bebele sírná való kedvük támad. 

Gondoltam, most már elmehetek, semmit sem tudtam meg, semmivel 
sem lettem okosabb, igaz, nem Is akartam megtudni semmit, csak látni 
akartam egy igazi rossz embert, de nem volt rajta semmi különös, egy 
közönséges beteg ember volt, Pajtikám, aztán furcsa volt, mert rájöt-
tem, hagy a beteg j ó emberek is pontosan ilyenek, ugyanígy lehunyják 
a szemüket, amikor gondolkoznak vagy ha fáj valamijük. 

Tudjam már, hagy máért hiszik azt, hogy rossz ember vagyok —  

mondta a rossz ember. 
Miért? — kérdeztem. 
Mert én sosem mondtam senkinek, hogy jó ember vagyok, hagy 

az apám, az anyám, a n+agyapám is jó ember volt és mindig jórt cseleke-
dett. Azért. 

Lehet — mondtam —, én ehhez nem értek. 
Hallgass ide — folytatta —, mondd el mindenikinek, hogy én azt 

momdtam, hagy jó ember иagyok és mindig ját. cselekedtem, és az őseiim 
is jók voltak és mindig jót cselekedtek, és én egy jó automata vagyok, 
aki boldogan cs711ingel, ha beledobnak egy pénzdarabot, és én olyan cs r-
gőóra vagyok, a гrnelyilk sosem fog elromlani, mindig cseregei fog, ha azt 
akarják, hagy cseregjen, mondd ezt el nekik. 

Еlmondom nekik — ígértem. 
Most mondok még valamit, amit nem kell elmondanod senkinek, 

csak neked mondom, akarod? 
Akarom — mondtam. 

És elmomidlta, Pajtikám, hogy egyszer, egy etlenegyszer rosszat cseleke- 
dett, régem volt, nagyon régen, még gyermekkarában történt, amikor 
megszületett a kisöccse, akinek aranyszál volta haja helyén, senki sem 
tudta, hagy aranybol vannak a hajszálai, de ő  megérezte ezt, s egy 
óvatlan pill,an аtbam, amikor senki sem látta, kihúzta a kIsbccse ar.any- 
ha.ját. A küsbcсse borzasztSan ordított, mert nem akarta, hogy kálúzzák 
az aranyhaját, de nem tudott védekezni, nem tudott ellenkezni vele, s 
itt maradt kopaszan, ügyefogyottam és megsemmisülve. A rossz ember 
aztán megpröbálta a saját hajszálait is kihúzni, de nem sikerült, túlsá- 
gosan fájt ahhoz, hogy svkerülhessen, pedig arra vágyott, hagy a kis- 
öccse aranyhaját a saját fejére tegye, hátha gyökeret ereszt a feje tete- 
jén, aztán megnövesz гtette volna, hagy hosszam, hullámosan omoljék a  
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sátor, amely mе,gvédelmezné a szelektől, a fagytál, és az emberek fásá-
gától, rasszaságátóll egyiaránt. 

S lehet, hagy a rossz embernek igaza volt, Pajtikam, mert jó lenne 
néha meghúzádn(i él ő  aranysátraink biztanság.ában, a szelek és menny-
dörgések földi hábarúján'ak disszanáims hangzavarától védekezve, amely 
sokszor megsüketít bennünket, s ha süketek vagyunk, saját lelkünk 
apró zörrenés+eiire sem tudunk odafigyelni, kénytelenek vagyunk enge-
delmeskedni a szelek akaratának, amelyek magukkal vanszeolf ák tehe-
tetlen lelkeiniket, kis, .apró zörremёsei pedig a semmibe cswklanak, de 
nem látványos zuhanásról van szó, hiszen nini tudtuk még eltanulumi a 
filmek .kaszkádaraiitól a lelki halálugrásokat, lelkeink zörrenéseit nem 
látta el a természet a megacélosodott idegzet és izomzat manikóival. De 
ne kesemedjünik e1, Fajetikám, hiszen azért vagyunk huszadik századi 
emberek, hogy akkor is higgyünk az álmainkat követ ő  reggeli felkelé-
sek értelmében., ha napközben kifricskázzák a szelek lelkeink apró zör-
renéseit, s az immnár üressé vált zacskó, lelkünk szomoru porhüvelye, 
hagyja magát a szédület körforgásába hajítani, a mennyekbe és a. föld 
alá, a két lábon járó örömök és az ájult bánatok közé, s karanatanú-
ként ott vagyunk a hit és az élet mennyegz őjén, s ha kell, az elmúlás 
tornácán kopogtatunk, de kérdem én, Fajetikám, ha megkapaszikodha гt-
nánk élő  aranysátraink jál megfont kötelékeibe, ki tudnánk-e vonni 
magunkat a kötelez ő  tanúskodás aelál, tudod mit: igen, higgyük azt,  
hagy egyeseknek sikerülne ez az állandó hátra-szaltó, amely tulajdon-
képpen nyugeaal+mi helyzeteit jelentene, mert kiegyensíilyozná a szelek 
ráncigálását, jó, legyen, higgyünk ebben, de mi lesz akkor a fiagyokkal, 
amelyek j éghi+deg keblükre ölelnek bennünket aranysátra iánk alatt, mos-
tohaалубk ölelése az ilyen mohó, külvilágnak szánt ölel бs, amely kívül 
a virágszierom káperázatos szépségeit ölti magára, belül pedig szédület, 
levegőtlenség, fagyhalál. NLosGan,ában leveg ővel táplálkoznak a lelkek is, 
s a lélekvándorlás kimegy a divatbál, Fajetikám, a lelkek önmaguk tár-
saságában érzilk jól magukat, otthon ül ők, mint a nyugdíjas suszeterek 
vagy a megbénul гt, sz+e+nili; vénasszonyok, s akkor jönnek a fagyok, s 
aranysátrainkkail együtt apró sziklákká változtatnak bennünket, de nem 
kell búswlni, a törtéenelem el őcsarnokárnak végtelenek a méretei, elfé-
rünk benne. A belső  termek illatát nem tudjuk magunkba szívni, ne 
felejtsd el, hagy sziiklák vagyunk, röghöz kötöttek, nem tudunk sem 
előre, sem hátra mászkálnei többé, még akkor sem, ha eljön a tavasz, s 
örvendve nézzük, ahogy eseppfolyásadeik körülöttiünk a világ, enged a 
szorítás, szabadok vagyunk, azaz csaik azt gondoljuk, hogy szaibadoik 
vagyunk, hiszen aranysátraink kötelékei, a fagyok leple alatt, elvégez-
ték kisded játékaikat, íme, nvvvé lettünk: az önfojtogatás inkvizítorai. 
Na, kell még aranysátor, Paj,tiikám? 

Kell, mondod, rendben van, mondom én Is, elmennek a fagyok, köte-
leink szétmállattak, szabadok vagyunk, aztán áj kötelekb ől új aran--
sátraikat építünk magunk köré, némán, öntelten hallgatunk, mniénk a vi-
lág, de nem kell nekünk, elegen vagyunk: önmagunk. Aztán megjelen-
nek a jó emberek, és azt mondják, hagy rossz emberek vagyunk. De 
nem akármilyen rossz emberak, hanem igazi rossz emberek, mert annak 
születtünk. NLiért, kérdezzük, miért, miért, de nem méltatnák válaszra, 
annyi közünk van a jó emberekhez, hagy néha rnegeszánnak bennünket, 
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s aranysátraink küszöbére köpnek. Nem akarjuk bevallani, de ilyenkar 
boldogok vagyumík. Na, kell még arаnуsátar, Pajtikám? 

Kell, kell, keU mondod, épíltsünk új aranysátrakat magunk köré, az-
tán lépjünik elő , Legyünk tékоzló fiúk, s hirdessük, hogy jó emberek 
vagyunk és mindwg jót cselekedtürvk, az anyánk, apánk, nagyapánk is 
jó ember volt és ját cselekedett, és azt mondod, hogy elhiszik nekünk, 
igen, elhiszik nekünk, mienden rendben van, elvegyülünik, nem nehéz, 
egyforma testi s lelki ruhákat viselünk, jók vagyunk, csak arra kel 
vigyázni, hogy ne  mulasszuk el nap mint nap ismételgetni, hirdetni, 
belegyömöszölni a körülöttünik ténferg ők tudatába, hagy jóknak szület-
tünk, jók vagyunk, jáknak születtünk, jdk v аgуunk ... Aztan felfede-
zibnk egy rossz embert, onnan lehet ráismerni, hagy aranysátorban köz-
lekedik, és akkor kiialtanunk kell: büdöslség van, rossz ember van 
közöttünk, lehelete megfert бzii a levegőt, köpjetek a küszöbére! Hagy-
juk, hagy a küszöbére köpjenek, de mi nem köpünk, mi nagyokosok 
vagyunk: rúguavk. Mi jó emberek vagyunk, s kizárólag csak azért rug -
dosunk, hagy kiitapassuk bel őle a rоsiszaságat, de a rossz embernek nem 
édesül meg ettől a nyála, és egyszerűem v јsszагйg, szerencséje van, mert 
&t is kétlábúnak szülte az anyja, Fajtiikám. Na, kell még aranysátor? 
Nem, nem kell aranysátor, de akkor miit kell csinálni, kérded, mit kell 
csinlmri, kérdem én is. 

Tudod, mit aikaxtam csinálni? NLinxtán észrevették, hagy a liisöcséln-
nek eltűntek az ,aramyhajiszálai, mindenki sírt égi• jajgatott és simogat-
ták megkopaszított fejét, egy óvottan pillanatban, mikor senki sem látta, 
megpróbáltam viis7sziaragasztani az aranyhajszálakat. de nem sikerült. 
Ö szőr, tízszer, százszor is megpróbáUtam, de sosem sikerült. 

És akkor nem vaut mit tenni, Fajtikám, a rossz ember elásta az 
aranyhajszálakat a kertben, a disznóól háeta mögé. Azóta biztosan gyö-
keret ereszttettek, szétterebélyesedtek, s ar аnvpalást van a kert, az ud-
var, a ház tallaitt, .meagyarázta nekem, s egy dolgot szeretne még, egyetlen-
egyet, hogy el twdjion menni oda, s ereje legyen foggal, körömmel, 
puszta kézzel apró dnrabakra szaggatni a föld alatt növeked ő  palástot, 
Pajtikám. 

De erre már nem lesz er бm — mondta. — Segítenél nekem? 
Segí,tek — feleltem. 
Meg akarom biintetni. magam. 

— Ha úgy gondaljig, hagy erre szükség van — mondtam —, hát le- 
gYen 

Gyere közelebb, és húzd ki egyenként a hajszál,ai г  аt. 
Fajetikám, szeretnem volna, ha ott vagy velem, vagy akárki a jó em-

berek közül dtt lett volna velem, hagy tanácsot adjon, hogy segítsen, 
mert nem tudtam, mit kell tenni olyankar, ha a b űnösök azert rimá ~r-
kodnak, hogy lelkek hóh'éron'ként tegyél nekik szalgálatot, mert hátha 
nem is volt bűnös az a rassz ember, vagy az is lehet, hagy tévedés tör-
tént, és nem is volt rossz ember soha, lehet, hogy egy egérszer ű  jó err-
berről van szó, aki bűnhődni akar el nem követett b űneiért, és akkor 
hóhérkodni ilyen ember felett semmiképpen sem jó cselekedet, inkább 
bűntény, és a b űnösök mind-mind rassz emberek, és én nem akarok 
rossz ember lenni, Fajltiikárn. 

Aztán mégis közelebb mentem, rátettem fejére a kezem, és ott volt 
Európa a feje tetején. 
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Né — mondtam —, itt van Eurápa a feje tatejém!  

Huzzad m-ár! — mondta. —Egyenként! 
Igenis — mondtam. —Egyenként. 

Pedig becsületszavamra mondom, Pajibikám, ott volt Európa a feje te-
tején, a gyűrődéseik voltak a hegyek, a forradásukban álltak a vizek, s 
végül különféle barna pettyek, patbanásak, siimölcsök képezték a lakott 
területeket. 

Huzad? ... Húzod már? 
Legalább ötvenet kihúztam már - mondtam a rossz embernek, s 

tovább bámultam E гurápát. 
Mintha egy ködfiátylom néztem volna az egészet, minden olyan moz-

dulatlan volt és miagára hagyott, mintha a városokban nem éltek volna 
emberek, a vizek semerre sem fal уtаk, csak álltak, egyre álltak, éppen, 
minta hegyek, a törpe hegyeik, összezsugorodva, tehetetlenül. És akkor 
fel akartam fedezni magaara. Valahol nekem is ott kell lennem, amint 
egy rossz ember hóhéraként teljesitek szolgálatot. de nini láttam sehol 
semmiit. Mintha nem léteztem volna, úgy nézett ki az egész. 

Itt valami nilnas rendjén — mondtam —. hiszen nem látom ma-
gam. Vagy nem Európa ez itten? 

Nem — mondta a rossz ember —, ez az én bűnös fejem. 
Valahogy hasonlított Európára, de mégsem lehetett az, ugye, Pajti-

kám, Eurápa nem lehet egy rossz ember feje tetején. 
— Kihíztad őket? — kérdezte izgatottan a rossz ember. 

Most húzom az utolsókat — mondtam --, na, most már kint van 
az egész. 

Mutasd! — mondta a rossz ember. 
Segítség, Pajtikáan, seg гtség, vajon mit kell olyankor tenni, amikor 

háhérnаk kell lenni, s nem tudsz háhér!kodni, pedig akarnál, akarnod 
kell, megkérbe(k reá, гimáavkodtak, hagy húzd ki, semmisítsd meg a b ű-
nös hajszálakat, de a rossz eanbernek teljesen kopasz volt a feje, már 
réges-régen elhul јla гtta a hajszálaiit, vagy ki sem n őttek soha, vagy talán 
önmaga kisöccsének képzeli magát, nem tudom, de nem volt rgyetlen-
egy hajszál sem a kezembem, Pajtikam. 

Akarom látnii! Akarom látni! Mutasd! — kiáltatta a rossz ember. 
— Jogom van latni őket, hiszen az enyém! Hallod? Az enyém! 

Ne tessék haragudni — mondtam —, de nem volt mit kihúzni, mert 
a bácsi fele teljesen kopasz. 

A rossz ember nem ki,áltatrt többet, lehunyta a szemét, aztán r аgy so-
kára megszálalt: 

Egyedül akarok maradni. 
Ilyenkar, azt hiszem, nem kell köszönni, nem mondtam semmi-t, be-

eswktam magam vitán az ajtót, végigmentem az udvaron, és nem tud-
tam, mit kell csii цΡzálni. 

Pedig mályen egyszerű  volt, Pa.j:tikám, örvendtem, hagy mégis eszembe 
jutott, egy kicsit fájt ugyan, de összeszarítot,tam a szám, egyik kezem-
mel belemarkoltam a hajiamba, s kitéptem egy marékra valót, lehetett 
ötven szál is talán, nem tudoan, rohantam vissza a rossz emberhez, a 
kapu nyitva volt, végigszáguldottam az udvaron, s nagy robajjal k еnyi-
totbam az altón. 

Hazudtam! — kiál,tobtam. —Hazugság volt az egész, itt va г Ρпavak a 
hajszálai, legalább százat kihúztam, ötszázat vagy ezret, nem is tudom, 
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kár volt ezért a sűrű  hajziatért, kár volt bizony ... kár volt — ~nond-
tam újra —, kár volt — mondtam harmadszor is, de .a rossz ember nem 
válaszolt, Pajctikám, mozdulatlanul hallgatott. 

Állta г Ρm medletbe egy ideing, sírni akarbam, de nem sikerült, mostanában 
semmi sem sdkeгüi1, Pajtikám, aztán közelebb léptem, széttártam össze-
szorítoitt ujjaimat, s a hajszálákat a rogysz emberre hintettem, remélem, 
senki sem fogja megtudni, hagy mit cselekedtem, még azt hiszik, hogy 
halattgyalázásról van szó vagy hagy megtébolyodbam, pedig én csak azt 
akartam bizonyítani, hogy jó vagyok, tudod, a álunk mindenki jónak 
született és j óit cselekedett, az anyám, az apam é,s a nagyapám is ilyen 
volt, mindig mјi deniki ját cselekedett náliunk, mint egy automata gép, 
amely álLІаndáan automata gép, attól automata, hogy autamatá;nak be-
remtették. Aztán még arra 'kérlek, Paijtikám., hogyha meglábod a rossz 
ember aranypalástját el őbújnia föld alól, kézzel, foggal, körömmel pró-
báld miskre szakibani, hiszen megegyeztümk abban, hagy nincs szükség 
reá, mert még a történelem el őcsarnokába kerülhetünk, mozdulatlan 
kősziklának a mozdulatlan k ősziklák közé, és akkor újra megtörténhet, 
hagy valaki felülr ől figyel bennünket, és dermedtnek, mozdul аtlanak 
látja majd Európáit, amilyennek én lábtani a rossz ember feje tetején. 
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törvényen lívül  
Pap Pál életútjából  

VOJISLAV MILIN  

A SKOJ KÜZPONTI BIZĐTTSÁGÁNAK A TAGJA 

1937 végén vagy 1938 tavaszán Gai гiko Znenj anin megalakította a JKP 
Ide~igiLenes Vajdaragi Vezetőségét, !amelyből !később kinőtt a Tartományi 
Bizottság. Egyes források szerdnt a vezet őség magvát a következ ők fal-
kották: Žаrko Zrenjianin, Jusuf Trolié, .Svetazar i аrkovќ , Radivoj Č ir-
panov, Stevan Dejanav, Pavle Adaanorv-NZarnar. Némelyek szerint Pap 
Pál is a vezetőség tagjai <között volt. Ezt, sajnos, nem lehet hitelesen 
megállapítani, nmerrt senki sem maradt életben közülük. Addfigi munk-á-
jáit és tapasztalatát teikinitve, minden feltétele megvolt hozzá: a vajda-
sági kommunisták között abban az d őben Žarko Zrenjanin mellett Pap 
Pái volta legkiemelkedőbb személyiség. Ha pedig nem vették tekintetbe 
a tortamányi vezet őség megala:kításaikar, ez csak azért történhetett, 
mert a JKP Közparxti Bizottsága más térre kívánta irányítani tevékeny-
ségét.  

A fegyházból való szabadulást 'kő-vető  hánapokьan végzett munkás-
sága já Arába volt arra, hogy felmérjék ,képességalt és hajlamait, mi-
előtt végleges döntés гt hoznalk új,, tortásabb megbíza ~tásárál. A JKP új 
Központi нizattsága — akkor már Tito vezetésével — megfelel őnek 
ítélte meg munkásságát az ifjúsággal. Az ONIPUK és ,a népi ,egyetemis-
ták szervezeteinek a tev+ kenysége az ő  ,irányításával -- bizonyos tétová-
zásak гtól és hibáktól eltekintve — a SKOJ és a Kommunista If j'ásági 
Internacionálé új feiladatainalk aszellemében folyt. Ezért természetes-
nek tekintjürk, hagy 1938 tavaszán a SKO Ј  Központi Bizottságának is 
megalakulásakor Pap Pált is felvették itagjai közé. A népi egyetemisták 
kibontakоzó tervёkenysége 1938 tavaszán — amir ől már volt szó — arra 
enged következbebni, hogy a SKOJ Központi Bi ~zattsága Pap Pálra a 
belgrádi egyetem;istákklal való munkát bízta, de erre ;sajnos ez ideig  

nincs megbízható 'adat.  
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Nincs eredeti okmány ∎arról, hogy Pap FáI tagja volta SKOJ Köz-
pont: Bizottságának, néhány tény mégis erre mutat. Mindenekel őtt 
hivatkozunk eddig megjelent rövid гélebrajzaira, amelyek ezt 'az adatot 
tartalmazzák. Még hitelesebben beszél err ől Pap Pál nekrológja, amely 
halala alkalmából ,a Borba 1941. noиem!ber 7-i számában jelent meg. A 
lap megjelenésekor Ivo Lila Ribar, a SKOJ Központi B іzo!ttságán!ak tit-
kára Uži сén volt, és nem lehetetlen., hogy éppen ő  írta a nekrológot, 
mert jól ismerte Pap Pált még abból 'az id őből, amikor együtt dolgoztak 
az egyebemen. Végül Leo Mates — aki a SKOJ megújításától, 1938 ta-
vaszától kezdve tagja volt a központi bizottságnak — személyesen k.ö-
zölte 'a szerzővel, hogy Pap Pál tagja volt a SKOJ Központi вј zottsá-
gának, bárcsak rövid ideig, mert hamarosan illegalitásba vonult, és 
nem sokkal később átvette a JKP Központi Bizottsága technikai appa-
rátusának vezetését. 

Pap Pál nem maradt meg az 'egyetem!isbakkal folytatott munka kere-
tében. Vasa Staji ć  hatvanadik születésapjának megünneplésekor mint-
egy 200 fiatal kirándulásra éx'keze ~tt Karlócára, és 1938. áprilás 3-án 
felkereste az ünnepeltet. Ez alkalamm!al Vasa Sta.ji ć  lakásán Pap Pái 
vezetésével 'értekezletet ,tartottak 'a vajdalsági városokból és f аlvakbál 
érkezett ifjúsági képvisel ők. Ő  maga összegezte .a Vajdaságban folyó 
ifjúsági munka eredményeit, és vázolta a jöv ő  irányvana~lát: szorgal-
marzta, hagy alakbsanak ifjúsági szervezeteket mindazokban a helysé-
gekben, ahol még nem voltak, buzdítatta az ifjakat, hagy lépjenek be a 
fennálló egyesületekbe, és fotkozatasam vegyék kezükbe az irányítást. 
Más szóval, rugalmas sZ rvezési formákat ,sugalmazott, ,amelyek a hely-
ségek adottsága_haz igazodnak, a végs ő  cél azonban változatlan maradt: 
a JKP általános irányvonalával összhangban össze kell fogni a haladó 
gondolkodású ifjúsage ~t, és mozgásítani a fasizmus és a Trendszer elleni 
harcra. 

JÓL KITERVEZETT RAJTA УТÉS 

A belgrádi rendőrség vá.ratl.an  be!аvatkozása akkor .szakította félbe az 
ifjúsági iakaić!t, amikor az mind nagyabb lendületet vett: az akkori évek 
egyik legsúlyosabb következménnyel járó lebukáva történt !a belgrádi 
egyetemen. 

Az egyetem ~intá'k bűnperénefk vádiratából kitűnik, hоgу  a belgrádi 
főkapitányság „értesülést kapott", hagy a belgrádi egyetemen „kommu-
nista szervezetek mű'ködnelk, szóbeli propagandát fejtenek ki, és kim-
mun:ta prapagandaanyago!tterjesztenek". Ennek alapján megszigorít оt-
tátik „a ,kоmmunre гtaként nyilvántartott" egyetemi hallgatók eliem őrzését. 
Az államvédelmi bírásság ügyésze természetesen nem fedett fel erre 
vonatkozó részlete гket. 

A belgrádi ren ~dő rfőikapi ~tányságnaik ugyanis volt egy ügynöke az  
egyetemisták között: Cto Huba č;ek Fasztrák vagy csehszlovák születés ű  
egyetemi hallgató. Haladó ,szelleműnek tüntette fel magát, mindemárom  
igyekezett kitűnni a muniká:ban, úgyhogy sok el;rtárs bizalmába befér-
kőzött. Voltak agyam, akik gy ~anai оdtak rá, például Ga ,rka Zrenjanin, de  
fiigyelmeztetés ~ét ∎a többseg nem vette 'komolyan. Ily módon sük гrült -
Milan Aćimоvi.ć  fdkapitányna гk és Dragamiir Jovatiovi ćnák, a rend őrség  
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álUalános ügyosztálya f őnöiké+nek némi betekintést szereznie a haladó 
egyetemisták nvumkáj ába. 

A rajtaütést jól kitervelték: a rend őrség május 12-én reggeli -  öt óra-
kar be оtrt a Vojvada Mi7emko utca 23 szám alatt lev ő  Vajdasági Főis-
kolás Menza diükszállásána, és mindenkit letartóztatott, akit otthon 
talált. Egy másik rend őrügynök-ćsapart ugyanakkor átkutatta a diák-
étkezde helyiségeit, és letartóztatta a Vajdasági F&iskorás Menza elnö-
két, - gazdasági intiézőjét és házmesterét, akik ajz étkezdében laktak. A 
letartóztatásuk más 'Bakásokban is folytatódtak, miau denütt, ahol rend-
őri: eg nyilvárnbartatt egyetemisták laktak. A letartóztátott f őisikoLásokat 
vad kínzás гnak vetették alá. Az ütlegelést ől többen közúlük eszméletü-
ket vesztették. Voltak, akik .az idegösszeroppanás szélére jutottak, és 
Dejan Branlkov, .egy különben igen harcias és áldozatkész ,egyetemi hall-
gató május 18-án öngyil!kosságat kísérelt meg: a ruhájá bélésében elrej-
tett zsilettpengéver felvágta az ereit. 

A nyamоzást megkönmyitette, hogy a rend őrség birtoikában voltak az 
Oto Hubačektó'1 kapott adatok. Leplezési szán.dékból Hub'a čekо t Is letar-
tózhatták. A ,nyarnоzás mégis igen sovány credmélnnyel végz ődött. 

Május 17-en este ∎a rendőrügynökök egy nagyobb csoportja behatolt a 
műegyetemre. A formák kedvéért el őbb 'kikérték dr. Dragaslav .Tovano-
vić  rektor és Baj ∎alović  dékán hozzajárulását, hogy az épületben átku-
tassanak háro гm ládikót, amelyekben ,az egyetemisták holmijukat őriz-
ték. A rektor és a dékán az .egyetem autonómiájára hivatkozva 
elutasitatba a kérelmeit, de felajánlatták, hagy .személyesem megvizsgál-
ják а  Ійdikk :tarbarmát, és 'kötelezettséget vállaltak, hogy a talált holmit 
átadják a rend őrségnek. A rend őrök ezt visszautasították, és er őszakkal 
behatoltak a műegyetem épületébe. Némosak azokat a 1adikókat kutat-
ták át, ,amelyek állítólag érdekelték őket, hanem felnyitottaik, össze-
hánytak és sz:étdoibálbak mindent az egyetem épületében. Reggel öt 
óráig tartott a kutatás. Találtak valamennyi illegális propagandaanya-
got, akárcsak a Vojvoda Milenko utcai közös diákszálláson, azonban az 
anyag java részét az egyetemistak idejében eltüntették. Az esemény 
nagy felháborodást keltett az egyetemisták között. Az Egyetemi Hall-
gatók Szakegyesületednek Akcióbizottsága, az Egyetemi Tanács jóvá-
hagyásával, a t ёгtбntёk miatt másnapra, május 19-ére, tiltako!zb gy űlést 
hívott össze. A jogi kar .nagytermében mintegy 3000 .egyetemista gyúlt 
össze, és az egyetemi autonómia durva megsértése miatt egyhangúlag 
háromnapos sztrájkot :hirdetett meg. Hogy megel őzze az esetleges rend-
zavarást, a rektor becsukatta az egyetemet a sztrájlk - idejére. Mindez 
súlyos csapást mért a rendszerre, mert :akkoriban már javában folytak 
az előkészületek az omszággyülési választásokra. A rendszer megkísé-
relte a tilbakozó sztrájkot a kommunisták aknamunkájának feltüntetne, 
amivel a többi egyetemista nem .azonosítja magát. Ezért május 20-án 
délelőtt kilenc óraikor mintegy hatvan egyetemista, a JRZ (Ju.goszláv 
Radikális Kö.zösség), a Ljáti ć-féle Zbor (Sorakozó) és az ORNAS tagjai, 
tőrökkel, pisztolyokkal és botokkal fölfegyverkezve az ablakokon át 
betört 'a jogi .kar üres épül,ebébe. Tünbe+ttek a tanárok és Jovanovi ć , a 
„vörös rektor" ellen, s éltették мilаn Stojadinovi ć  miniszterelnököt. 
Ezután a Vasinán át .a De čani .utcáig meneteltek, az uralmon Lev ő  Ju-
gc+szLáv Radikális Közo`sség partházáig. A rend őrök mozdulatlanul szem-
lélték a. felvonulást, készen arra, hogy megvédjék a kormány „tüntet őit" 
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a haladó ,szelleanű  egyetemistáktól, Bakik közül egyébként alig néhányan  
tartózkodtak alkkar az egyetem tájékán.  

A főiskolásak г Ρsztráj гkja és a közvélemény felzúdulása miatt a rend-
őrség május 21-én közlemén.yt jelentetett meg .a sajtóban, hagy nagy  
mennyiségű  dililegál'is propagandaanyagot és sokszarasít бkészülékeket ta-
lált és foglalt le. Az сgy~eteanisták illegális vezet ősége röpirattal vála-
szalt, és elvetette ,a rend őnsёg mindenállítását, habára гnegtalált pro-
pagandaanyagról szóló adat helytálló volt. Az egyetemisták ezenkívül  
hevesen támadták a rend őrséget letartóztatott társarok kínzása miatt. Egy  
másik, a rendőrségi 1 özlerrnény után megjelent ráfirat felsorolta, hagy  
milyen célt akar elérni a rend őrség: az Egyetemi Tanács ,és a rektor  
l.embndását, az egyetemi autonámila ,megszüntet;és,ét, az egyetemista moz-
gadom felszá.mоlását, továbbá azt, hagy „gaz egyetemet a Jugoszláv Radi-
kálіs Közösség fгΡi,ákuntézietévé 'alakítsa át, amely német és olasz min.tára  
fasiszta ∎alakulatokat ,szervez".  

KfNVALLATÁS A GLAVNJAČÁL'•AN  

Egy valamivel később megjelent piratban az Egyesült F őiskolás  
Ifjúság ismertette a Glavnja óában uraST.kadó állapotot és ,a 'kínvallatása-
kat: „ ...Határozattan tudjuk, hegy ályen kínzásoknak voltak és van-
nak most is alávetve egyetemista társa'inik: Petar Plavkié, Dejan Bran-
kov, Marka Stojiano гviгé, Veljko Mar!kavié, Ljuben Cvetkovié, Braniko  
Mašanavié, Slobadan &aj ~ié és =násolk. Ljuben Cvetkoviénak feldagadt,  
véres és sebes a ilá'ba, úgyhogy jánnii sem képes. Petar Plavk јéоt meg-
kыözött hüvelykupj' аk, l fogva akasztatták fel a mennyezetbe vert ho-
rogra, úgyhogy .a lába nem érte 'a földet, és ilyen helyzetben hagytk  
lógnii egész éjjel. Ezek 'a módszerek nem ,különböznek a középkori in:k-
vizítorak kínzókamráiban a ~1.kalmazctta Іktól. R.adivoje Stakiéоt láLfсса1  
gúzsba kёtötbek, majd így megkötözve, fejjel lefelé felakasztottták, ami-
nek 'következtében a fejébe tóduló vért ől több ízben eszméletét v гsz-
tette. A 'kínzásork miatt Degan Bran г Ρkov öngyilkosságot kisérelt meg, fel-
vágta az ereit, .ennek ellenere .sem гé~s~ziesitették kórhazi gyógykezelés-
ben., úgyhogy nagy vérveszteségi miatt veszelyben forog 'az élete. Paivle  
Malet:n jaghal'lgatát ,azért verték, mert nem akarta visszavonmi a rend-
őrség ellen emelt vádat jogtalan leta гtázta.tása miatt.  

Még .sokáig :sorolhatnánk a borzalmas kínzásokat, amelyeknek .a belg-
rádi rendőrség kezében lev ő  Ikar ∎bársa ~ink ki vannak téve. Ha ,mindehhez  
hozzáfüzz.ük, hagy milyem 'embertelen légkör uralkodik a f őkapitányság  
pincehelyiségeiben, hogy .milyen vérfagyasztóak a sötétlkamrák, és  
mennyi kint kell kartársainiknаk elиaselniülk ,  hogy nélkülbziК  a legele-
mibb emberi szükségleteket, hogy hideg betonon alszanak takaró ,és  
párna nélkül, hogy ,s.záraz 'kenyéren teng ődnek, csak ha mindezt tudjuk,  
akkor alkatha.tшnk képet rettenetes kínjaükrál."  

Habár igen sok ∎egyetemistát letartóztattak, nem került mindenki a  
rendőrség kezére. Kül еönö.sen az nem, akit leginkább szerettek volna  
kézre keríteni: Pap Fál. Neki, mint még jó néhány társán Іark, síikera,lt  
elkerülnиe .a letartóztatást, ∎és illegаlitásba vonulnia. Dragaslav Jorran.o-
vik ezért jnvnius 19-én körözőlevelet küldött a báni hivarbaldkhoz, hogy  
kutassák fel, tartózhassák le és őrizet alatt vezessék ,elő  a belgrádi fő- 
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kapitányságra Pap Pál orvostanhadlgatót, Valerija Karijo-Pap böl-
csészhallgatót, Ra ~toamir Zuгјё  műegyertemsi hallgatót, Davorin Bariši ć  
egyetemi hallgatót Uоjislav мјdіё  műegyetemi hallgatót, Baldo Mcki-
šié jaghadlgaitót, Lidijia. ŠoSjan ,egyetweQni hallgatót, Nikola Vujiano.vié 
j ag.hallgatát, Rifad . Burd±avié i oghaligatót, Mirko Davi čo j aghallgatát, 
Krunoslav TaGko гvгiié bölcsészhallgatót, Milún'ko Ku Рlé bölcsészhallgatót, 
Đuro Medenica jоghadlgatöt, Cirilo 1Vyinо  ié állatorvostan-hallgatót, Pu-
niša Perovié jaghafllgatót, Miroslav Papara joghallgatót, Ciri/o Gligari-
jevié joghall,gatát, Radmia Ivkovié mez őgazdásгattan-+hullgatót, Miloš  
Mališié joghalhga гtát, Vladiimir Аksentјjevіё  műegyetemi hallgatót, 2arkю  
Matiij aševié j oghacllgattát, Aleksandar Rankov joghallgatót, Nikola Smi-
ljanić  múegyeterni hallgatót ,és Branaka MiloLevié műegyetemi hallgatót. 
„A felsarodt szenlsélyelk mind a Közbiiat оnság és az államrend védelmé-
rő1 szóló törvény első  szakaszabi ütköz ő  bűncselekményért -- kammu-
nista propagandáért felelnek", zárult a ~körözvény. 

A rendőrségnek valóban s'ikerübt is néhányukat 'kézre keritenn, má-
sak még egy idІisg nilleigallitásiban maradtak. A rend őri nyomozás befe-
jezése után a pártszerveze гte+k utasítatták az illegalitásba vonultakat, 
hagy jelentkezzenek az állia цnvédelmi bіrósá;g vizsgálóbírójánál. Ily mó-
don többen elkerülték a megk.ínzaiást ,a belgrádi rendőrkapitányságon. 
Valerij,a Karijo-Pap eagy ideig Belgrádban rejt őzött, küDeli barátn őjé-
nél, Milada Rajtemnéd, aki abban az iadőben nem volt komprom гiittálva. 
Később, a nyár elején együtt mentek Paroane faluba Mila Bajalica 
taní.tánőhöz. Farcinen velük volt Ankisea Diшevié ás B.eška Bonbasa, 
akik már ikamprоmittálиa voltak, mivel már megjárták a požarevaci 
nőzi fegyintézetet. Egy parasztembernél laktak, jaki Mila Baj!aliea tanítón ő  
baratnő inek tokintette őket. Mindez Basa Cvetaié, akkor már ismert 
belgrádi aktivista iközrem űködésével гΡtörténit, aki egyben anya€fii támo-
gаtásuk.rál is gondoskodott. Egyhónapi nyaralás után felkereste őket  
Basa Cvetié, és utasítást vitt Valerijia Karijao-Pa.p számára, hogy jelent-
kezzen az államvédelmi bír ćságon. Még egy ideig fJjviidéken rejt őzkö-
dött, azután jelentkezett is vizsgálóbíránál. Nyomban az Ada Oiaganli-
ján levő  fogházba utalták.  

Csak Pap Pál nem került 'a rend őrség kezére. 1938 májusától kezdve,  

amikor illeg.alitáslba vonult, végig törvényen kívül maradt, több mint  
három évig — haláláiisg.  

ILLEGALITÁSBAN ŠUMADIJÁBAN, BÁNATBAN ÉS BÁCSKABÁN  

Némelyek visszaemalékezése szerint az egyetemi lebukásoik után Pap  

Pál egy ideig Belgrádban tartózkodott. Még összejö ~vetele ~kset is tartott  
néhány ,aktivistával, ágyeikezstt, amennyire lehetett, a felgöngyölítést  

korlátozrni és tenni valamit a letartóztatott egyetemisták é rd сkében. De  
habár álcázta magát — ebben valóságas mester volt —, nem maradha-
tott ,sokáig Belgrádban: nagyon sokan ismerték, mind az egyetemisták  

között, mind a rendőrségen, .amellett Aćiimavié és Jovanasvié a nyomozás  
kezdeti óta tudta, hogy Pap Pál tartja kezében az egész szervezet és  

aktivitás szávadt.  
Ezért kellett elrejtőznie. Az első  rejitеkhelyet Mama Markovié --- régi  

diáktársa és társa .az цllegális munkában — szerezte számára. Szül őfalu- 
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jóban, a Kasmaj hegység aljában lev ő  Papovié faluba vitte. Minthogy 
azonban apja — ,egyébként tanftó — haladó gondolkodású ember volt, 
és fiait mint kommunistákat 'ismerték már, nem nála, hanem Boža Je-
rem'ić  jogásznál helyezte el, !egy - szintén - haladó sT,ellem ű, de nem 
kampramdttált embernél, aki emellett 'a görögkeleti pap fia volt. Pap 
Pál azonban nem !sokáig maradt itt, nem tudott nyugton maradni. 

Mo.ma Markavné ezután Du čina faluba vitte, Mihaili Maksimović-
Cile haladó gón ~dodkоdású tanćtého ~z. A falu lakossága ellenzéki volt, ami 
megkönnyite te гo гtt-tartózkodását. мaksimovi Іgy mutatta be a pa-
rasztakцгаk, mint sógorát, egy könyváirust, aki pihenésre jött hozzájuk. 
A könyvügyndki fiaglalkozás illett !is Pap Pálra, -mert kar.ábban valóban 
foglalkozott гa Nolait (a Nova .literatura Új. imadalom —ós ~szevonása)  
kiadványok árusításával, noha inkább azért, hagy leplezze utazásait és 
tolalkozása ~it az emberekkel, mintsem kereset céljából. Pap Pál persze 
itt sem nyughatabt, ismеre!tséget kötött parasztokkal és az • гatt élő  kevés 
falusi értelmiségivel. Abban az гidöben .az egész or_ тágban felélénkült a 
politikai .tevékenység: Sto!j гadinavić  kkarmányra jutásának harmadik év-
fordulóját ünnepelte (június 24), rés ikarmánya érdemeit hangoztatva 
készülődött már gaz őszi vápaszitásra, s az ellenzék is fokozta tevékeny-
ségét, gyűlése'ket és értekezletelvet tartott. Mindebben Pap Pál nem ve-
hetett részt, azonban minden tialalkozását az emberekkel felhasznávba 
agitálásra, és egy tehetséges parasztfiú :közrem űködésével több sikerült 
és hatásos kогrmá.nyellenes plakátot készített. 

Majd egy hónapig maradt Du č inán. Ott-tartózkodását' - azonban meg 
kellett szakítania, mert amikor többtanító társaságában kirándulást 
tett Sibnica faluban, ahol éppen vásár volt, felkeltette Milijanavi ~ or-
s:žággyűlési képviselő  gyanúját. Maks7imavi ć  erről nyomban értesítette 
Mama Markovićcat, s ' ő  sy'etve elvitte Pap Páit Du č!ináról. 

Šu.madijából Bánátba mint. Itt Žarka Zrenjanin helyezte el a város 
közelében. bizanyas Stankovié verseci yparósmest оr szől!ејének a prés= 
házában. Két-hátam hónapig tartózko гdabt ott. Stan kovi ć  korlátlanul 
megbízott Ž,a:rko Zrenjaninban, úgyhogy ,itt Pap Fal teljes biztonságban 
volt. Ez idő  alatt sem tétlenkedett: segédkezett Zrenjarrinn,ak a pá:rtszer-
vezetek megújításában és rendezésében. Többnyire a sz ő lőben találkoz-
taik, .néha Zrenjanin húgának, Anđa мiКёеviёnёk a házában. Ez egy  
ízben 'a szőlőből váratllanul hazatérve .beszélgetésben !találta k:ett őjiiket, 
Papot és Zren j,anint. Nem kérdezett semmit, mert Žarko Zrenj apin 
gyakran találkozott emberekkel, akiket ,testvérei nem ismertek, s meg-
szokták már, hogy Be kérdezősködjenek. Egy 'alkalommal An đa tizen-
négy éves fia, Slobadan is meglepte őket, Zrenj.an2n azonban nevetve 
megnyugtaгtta Pap Pált, hagy unoka&ese igen megbízható legényke. 

Amikor beérett a sz őlő , s гtovábbi оtt-tartózkadása leheteblenné vált, 
Szabadkára •ment. Némelyek e гmlékezése szerint időközben rövid ideig 
Pe!trovgradon is tart ćzkodctt. Sz аb гadkán Steinfeld Sándornál, régi egye-
temista és rabtársánál jelentkezett. Ez KekL&igmond református lel-
késznél; ,egy ha adó gondolkodású гés megbízható embernél helyezte el. 
Kik nem ismerte őt., Ste!infeld pedig nem mondta meg, hagy kicsoda, 
itt mégis teljes biztansagban volt, menta rend őrség el sem .képzelhette, 
hоgу  a mindenfelé hajszolt illegális kommunista a paplakban rejt őzik.  
Az egyház épületében. volt ,a Keresztény Ifjaak Egyesülete helyi. szerve-
zetének_ 'a helyisége is, és ezért állandó volt a. jövés-menes. Itt két hóna- 
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pat töltött el Pap Pái, s m јndёssze ,két-haramszor hagyta el a paplakot, 
olyan alkalmakkor, antiikar Kik Zsigmondhoz látogatóba érkezett apósa, 
a refarmatus püspök. Ilyen esetikben átment Simókavi сs Rókitš laká-
sába. 

Szabadkai tamtózkodását mwnkában tölbötte, igénybe véve házigazdá-
jának nagy könyvtárát. Segítette a JKP helyi bizottságát a pártélet 
rendezésében és felújításában. Levelezett Radivoj Ćirpanovval és több 
más újvidéki és belgrádi kommunistával. A leveleket természet Іs.en 
futárszolgálat továbbította. A Ker оszbény Ifjak Egyesüleitének munká-
jában — amely ott igen haladó szellem ű  volt — :szintén ,közrem űködött 
a maga módján: előadásokat irt, s ezeket azután Kik Zsigmond révén 
az összejöveteleken tanulmányozták az egyesület tagjai. El ő+adásaгban 
természetesen a szociális 'mozzanat háttérbe szorította a vallásit. 

AZ AR ELLEN 

Pap Pál jelentós segítséget nyújbatt a Híd című  haladó szellemű  ma-
gyar falyéirat szerkeszt őségének, amelyben Mayer Ottmár, Steinfeld 
Sándor, Kik Zsigmond és több más haladó gondolkodású magyar értel-
miségi és munkás dolgozott. Pap is írt +a Hídba.  

Különösen figyelemreméltó az Ár ellen című  írása. Az írás rnzlajdon-
képpen а  'szeгkІsztбsёg válasza volt azokra a véleményekre ésariamla-
tckra, 'amelyajk ak+kariban észlelhet ők voltak a vajdasági magyarnak 
körében. Ugyanrs a Németországban és Magyarországon feltör ő  fasri'z-
mus a vajdasági m' а'g агoгk egy részénél is visszhangra talált, különösen 
a csehszlovák tragédia kezdete, a mün сhend m.eg ~állapodás vitán. Abban 
az időben :még a liberális és demokrata érzelm ű  magyarok között is 
akadtak alyanck, akik az árral úsztak, rés elfogadták a revaosiszta, fa-
siszta propaganda érveit. Ez a helyzet egyes baloldaliakat is megzavart 
es kishitűvé tett. 

A Híd szer'kes,zltősége ez ellen .kívánt feFlépni. Pap vállalkozott a fel-
adatra, és cikkében rámutatott arra, hagy a magyarok problémái) nem 
oldja meg a nyilaskeresztes párt nacionalizmusa vagy az Imrédy kar-. 
mány „reformja". Az írás egyben rámutatobt az igai magyarok útjára. 

„A Duna szomorú nepein csak tesltvéri összefogás segít, a népek er ős 
kezéne;k összefogása. Ez volt és ez marad bármily körülmények között a 
mi hitűnk. Nem lesznek addig boldog, er ős, kacagó népek a Duna-par-
ton, míg ez az ös гszefagás meg nem történ k. S ezért nem hiszünk ebben 
az esernyős békébem, s ezért nem megoldás -- ezt nyíltan valljuk az 
egész világ el ő tt — nem megosldás nekünk az átrajzolós béke. Mert más 
az, amit ,a népek testvértesen, egymást megértve teremtenek (s így 
akartuk és alkarjuk mi), és más az. amit felülr ől, ћátulról, oldalba bökve 
megrajzalnаk. Nem béke a nyíl és a horog, és nem béke a tengely. És 
nincs minden rendben. Nem a szláv, magyar, román bánat fogott össze. 
A nép hallgatott, la a+ép . nem mondta ki "egészségis, igazs бgas ítéletét, a 
nép nem szentesítétte ezt a békét. Mert ez még véresebben szántott 
bele a Duna-parton éi ő  népek sebeibe, mert ez a félbéke nem más, 
mint újabb testvérgy űlöletnek, háborúnak szül őanyja. Csak aki .nem 
akar látni, csak +aki nem alkar okulni, az nem látja a sunyi álbéke mö- 

111  



gött a még inkább épülő  nagyágyúkat. Ez a béke nem a népeké, ez a 
háborúcsináló félbéke, az új szentszövetség, a béklyó békéje." 

A Híd körülihaladó szellemű  magyarak álláspontja még er őteljeseb-
ben jutott kifejezésre az írás befejez ő  szakaszában: 

„A haladó magyarságot, különösen pedig az ifjúsa'goct az utóbbi id ő-
ben mindenfelé igy ~ekeznelk ,megfélemlíteni és .a tájékaza.tlanokat félre-
vezetni nyilas jelszavakkal. Minket ,azonban nem lehet sem megfélem-
líteni, sem félrev zeftni. Mi hidat vertünk, amely összeköt benmüniket, 
falu és váras dolgozóit. Ezt a hidat nem engedjük megingatni. Ezt bát-
ran mondjuk azokkal, akik velünk együtt járnak, azoknak, akik inga-
doznak és azoknak, akik fenyeget őznek." 

„Nem akarunk sem meghunyászkodók, 'sem megalkuvók lenni, nem 
akarunk félehitet. Megmondjuk az egész Igazat és haladunk, mint eddig 
is jónak és becsületesnek megismert utunkon, melyr ől nem hagyjuk 
magunkat letéríteni se mézes beszéddel, se rágalmakkal, se fenyegeté-
sekkel. Ha egy-kebtő  el iás bukik közülünk, .száz más jön helyébe. A mi 
hidunkat nem lehet már lerombolni. Ezért harcolunk és gy őzünk, ha 
kell az ár ellen i.s." 

A cikknek nagy visszhangja támadt, támadtak és dicsérték is. A me-
rész megállapibásak eloszlabták sok haladó gondolkodású ember kétsé-
gét, •és megerősítették őket hitükben. A nézetek tisztázása igen lényeges 
volta vajdasági pártsгervezetek rendezésiének akkori folyamatában. A 
Híd munkatársai í+rásaшkban feldalgazták Pap Yái cikkének tételeüt a 
JKP általános ;iтányvanalán аk szнliemében. 

AZ ÍTÉLET: TIZENÖT ÉVI BÖRTÖN 

Ez idő  alatt a letartóztatott egyetemistákat bíróság elé állították. Az 
államvédelmi bíróság főügyésze, dr. Dadrov 1938. október 5-én az Ál-
lamvéd.elmi bíráságról szóló törvény 22. paragrafusa alapján vádat 
emelt az egy еtenъi hallgatók csoportja ellen. Slobodan Baji ć  elsőrendű  
vádlott utána következ ő  nevek sorakoztak: Pap Pál („jelenleg szökés-
ben"), Valeriija Karijo-Pap, Branlss1av Šljivi ć , Marinko Duki ć , Marki 
Stajanović , Vajislav Midić , Pebar Plaviktić , Milorad Arsenov, Vasi Rok-
nić , Veljki Mаrku+vić , Zdenka Šegvić, Sdkala Lepina, Herman Liper, 
Baldo Mekšić, Ljubamir Cvetković , Branko Mešanovi ć , Punu а  Feravić , 
Radavan Bešić , MilirLkao Kušić , Mirosl;av Popara és Rifat Burdžovi ć . A 
vádirat feltüntette, hagy Rdkni ć  és Bešić  .szabadlábon vannak, és köve-
telte, hagy ,ellenük és Pap Pál ellen „,iismé ~t rendeljék 'el a vizsgálati fog-
ságat". 

Az ügyész részletesen taglalta a vádlottak b űncselekményeit, erről 
már azonban korábban szóltunk. Követelte, hogy a bizonyítási eljárás-
ban egyebek között olvassák fel azoknak az egyetem.istáknak rend őrségi 
és bírósági jegyzőkönyveit, ,akiket .szintén letartoztattak, de 'a vádemelés 
előtt szabadlábra helyeztek, menta vizsgálat folyamán nem merült fel 
ellenük elegendő  terhelő  biizanyíték. A vádirat fel is sorolta őket: Dejan 
Brankav, Branko Vukajlavt ć, Rašid Dedavić, ‚ti Hubaček, Arspnije 
Tadarović , Dimitrije Ančić , Mihailo Lalić , Dušan Bojović , Aleksra Ratko, 
Baris Pajrek, Josilp Mimioa, Barislav Ličenović , ti ojimir Šobajié, •Veli-
mir Matić, Anti Belarnarić , Strašimivr Pendžurovi ć , Zacija Bulаtović , 
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Živadin Dabić, Cil Minодić , Lidij ~a Š Qjan, 1VLiloš Maličić , Girilo Gligo-
rović , Nikola Vujаnavić, Vlada Aksentijević , Krunoslav To čkav'ić , 1VLii ka 
Davičo, Radmi: а  Ivkavić . 

A vádirat alapjtán részben összegezni lehet a májusi lebwkásban le-
tartóztatott egyetemlisták névjegyzékét. A felsorolt 48 egyetemistán 'kí-
vül letortáztatták 'még Pavle Malietint, Rad.ivoj Staki ćat, Vera Gucu-
nját, Dejan Jankavi ćot, Strahinj ~a Stefanovi ćot, Milor:ad Kоvačevet és  
még néhányat, úgyhogy több spint hatvan f őiskolás ment át a rend őrség 
kezén. 

A főtárgyalást november 9-ére t űzték ki. 1Víinthogy a bírósági iratok 
hiányosak, nem lehet megállapítani, kik voltak .a bünfiet ő  tanács tagjai, 
s a védőügyvédek nevét sem ismerjük. A vissza,e:mlékezéseikb ől és más 
forrásbál az derül ki, hogy a véd ők ,között volt dr. ‚van R дbar, dr. Milan 
Kostić , Vladimir Simić , Bora Prodan,avi ć , Se7.i.mir Jeftić , dr. Nebo j ša 
Ma.letić , Duda Baškavić  ,és Darde Stuparavi ć . A védelmet vattaképpen 
az Egyesült Ellenzék vette át, mert .a b űnper kapóra jött neki a küszö-
bön álló :országgyűlési választálakat megvet őző  hadjáratban. 

A bírósági tárgyalás olyan id őben volt, amikor a rendszexavek temér-
dek körülményt kellett figyelembe venni. Ausztr,i,a bekebelezése és !a hit 
leri ,kato гnaisa'gmegjelenése a jugoszláv határon növelte a nép fasiszta-
ellenes hangul ~atáit, a csehszlovák válság pedig јnІёg tovább hevítette. 
Napról napra vil.ágosabbá vált, hagy Stajadinovi ć  beadta derekát Hit-
lernek és MussolYiminak. A kotrmány szavkszemvezetének, a J цGORAS-
na.k a „zöldingesei" mind nyíltabbam majmolták id ősebb fasiszta és 
nemzetiszoaialistia ikoЈlégámkat. A Volksdeutscherak vezérei október 9-én 
közölték, hagy a jugotszláviati németek mind Stajadinavi ćra fag,nalk sza-
vazni, s ezt Stajadinović  néhány nappal később azzal hálálta meg. hagy 
a petrovgradi ,és .az új vidéki választógyűléseken fasiszta köszöntésre 
lendítette a karját. Az ellenzék tehát er ős érvekkel támiadhatta a kor-
mányt. Másrészt a ,kormány is igyekezett talkti.zálni. Feléleszterbte a 
dernokrabizáládás Lehetőségébe vetett reményt, egye- beak ,között azzal is, 
hagy engedékenynek mutatkozott az államvédelmi bíróság el őtt folyó 
bűnperrel kapcsolatban. 

Ilyen közhangulatban kezd ődött el a több napig tartó főtárgyaflás. A 
visszaeml,ékezőК  eszerint Ia véd őügyvédek hangsúlyozták, hagy a vádlot-
tak a növekvő  fasiszta veszellyel ,szálltak szembe, és bizomyítо ttták, hogy 
nem á1lameltenes elemetk., hanem hazafiak. 

Az ítéletet 1938. nоvem,ber 17-én hirdették ki. Slabodam. B аjić  első-
rendű  vadl.ottat ötévi bör гtönbüntetésre ítélték, és ugya-nannyi id őre 
megfosztották politikai jogaitól, Pap PáYt tizenöt évi börtönre ítélték, 
és örökre megfossztották politikai jogaitól, Petar Flavši ć , Vasi Raknić  
és Milinko Kušić  egyévi szigorított fogháztat kapott, és ekét évre fel-
függesztették politikai jogaikat. Mika-ad Ars:enovat egyévi .szigorított 
fogházra ítélték. Fölmentették ,a vád ,alól 'a k ővetkezőket: Valerija Ka-
ni o-Pap, Bnamislav Šljiivić , 1Vlarinko Dwkić , Marki Stoj anavtić , VajisLav 
Midić, Veljko Marko,vić , Zdenka. Šegvi ć, Sakola Žepin тa, Herman Liper, 
Baldo MІk:isić , Ljubonvir Cvetkavi ć , Bran,ko Mašanavić , Funiša Peravi ć , 
Radavan Bešić , Mírostav Papaura, Rifat Burdžovi ć . 

A kihirdetett ítéletek meglepfien enyhék voltak az államvédelmi bíró-
ság áltopános gyakorlatához mérten. Ez már az ,említett légk őmnek a 
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következménye volt, a képvisel őválasztásig már csak három hónap volt  
h "atya.  

A bírói szigor csak Pap Pálra sújtott le teljes er ővel, a sok száz egye-
temista és álhalában az ifjúság forradalmi ,tevéke.nységének f ő  szerve-
zőjére. Milan Aćimaviić  rendőrfőkapitánynak — akit a vál:asztásoik után  

rövidesen nagy kitüntetés ért: belügyminisztere lett a Sbo ;ja:dinović-
kormánynak — ,  Dragoslav Javanovi ćnak, Vujkovićnak és a többpéknek  
nagy fájdalmára Pap Pál elérhetetlen maradt számukra. Az ellene ki-
adott kёröz,vényеk to~vabb keringtok gaz országban.  

Pap Pál Szabadkán, az újságban értesült az ítéletr ől. Ezután hama-
rosan elhagyta a várast. A pártvezet őségnek erre vanabkozó utasítását  

Milada Rajter vitte el Szabadkára. A levelet egy kockacukorba rejtve  

kapta Velerija Kairi.jótól azzal az utaisitással, hogy vigye e1 Szabadkám,  

és Stednfeld Sándor közvetítésével juthassa e1 Pap Pálhoz. Ez a levél  

vétele után rögtön elutazott Zágr "abba.  

Zágrábba renddléséről valószinűleg a JKP Központi Bizabhsága hatá-
rozott. Akkor ugyianis Zágrábban tartózkodott a J КP Központi Bizattsá-
gának a főtitkára, Josip Graz Tito, és az illegális munka fejlesz ,tésére  
Zágrábban -kedvezпbb lehetőségek nyíltak, mint Belgrádban vagy má-
sutt. Jól i авerték Pap Pat bapasmtaltságát, képességeit és :a rund őrségen  
tan sított magatartását, s ezért rábíztálk, hagy szervezze meg a JKP  

Központi вizattságánаk technikai apparátusát, .asn Іlynek fontos szere-
pet szántak a. párt további megszilárdításában.  
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JEGYZETEK  

Szeli István: Nemzeti irodalom — nemzetiségi irodalom. 1973. augusztus  
1-én, ra debreceni ,nyári egyetemen elhangzott el őadás. A Forum gondozá6ában  
hamarosan megjeLen,ő  tanulmánykötetb ől vettük át.  

Stigmond István: A rossz ember. Sigm nd István fiatal románnapi magyar  

prózaíró (kötetei: Árnyékot eszik a víz, 1969.; i:.gy panaszgy űjtő  panaszai. 
1971.; Valaki csenget, 1971.) készül ő  új könyvéből engedte át ezt a részletet 
folyóiratunknak. 

Vojislav Ií7ilin: Tiirvényen kívül. A Forum kiadásában megjelent Pap 
Pál-éle гtxjajzból (Pap Pál életútja, 1969.). 
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HiD IRODALMI, MVVESZETI ES TARSADALOMTUDUMANYI  
FOLYIIRAT. — 1974. JANUÁR. — KIADJA A FORUM  
LAPKIADI VALLALLAT. — SZERKESZTбSEG ES KIADOHIVATAL:  
NÖVI SAD, VOJVODA MISIG UTCA 1. — SZERKESZTŐSEGI FO-
GADOORAK: MINDENNAP 10-TOL 12 ORRIG. — KEZIRATOKAT  
NEM ŐRZÜNK MEG ES NEM KÜLDÜNK VISSZA. —• ELŐFIZET-
HETI A 65700-601-196-os FOLYOSZAMLARA, EL ŐFIZETESKOR KER-
JÜK FELTÜNTETNI A HID NEVET. — ELIFIZETESI DIJ BEL-
FULDUN EGY EVRE 20.—, FEL EVRE 10.—, EGYES SZÁM ARA  

2.— DINÁR, KÜLFULDRE EGY EVRE 37,50, FEL EVRE 18,75 DI-
NÁR; KÜLFULDUN EGY EVRE 3.— DOLLÁR, FEL EVRE 1,50  

DOLLÁR. — KÉSZÜLT A FORUM NYOMDAJABAN NÖVI SADON  






