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költők és versek 





versek 
STEVAN RAI Č KOVI č  

Szöktünk a városból, búza közé, ketten. 
Ahogy akkor régen — legyünk magunk, versem. 

Emlékszem: csak még ezt meg ezt a sövényt meghaladjam, 
S akkor megnyugszom, er ős leszek és bánthatatlan. 

Magunk vagyunk a búza közt. Eg felettem. 
Leszáll az alkonyat pelyhes permetegben. 

* 

Nézd csak, versem: ugyanaz a d őre 
Szív evezett be kiköt ődbe. 

Nincs rajta iránytű, vitorla, tengerészek. 
Csupán a tengeren sötétl ő , régi fedélzet. 

* 

Mi is volt az a nagy-nagy, lázjárta szándék? 
Emlékszel-e, vers? — A szökés! A világvég. 

Megvolta szárnyunk, a tollunk, a röptünk. 
Alattunk a világ, s mi fönt csak köröztünk. 

Lent a téren zsivajgás. A tömeg volt az. 
Leereszkedjünk? A lábak eltaposnak. 

Nyelvem alá gyűrlek, ülj a fülemben tétlen. 
Mi sem történt. Száradó ruhák a szélben. 

* 
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Itt vagy, vers a homokban: heversz egymagadban. 
Csillámaid hevíti — hát villogsz a napban. 

Körül: a csönd s a víz. Fejed két tenyér ölében. 
Szemed az ég ormán pihen, abban a kékben. 

Láthatatlan kertb ől csönd rózsája hajlika szádra. 
Sehol egy madár, hogy valami jelt írna árnya. 

Egy régi szél lecsiszolt, azért vagy ilyen kerekded. 
Egyetlen, vissza nem tér ő  versláb feszül tebenned. 

* 

Nyár. Vasárnapdélután. Egy hirtelen vihar 
A város fölött minden port ott kavar. 

Papír száll, cserepe csörren messzi háznak. 
Erkélyről szél lopdos száradó ruhákat. 

Asztalomon heversz, vers. Ernyedt virág vagy. 
Madárként suhannál, ha földobnálak. 

* 

A semmiből szólítalak, vers, a homályból, 
Madár árnyékából, domb vonulatából. 

Az első  szó máris halántékhúrt rezget. 
Hasztalan nyúlok érte — sehol se még a tested. 

Meggyúrom hát sárból, agyagba vájom. 
Lágyítom szülő-folyóval: kösse álom. 

Kaparok falról meszet, tapaszt lebontok, 
Hogy magasba lökjelek, minta tornyot. 

Álomtalan éjjel, folyóval övezlek, 
Gyümölcsfával kerítlek, f űvel gyöpezlek. 

Könnyemmel növesztek mély tövű  fatörzset: 
Árnyával, hűsével ott álljon fölötted. 

Kőbe vésem arcod, légy él őnél élőbb. 
Még bírlak, halottat. S már veszítlek, él őt. 

* 

Nem messze tőlünk nyugszik a nap. Vízbe ér le. 
Korhadt hajó, de fényrakomány merül le véle. 

Vonuljunk mi is arra, versem. Mi volna, 
Hogyha alakunka nappal egybefolyna? 

Mi is abban a szép lángolásban égnénk, 
Picinykét legalább — pillarezdülésként. 

888 



Forró fejem fölött nyikordult egy deszka. 
Halott voltam-e, vagy szendergés okozta? 

Deszkarésen keskeny fénycsík hull fejemre, 
S amit letép: fekete álarc-szeletke. 

(Alatta még nyüzsg a kétkedések férge: 
Emlékeztet ama végs ő  meredélyre.) 

Mint zuhanás után — fejem kitapintom. 
Mi volt velem, város — nappal, ébren, itthon! 

Vár a fénylő  reggel, a nyár kora kékje: 
Világunkat, versem, hagyjuk ott a mélyben. 

Nézd: a kora reggel tejszín erezése. 
Ködben vagyunk, versem: senki nem vesz észre. 

Nem igazodunk a lépteken s a lármán. 
Mi is csupán sejtjük: fal-e, test-e, márvány. 

Mi sem hibázunk rá mosta nagyvilágra. 
Korán van, de mintha már kés őre járna. 

Arnyék, szín mosódik e ködpermetegben. 
Végre egy a világ, egy már velünk, versem. 

* 

Csal, vers, az álmunk is, csal minket az élet. 
Nádszál üregünkben sűrűsödnek mérgek. 

Napunk azt csöppenti, amit az éj vett el. 
Szomjazó poharunk még szomjasabb reggel. 

Mint az ég madarai, melyek nem vetnek és aratnak: 
vers, testem ,az ébked, s vitat ,vere'jtéke — hharmat. 

Neszező  reggelben, mikor a föld álmából ébred, 
Beszaggatott bordáim közt, szívembe raksz be fészket. 

Délben — más madár kalász hegyében — te tarkómra zúdulsz.: 
Hajam füvét széthajtod, s agyamban fúrsz, fúrsz. 

Alig ötlik fel: nem is vagy! — bal vállam lerántod, 
Félszemem kicsíped, karmod szívembe mártod. 

Könnyel is itatlak, ha beteltél korsómból a vérrel. 
Álmom partjához csomózod magad, hajokö,té11e1. 

Játszol az idegeimmel, mint aranyrögökkel. 
Alomváramba szököm, s máris ajtómra jössz el. 
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Kedvetlen ébredek: egyik szemem még föl se rebbent. 
A másik: bedobott k ő . Csobban tebenned. 

Eber már mindkett ő, a kezdődő  napba néznek: 
Kicsiny lett a szoba e vízköröztetéshez. 

Távoli part közelít, vonul be most szobámba: 
Folyó, vadgesztenye, pad, hídnak a lába. 

(A naptól s iszaptól megsárgult folyónak 
Sodrásában ott billeg egy fekete csónak. 

Hintáz benne mindaz, mi bután emésztett: 
Szigetek, tengerek, órák és az évek.) 

Mára hűs alkonyat s a folyó terelni. 
Y ll k az asztalnál: nappalodik egyre. 

Kör kör után tűnik. Szobám napba nyílott. 
Senki más: én, a vers, és avitt papírok. 

s 

Nézd: egy régi korsó. Tengerb ől halászták. 
Fél madár csak — nézzük oldalán az ábrát. 

Hever csonkán. Síkos: rátapadtak algák. 
Sokan körülveszik, s máris mennek arrább. 

Bámuljuk a korsót — mintha önmagunkat: 
Az a tört madárszárny és fej hol lapulhat? 

Tengerbe ugrunk. (A vízmély csöndje hív már, 
Mint magához vonzó, titkos, néma sínpár.) 

Rajtunk kívül, versem, nem kutatja más itt 
Az öreg, csorba korsó cserépdarabkáit. 

s 

Ablaküveg lapján (kép most, fogja ráma) 
Villanásnyi tájkép: egy madárnak árnya. 

Elsuhan most oldalt, mintha lezuhanna. 
(Képünkön a színeknek már csak a hamva.) 

Itta másik (talán az iménti képe) : 
Mint fekete levél rövid rezzenése. 

Már régóta nem jön. Csak a sík, üres kép. 
Hiába fürkésszük az ég mély üregjét. 

(Miféle madár is? Lessük egyre, versem, 
Pöryen-e még szárnya a fehér keretben.) 

s 
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Nappalom kristálya száz darabra válva: 
Sötét asztal lapján széttört szürke váza. 

Rohantunk az estbe, büszkén, önfeledten, 
Mintha horda élén jártunk volna, versem. 

Nézem ismét fönt az égbolt fényözön] ét. 
Mit is akartunk az ég alatt, mi, törpék? 

Berágta magát a rettegés a csontba, 
S puszta életünket épp hogy egybefogja. 

Terít ránk az éj szép csillag-szemfed őt. 
Szűkölünk, mint kuvaszok, döghalál előtt. 

s 

E deres fa mit juttat eszünkbe, versem, 
Ahogy itt álla dermedt aszfalt keretben? 

Valami idetévedt erdei isten. 
Béklyóba fogták, míg aludt szelíden. 

(Talán a növény is szellemet lát bennünk, 
Míg a folyóparton magunkban merengünk.) 

Jeges ágaival — úgy rémlik e percben — 
Mintha ez a fa is nézne minket, versem. 

A sötétség mélyén, szótlan, most az arcom 
Kérges nagy vállához önként odahajtom. 

Olyanok vagyunk, mint két szélhordta kóbor, 
Idecsöppentünk tán régtűnt, messzi korból. 

s 

Házunk tépi a szél, cserepeket szaggat, 
Fekszünk holtan, innens ő  oldalán a falnak. 

Nappal van még ugyan, legyűr már az álom, 
Szobában rothadunk, pállott szalmaágyon. 

Szobánkban ezt-amazt idéznek még a tárgyak, 
De hát mindez: mint amit kémcs őbe zártak. 

Avas minden csuklónk, s nincs már semmi kedvünk, 
Ázott földeken, hogy tétlen ténferegjünk. 

Elgondolom: állhattunk volna messze, messze, 
Ázott földeken, de mégsem eltemetve. 

s 

Állunk az ég alatt. Látom, el nem áll ra: 
Szállingózik a hó. Havaz ránk homálya. 
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Merengünk valamin, de már aki látna, 
Fatörzsnek vélne a havas, messzi tájban. 

Nem soká tán ránk is lehull a gomolygó, 
Hideg magasokból egy tétova holló. 

* 

Erdő  ez itt, régi versek fái: hajdan 
Terebélyesedtek szívben és az agyban. 

Mintha itt már minden rég az őszé lenne. 
Fülem fára tapad: csak a csönd ver benne. 

Itt-ott hó is fénylik — mára téli kéreg. 
Tűlevél ha rezdül. Sehol semmi élet. 

Avaron lépdelünk: rothadt régi sz őnyeg. 
Hangokat hallgatunk. Hallottuk már őket. 

Fák közt, avar hátán meredten csak állunk, 
Az erdő  jégverme rázkódtatja vállunk. 

Régi verseim már várnak térdre hulltan. 
Máglyatüzük gyújtom: melegítse ujjam. 

Ag árnyékát nézem: földön elheverve, 
Szebb, mint fönt az ág, mely anyjaként lehelte. 

Az árnyékfoltba állok (s anélkül, hogy érne —  
Lesik tovább is a nap ontotta fényre). 

Nem tudom, hol vagyok : közelebb az árnyhoz, 
Vagy az itt zöldell ő , napsütötte ághoz. 

(Nem így van-e, versem: rímes, ny űtt sorokban 
Nem az élet lángja — már csak füstje lobban.) 

Szunnyadsz, régi versem, őszi láda alján. 
Hó vagy dér ez mára födél ravatalfán. 

Hallgatsz sötétül ő  súlyos színezüstként, 
Mint bronz vagy aranyfüst, mely lobbanna tüstént. 

Félek, ha lefejtem rólad ezt a pántot, 
Rozsda mar, vagy Por rág, s oszló délutánok. 

* 

Áradjunk el, versem: itt lesz-e örökkön 
Éppen az a madár, és e gyík a földön! 

Vagy e fűszál, mely még hajbókol a nyárban, 
Es a lombra, fűre rávetődő  árnyam.  
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Nem is lesz rá képes soha többé senki, 
Mindezt így felfogni, épp így elrendezni. 

Fejemben sok illat dúsan kevereg még: 
Fenyőgyanta, bogár, egy tiszai emlék. 

Egyszer csak valami arcom árnyékolja: 
Annak a madárnak hulló levél-tolla. 

Itt, ahol mi állunk, állnak egyszer mások: 
Valami hajlék vagy szőkülő  kalászok. 

* 

Érlelődő  versem: szavaid ki várja, 
Mint ahogyan várnak búza- s rozskalászra? 

(Hajlatán a szívnek reggel mind kibuggyan, 
Izzik, s napszálltakor véreznek magukban.) 

Nem jár éhező  az én mezőmre. Ej már. 
Senki nem bolyong itt. Kalászdönt ő  szél jár. 

Folyó s tenger mellett, síkságon, domb alatt, 
Ismerem azt a két kezet, mely szánt s arat. 

Van kéz, tudom, vésőn, gyalun és fűrészen, 
Van kéz a gyümölcsön. Es a mindenségen. 

Van kéz, amely emel, ölel, porba rombol, 
Szakadékba hajít, s kivezet vadonból. 

Azt nem tudom, versem, hogyan lehet két kéz 
Maga a dalkeltő, fénylobbantó szépség. 

Hogy érint csillagot (hite szép jegyében), 
Egy-egy vérző  szívvel minden ujj hegyében. 

Van kéz, amely kék, mert verte az ég ércét. 
Más meg sárga viasz: sejt koporsós éjfélt. 

(Néha éji órán, ott, a homály fölül, 
Kezet látok nyúlni: fény ragyogja körül.) 

* 

Kívül a városon ébreszt mosta harmat, 
Vagy bogár, mely fűről perdült a nyakamnak. 

(Egész éjjel űzött harsány másik énem. 
Sikerült előle végül is kitérnem.) 

Várok csöppet — csak mint szembogár ha rebben: 
Találja meg a fény bölcs őjét a szemben. 
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Hengereg a tej szín napkorong az égen, 
Mint gömbölyű  kavics meder tengerében. 

(Vers, gonosz kísértő, már ismét kopogtatsz, 
Békém dúlod, s aztán veronállal altatsz.) 

Tiszta nap vált fel most rossz, lidérces éjjelt: 
1rintetlen háncs ez, eltakarta kéreg. 

* 

Papírra görbedtünk egész éjjel, versem. 
(Evés, ivás, csókok— nem érdekelt egy sem.) 

Most csak nézünk tompán: ott az a mihaszna 
Két-három szó, és a papír sz űzi lapja. 

Nem is szavak. (Pirkad.) Irtózva gyanítom —
Eltévedt vándorok, havas, puszta síkon. 

* 

Kürtszóként ébreszt a reggel harsány fénye. 
Almunkból megyünk a valóság vizére. 

(Köd hull az álmunkban átélt lángra, tűzre: 
Eszmélő  fejünkből szivárg még a füstje.) 

Az emberek közé ! Vár az utca, sürget. 
Megrezzent, mint lombot, az els ő  tekintet. 

Lármája a napnak: nyomunkban a hajsza. 
Bensőnkből egy madár röppen még riadva. 

Pajzstalan vitézek — most már vértezetben 
Vonulunk a nappal hegyhátai ellen. 

Elért az est, versem, itt, hol állunk dúltan, 
S ami csak meghalt ma, számláljuk magunkban. 

* 

Feszülj meg most, vers, és két füleddel fülelj: 
Szél kavar körötted és rágalom seper. 

Szidják szelídséged, csönded, tiszta rímed. 
Messziről — szimatolj — máglyafüst legyint meg. 

Egyszer majd, ha ismét lesz nyár, folyó, nyárfák, 
Tépjed föl a mellem: mehetsz, szabadság vár. 

Villára szúrd a kint, s ami bánt, \söpörd el. 
Fű  közül, a dombon át, társaidhoz szökj el. 

Vicsorogj akkor majd, felborzolt sörénnyel. 
Fogad vájjad húsba, szívd meg magad vérrel. 
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Megmérgezett szíved többé ne vigasztald. 
Döglött ebként nyúlj el, vár az ágy — az aszfalt. 

Minta dögrakáson, melyb ől bűz szivárog, 
Osztozzanak rajtad férgek és sakálok. 

Vagy: ha nyár hajlik még ismét víztükörre, 
Fogjál mégis kézen, s vigy egy búzaföldre. 

s 

Délen vagyunk: hegyek, csen еvész növényzet.  
Céltalan kaptatunk — én és te, az ének.  

Kő  válik le néha, nagy robajjal zeng lenn:  
Megingok ilyenkor, de még tartasz engem.  

Az elfekvő  füvet markoljuk tövestül.  
Körülöttünk más sem — árnyékunk ha rezdül.  

s 

Folyondárt kínálok, szép növényi éket.  
Folyja be borostyán idomod s a képed.  

Aztán merítem az eget és a tengert.  
Tenyérből kínálom: égő  szemed szenteld.  

Madárt lépre csalok, lerántok az égb ől,  
öltsd magadra tollát, hangját is cseréld  föl. 

Néha gödröt ások és beléje rejtlek,  
S nem tudom, élek-e, vagy már eltemettek.  

Alomból rezzenek: versem, mondd, mit adjak?  
ágboltot? Madarat? Folyó kell vagy part csak?  

Szólalsz: Semmi nem kell. A vers mindig árva.  
Suhogok mint élet, halál, szél s a nyárfa.  

Fehér Ferenc fordítása  
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a félbemaradásra váró katedrális III.  

TANDOBI DEZSO  

„Akár a nagy lepkék egymás után ..."  
(Jékely Zoltán)  

(Non-stop tréning) 

Ennek a békeállapotnak itt, ahogy most éltek, vannak ám 
áldozatai, halottai; s ha egy vasárnap reggel együtt 
ébredtek a gyerekekkel, de m űsoruk helyett valami másképp- 
szép-vidéket domborít a képerny ő, oly helyet,  

ahol meg Jábélkaiitok se d,áтibak, (,‚Ahol még ők se 
járhattak sokat"), s a hever őre, a beágyazatlan 
párnák-takarók hajlatán, odasikerítitek az Alpokat, 
harom kispármn a Hiaihmenkamцn, és a tvemkeibtes „új" Medin, 
Babar — stb., stb., stb. — odabűvöli a kitzbüheli 
műlesiklópályát, (majd a keddi Volksstimméb ől elolvasom 
nektek, ki melyik futamét jelölte ki, melyik edz ő ; 
„Nem, nem maci!" és barátok Perillat-ját 
sem látjátok viszont ezúttal; de hogy erre rnég emlékeztek? 

. S felidézitek azt a hűvös olvasótermet 
1966 augusztusából; hétköznap délután volt, 
s egy nyári alpesi világbajnokság eredményeiért 
kikértem egy kazalnyi Volksstimmét, és amíg „az anyag"-ra vártam, 
a falipolcok mellett sétáltam, szokás szerint, szokásom 
szerint; s akkor megláttam — a déliek folyóiratában —, 
először láttam meg komolyabban, nyomtatásban: saját magamat... 
De aztán mintha mi sem történt volna — legalábbis 
körülbelül úgy! —, másolómunkához láttam, kiírtam a futamokat; 
ott volt az, hogy Perillat lemaradt? épp-hogy-különbséggel 
a második helyen végzett ... Melquinod mögött talán? 
Mert megint más eset volt, amikor az els ő  futamban 
esett, s hiába, hogy utána a másodikban „messze maga mögé utasította" 
a mezőnyt, nem is hazardírozva ... Еs Killy varázshármasán 
is majdnem miatta esett csorba! Mindketten hogy vigyorogtak! 
1n meg egyszer magányosan bolyongva — a József körúton! —
gyászoltam nagy barátom, osztoztam kudarcában; ilyen 
vGgyok — de az is lehet, hogy, sajnos, csak voltam, 
általában, és azóta valamicskét romoltam... De nagy baj nem lehet, 
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ha:) mondom, odabűvölitek, s körülülitek, minta tribünöket 
elborító nézőkoszorú; egyiktok se szomorú, egyikünk se szomorú. 
Medin-Kola č  (elmaradó személyleírás! csak egy dátum: 
1972. szeptember 22., lilával; ez a lila viszont nem tévesztend ő  
össze egy mellényszínnel, tehát — valami mással!) 
nem óvatoskodik, ez rá vall, egyik fele arccal, a másik háttal 
odatálal egy mesés rajthelyet (— mert: EZ AZ EGÉSZ CSAK MESE! 
A SZEREPLđK S ESETEK: KITÁLALTAK!), épp csak a „LONGIIVTES" 

felirat 
hiányzik, de van itt mérőberendezés másik, egy harminchárom éves 
öregúr „STOFFELS"-a, mutatja, hogyan veszi a kapukat 
- - az ötvenvalahány (ötvenöt?) nem létez ő  kaput — 
a Medintől enyhe szögben lefelé vezet ő  (elmarad: micsodákon!), 
— ... a tehát, a három (elmarad: Iki;tulajdonképpen: Os., A., L.) 
(és a szerző  itt nem CSAL, ez másutt kiderül!), 
hogyan ér célba — bámulatosan! akárha Perillat után! —

a vízszintes (nos: itt elmarad ...) síkon. 
Es ők, a nonstop tréningez ők, és mi, „Játékaik", 
várjuk, hogy a napfényes vasárnap délel őtt feltűnjenek a képen 
a „valódi menők". Gépünk még ugyanaz az ANTILUXUS 
-- és most már az is lesz —, amelyr ől (amiről?) egykor olyan 
biztosan tudtuk: „Az ember mégsem vesz ..." („a I аkásba ...”  
mit is?) 
Aztán egy szép napon mi is... Azóta itt a láda, 
és ha garanciával ki nem cserélik, most már ezt nézzük 
és ők is ezt nézik; és itt talán azt kellene hozzátennem, 
hogy ez korántsem alakult olyan „természetesen" ... Papírvágó 
kés? levélnehezék? mi fenye.gebte e dom(barad' б  vaisitagüveg-szemet? 
virágcserép? Lehet, egyik se épp; mindenesetre: ép 
maradt, s most már nem is lesz töredék. De semmiképp sem 
felejthetem — az emuék er őse~bfb a bliza!kоdásnál! —, 
hogy mind e békeállapotnak itt... nos, nem feledhetem 
áldozatait, halottait; s az egyik el őfutót, tudom, 
megállítjátok előbb-utóbb, akárha lassított felvételre 
váltva — nagyon! —, vagy megállásig-visszapergetve 
(van köztetek „technikai-zseni-medve"!), egy emlékpercre,  

ahogy egy-s-mások tiszteletére szokták ... és képzeletben 
láttok egy vattás-dobozkát. Mert — s most folytathatom! 
ahol abbahagytam; tudniillik: ők itt szinkronba-hoztak,  
s ezért gépem se kattant „addig" —, mondom, mert, hogy e 
játék-Hahnenkamm utána másik, a valódi kitzbüheli 
(az idei! melyet Bob Cochran személyében, franciák 
s osztrákok után el őször nyer tengerentúli) ily békés körben 
élvezhető, bizonyos előjáték nélkül, sajnos, már nem képzelhet ő . 
(Eár azt hittük, lehet; és talán lehet is; csak épp nem lehetett; 
és vannak bizonyos módok, ahogy az „így adódott" 
és az „úgy adódhat" különbségei elmosódnak Nem is 
az egyszerű  statws quánialk esetére gondolok itt; hanem az ember 
— lásd egyebütt: csak úgy! — elgondolkodik, s bár 
nem göngyölít fel semmit — legfeljebb takarókat! —, 
és félbehagyja a végigjárandókat — már buknak! !  —, 

a megvalósítandók elmaradását — vagy talán: 
egy mindig-elmaradás megvalósulását! — olyasminek érzi, 
akárha „világát" maradéktalanul elérni tudva 
máris haladéktalanul megalkudna. Mert ...! s ha erre a „mert"-re 
lehetne mit mondani! Ha volna mije e „mert"-nek! De hát 
a dolgok csak így vagy úgy megesnek (— az els ő  tizenöt 
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között, épp a legjobbak csoportjában, hányan esnek! Pedig 
még csak ezután lesz igazán jeges a pálya; és, íme, a másod- 
rangúak jobban vigyáznak ... vagy nem is olyan másodrangúak? 
— Nyújthatjuk s rövidíthetjük az u-kat —), és vannak, amik 
lesznek; s vannak-e, amik nem? Mert ha nem, az ugye: nem?! 
Am ahogy ezen a műlesiklóversenyen is van két futam, 
és van nem tudom hány tizenötös csoport, rangsor szerint, 
de ahányan egy-egy előbbrevalóból kibuknak, annyival hamarább 
juta frisebb hóból minden hátrábbra-rangsoroltnak, 
ha másodszor indulnak a másik pályán ... Jobb, ha hasonlatát 
nem fejezi be mindig mindenki ... S ahogy a „mert"-ekre és okokra, 
éppúgy nincs az ilyen példázatokra ...: éppúgy nincs mi ezekre sem.  
Az van, ami; egyszerien. S ha már ez a va árnasp délelőtt  
egyszer ilyen, és a hever őt — beágyazunk! — 

elhagyják a „néz ők és helyi síelők", és mert a képernyei rajtig  
pár percet várhatunk, talán csinálunk valamit, talán gondolkozunk,  
talán beszélgetünk, iszunk — a h űvösebbik? langyosabbik? --
bizonyos italféleségből, és mindenképp tétlen  
élvezzük az elevenek, a templom, hétvégi vonaton,  

családozásokon, kórházon s még min kívüliek ... mijét? amit a hét  

vége ad-hoz (ad hoc! s mindiga vég ... !), élvezzük tehát, amit 
a sokat-tevékenyked ők és a — tulajdonképpen! — versenytelen  

nonstop-tréningezők élvezhetnek, ha nem tudják, utolsót  
mikor taszít rajtuk (rajtjuk), s lesz: stop! a nonstop. 
S ha most felszámlálnánk halottait — de ez: megtiltatik! 
saját jól-rosszul őrzött derűnk érdekében — csupán e vasárnap 
délelőtti nyugodhatásnak, a boldog-boldogtalan zavaroknak, 
(tányér-hajigáltató romoknak képe is „feldereng"; lásd: 
vasgerendák! lógtak ki „a házból", egy szoba zongorástól 
zuhant két emeletet, ki hallott ilyen zengzetet, összhangzatot! 
ehhez képest а  сsendеt-zаvагбk ...! és a pincegyerek-társakkal 
feljártam „diszkoszt vetni", tovább csorbítania csorbát, 
míg a nagyok a megmaradtukat kikaparták ...), tennénk 
mindezt előbb-utóbb kisikló emlékezettel, minta m űlesikló, 
aki légben-kalimpáló lécekkel, háton-fején érkezett el... 
nem a célba; a pályát körülálló embersorba s -karéjba. 
Mert csak az tbörbénit itt +iás, mi történt; s egyebekben 
sem hiszem, hogy „mi okból" s „miért" ... csak „a világon" 
valami tombol, és ehhez kell akti-ami. (Legfeljebb 
szégyelljük utólag a szerepet, s nem akarjuk többé magunkra 
osztani; fél az ember, hogy a föld megunja?)  
(Еs most, hogy egy zárójelb ől kikeveredjünk 
— mely, akárha két léc kalimpálna felettünk! —, 
nézzük a képet: ott álla második futam els ő  rajtszámosa, 
J.—C. Augert, Medinéknek: Tregua ... nem épp a kapu-pályák 
napszámosa, és nem is akarja, hogy lepipálják, 
persze, ehhez kockáztatnia és óvatosnak maradnia 
egyképp kell; de ebben már megegyeztünk valahol a „közönséggel"; 
hogy teljesíthesse a pályát, csínján kell 
bánnia a tized- és a századmásodpercekkel, de amíg lefut, 
legalább nem torlaszolják el el őtte a kaput ... „mint Schranznak!" .. . 
ezt Alacsony mondja, hogy kisegítsen; fél, hátha nagyon merészen 
kanyarítom kifejezés-ívem; s ha jól veszi őket, 
el is sodorhatja a pályajelz őket, ő  tudja, mire jut!) 
(Ilyesmiről beszélgettünk, amíg a versenyt vártuk; 
hogy mik a lehetőségek, az esélyek; már ahogy mi látjuk.)

s most:... nézzük a hátralev őket. A „sérülőket" 
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ápoljuk már. ( „Játékaink fejl ődnek!") (En „goromba" 
sosem voltam — úgy igazán! —, bár gyerekkoromban egy-egy 
pusztító-társamnak illemb ől segédkeztem, s olykor magam is 
kezdeményeztem, így röpítettem ki az ablakon néhány játékosom, 
például: Evaristót, mert egy ordító helyzetet elrontott; 
s talán Probsot? nem, ő  egy vas kapufán csorbult ki; akad tehát 
régi példa is ellenem; s hogy „egy egész ház hallatára 
kellett zengenem..." — valahára ennek is vége, nem?) —  

(most, mindenesetre, igen emberséges vagyok, így néz fel 
rám néhány medve; könnyű  nekik! idejük: örök, s jól akármi 
csak ennyibe fér ... Persze, ahogy a csatáromért lerohantam! 
építkeztek, a járdán a homokdombban találtam meg, de: kikotortain! 
Es, emlékszem, annak idején, miel őtt elaludtam, 
„barátaimat behajóztam", s még a korláttól is arrébb toltam őket, 
ha nagyon nekidőltek ... és együtt voltunk, ahogy kell! 
Hol volt ott Hypnoval s Elenium! Front! Sok más, ami 
oly remekül tud lelket menteni és testet rontani. Könnyebb 
a medve-út itt!) (Bár ez sem egészen igaz! kinek a sz őre hullik, 
kinek a szemér ől pattan le egy szemernyi festék, 
„STOFFELS"-úrnak többször összevarrták — mint most egy rossz 
rímmel! — a testét, és sosem felejt — ha én sosem! — bizonyos 
estét, amikor egy emeletnyi rom alól mentették ki 
[egy Kasztalányh-Ikö;tet l?] : és eg уik-m s іkuukm.аk a rfülére is kell 
nézni, nem lazul-e; meg kell ragasztani! vagy a nyelvüket; 
ezt mindig egy csepp méznyi Általános-Rekord-Palma 
ragаsztószer illetheti; és így tt оvább.) Befejezik a nagyok futamát; 
„de jó, hogy megúsztuk ép b őrrel!" — mondjuk: helyettük,  
hogy beszámítson az „összetett"-be, (ahol mindegy „ilyen-ember" és 
„olyan-medve'; ahol kimossák, megszárogatják a szereléseket, 
és lepereg mindenről minden hajdani kínosság). 
Es ha egy s más nem így lehetett ... csak én 
tettem — mondtam-e az elején? —, én tettem úgy, 
„mint ha próbát teszek. . ."? Mivel? „ami" velem mindent tehet? 
S tetet? (Csináltat.) Ily „csinn"-be megyek? 
Csinn = összecsapás.) Vagy: épp e csinn áltat? 
De létezünk-e oly külön alakkal, 
ahogy látszat szérint s rombolhatólag? 
(Es ez nem sport-, világ- vagy más hasonlat!) 
Kisszerű  áhítás, hogy „hátha óvnak ..." 
Mégis ez a leginkább érdekes!  

. S itt feladom. Kihagytam részeket;  
mint ha a műlesikló a léceket kívül viszi bizonyos kapukon. 
De majd lesz egyéb alkalom; és más — másutt olvasható .. . 
(Már csak Kitzbühel látszik, csak a hó; 
mi az, ami itt tűnt el?) Most, míg ezt írom, 
készülsz az ebéddel; és valami nagyon más van,  
úgy érzem, a papíron: Morzsolódás? sohase-volt-egésze? 
(Mert hogy a szándék mi volt, az nem mentség!) 
S látszik-e majd, ott, egy tribünre vésve: 
EZEK EGYMÁST ISZONYÚAN SZERETTEK 
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információk  
SZALMAI J Ő ZSEF 

IL CASA 

 

ajtót bezárni meg kimenni egy percre 
egy perc múlva visszajönni meg ajtót kizárni 

belemenni a házba 
bemenni egyik szobából a másikba 

kijönni 
még 

egyszer 
kijönni 

 

az utcára kimenni 
ki kell menni 

 

egyik szobából a másikba 
ki kell majd az ajtót zárni 
ki kell majd az ajtót nyitni 
ki kell a kaput zárni 
ki kell nyitni 

 

majd megállni a kapuban 
maradni majd a folyosón 
majd megállni 
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INFORMACIOK ITTHONROL KÜLFÖLDÖN MELOZb 
BÁRATOMNAK  

A nap jellege 

Csúnya napom volt ma 
Zizegő  
Kövér 
Tintanap 

Jégtáblák a Tiszán 

Hazafelé menet 
Elég nyugodtan 
Csúsztak a jégtáblák 

Egyél fiam 

A kredencben 
Rétest találtam 

Még mindig rohanok, pedig ez egészségtelen 

Fene tudja 
Estefelé mért nem mertem lefeküdni 

Reggel rám nyit 

Máris telefüstöltem az új házat 
A vendégre  
Rá  
Rám nyit anya 

Húgom 

Megnőtt 
Mindig tele van hallgatással 
Nem panaszkodik 
Csak gyakran végigsimítja szöszke haját. 

CIM N~LKї7L 

 

Nem találtuk mert 
Lezárta a kívül 

 

Belülről  
Belülről pedig 
Egyedül 
Belülről  
Lehet 
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KAVICS ALATTA LÁNY  

1  

Leült  

2  

Kavics alatta  

3  

Markát becsukta  

4  

Néző  fejét félrefordító  
Yуlő  testét begörbítő  
Kerek arca mosolygó  

5  

Erdőbe bement  

7  

Kavics alatta lány  
Bg fölötte ég  
Erdő  mellette erd ő  

Kiszökött a szeme  

LILA  

Te csak szép alsótesteddel  
öleled alád a széket  
Keményen gondolj szemem közé  
Mintha mostantól már csak  
Estefelé volna  

đsszeültünk  
Mintha ráncainknak  
Köze lenne egymáshoz  
Mintha ruháinknak férceit  
Kiszakajthatta volna egyazon  
Folyvást folyó nap  

đsszenézhetünk  
Mintha egyazon kémény  
Okádott volna  
Rothadt gőzöket fölöttünk  

Fölállhatunk  
Kikísérhetjük egymást  
Galádul  
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NYAKRA VALl 

Maradj 
Szoruljon a 
Nemmozduló 
Szálkasárga 
Ideghúrok 

FÁNK 

Sütöttük 
Sistergett 
Gőzölgött 

Se ház 
Se kémény 

Sistergő  
Zsíros 

Este lett 
Mire megettük 
Betámolyogtunk 
A sötétbe 

JÚNIUS 16-I LEVELEK 

Első  levél 

Semmi újság. 
A felszín fülledt. 
Belül, 
Bőrön belül 
Légzünk. 

Második levél 

A fulladás 
Felhagy. 

Harmadik levél 

Később 
Nem segít 
A természet 
Sem. 

Negyedik levél 

Beárnyékoltam a szobát. 

đ tődik levél 

Felszakítottam a red őket. 
Megmeredtek a falakon 
A csomós foltok, 
Sárga redőnyrésekkel. 
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Hatodik levél 

Egész közelről gondoltam bele 
Felülről az apró kockás útba. 
Most érintett meg a puffanás. 
De mit tesz az ember a leveg őben. 

Hetedik levél 

Sokáig csorgattam a vizet. 

JÚNIUS 26-I LEVELEK 

A nap tartalma 

Ketten megszólítottak 
Beszélgettünk mint ahogyan 
A házakból kikerült 
Emberek szoktak 

Kicsöngene a verkli 

A redőnyön keresztül 
Késő  éjszaka is 
Behatol a túlsarki 
Kertből vastagon 

Tán verkli kellene 
Aprószöges verkli 
Kicsöngene 

Van Goghról beszélgettünk 

Teher 
Volt 
Benne 
A 
Fény 
Nem lehetett türelme festeni 

HORDTAK MAR A RLPAT 

Törmelékei fehér pókokként 
Befödték az utat. 

Orromban apró lépcs ők, 
Csigalépcsők tekeredtek. 

Lépcsőkön Piros 
Répareszelékek. 
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levél 
KOVÁCS NÁNDOR 

Kőtörmeléket ráz a szél: 
imádkozni kezd a vidék, s 
retteg, valahányszor nagyobbat csörren az ablak; 
szemükkel keresik egymás kezét, 
és kanál sem pisszen a tálban. 

A hegyekből lassan a faluba érek. 
Láncra verve a kutyák csaholnak felém, 
fogaik közt ott csillog még az éjszakai 
hold egy-egy darabja ingerl őn, akár 
a szoknya alól kivillanó térdek melege, 
melyet a víz hulláma nyaldos még forróbbra 
föl-fölcsapva a combig s tovább. 
Fölemelem háta tengert, lássuk a 
nap árnyékát mélyre hullani, a szoknyák alá, 
még mélyebbre — egészen a feledésig. 
Süldő  fák övezik a partot szeretkezve a 
sós széllel, mely mindjobban elvegyül közöttük, 
már-már felismerhetetlen a kavarodásban 
s nem tudni, melyikük teszi fehérré a partot 
meg a házakat, a házak árnyékát annyira, 
hogy szemöldökünkről nem győzzük eléggé 
törölni az izzadságot s a leüleped ő  sót. 
Mindez lehetne persze véletlen vagy a véletlennek 
egy gesztusa, mely körültekint ő  alapossággal 
végzi napról napra ugyanazt a feledhetetlen 
élményt, amit csak a túlzott kávéfogyasztás 
tud egyes részeiben néha felidézni. 
Mindaz, mi látható, mulandó is, hovatovább a 
rohamosztagok, melyeknek létezése az ember 
létezésével 611 összefüggésben, s bár 
a gyorssegélynyújtásban alkalmatlanok, 
a növényvilág kioktatásában felülmúlhatatlanok. 
Mindenesetre a hangszerüzletek lassú ütemeir ől, 
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a zeneműbarátok kiadójáról kéne szót ejteni, 
vagy a nevetőautomatákról, a nevet őautomaták 
hasznosságáról vagy látószögükr ől, mely algák 
és moszatok harmonikaszó kúszását követi a mészk ősziklán 
és esteledik. 

A tenger elringatja a csónakokat, 
halászok hangját csapja a parthoz, amint hálóikat 
húzzák nekiiramodva, megfeledkezve az ezüstszardellák 
csapkodásáról, melyeknek csillogását tükrözi a víz 
egész augusztusban, amikor legszebbek a páfrányok 
levelei. 

Most kéne leugrania szikláról, hová még 
1909-ben másztunk Kassákot követve. 
Kiüríteni a faliszekrényeket. A százlábúak 
menedékét &iszezúzni, félálomiba ,hullajtva mindiazt, 
mi megtarthat bennünket itt e helyen 
és gyopárként ékel ődni szakadékok fölé, mert a költ ők 
legnagyobbika ez a virág. 

Füst száll a fák közül. 
Emelkednek a tenger olajfoltjai, és kimossák közülünk 
a homokvárakat, akár érzékeny fotopapíron, hullám-negatívok 
gyűrődnek, s a kvarc csillogásai szurkálnak felénk hegyes 
tű-fénnyel, hogy belébarnulunk, beléfeketedünk fájó 
szemekkel, s hangunkból kagylók csörrennek olykor, ha 
megszólalunk. 
Lerakódik az idő, és csákányozzák a márványtömböket. 
Behorpadt mellű  hegyek figyelnek a hangok felé. 
Leoldott saruival egy kolostor — mélyen a hegyek között — létezésébe 
hullva mereng. Átformált tériszonyok. Vel őig hatol a vízpor, 
és hullik a vakolat. Ez mind mára végítélet. 
Süppedő  partjain járok a szélnek. Szigetek úsznak felém, 
szigetek tekn ősbékatojással megrakottan, szigetek garmadával a 
kék erezetű  fákkal és felh őkbe hulló madárseregekkel. 
Már csak a varangyok hiánya felt űnő , a varangyoké, amint 
húsos országutakon vedlik b őrüket szétnyújtózkodva, kiszáradva, 
s elrepedt palotaszemeiken megtörik a fény, szegletes ívet 
tartva szakadékok fölé. Mennyire elfeledjük egymás hangját. 
Szálanként tűnnek el a zajban, zsongásban, mely testb ől fakad 
és testet tör, ha kék is, akár a cserzett birkab őr heti vásárok 
előtt. A sejtés marad csak reszket ően, túl későn kezdtem élni, 
túl hamar váltottuk meg egymástól magunkat. Bánom is én, hogy a 
zergék most délebbre vonulnak f ű  után, keresvén maguknak 
vezért, mely büszkébb a többinél, s felkiáltóbban egyikük sem tud 
látni messzire. A sok hercehurcát végre is megelégli az 
ember. Perselyét a szélnek kitárja — ha van még rá idény —, s szeme 
emlékekről, mandulafákról a mélységekre esik. Az önkifejezés 
meseszövődménye a termelés szintjére zuhan, hol er ősebb 
sodrása van az árnak és nem látni Granada májfoltjait sem 
a naptól vagy Lorca lángoló nyelvét ől sodródó cédrussal övezve. 

Feszesen tartja magát a domb, s zöldebb a zöld éjjel. 
Ilyenkor indul mélyre a gyökér, rések és hasadékok között 
ernyedten, lefelé kapaszkodón. 
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16 haiku  
MOLCER M А TY А S  

1  

a megszokott test 
előképe a hajló 
nappalok előtt 

2  

hallgató fészek 
hintázó sárga szalag  
eljár az idő  

3  

sehol sem soha 
senkinek semmit már én 
élek halottként 

4  

ahogyan a tűz  
lerombolt napjaimat 
ezentúl mindig 

5  

mivel dicsekszel 
a csöndre támaszkodom 
senki ahol én 
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6 

volna ki volna 
merre szállna ha tudna 
miről dalolna 

7 

közelebbről kell 
először csak röviden 
utána akár 

8 

j ő  az unalom 
a kezed nem találja 
helyét elhízol 

9 

a kútban látszik 
az ég számára mindegy 
ki hajol fölé 

10 

nem a kéz csak a 
köröm helyettem győztes 
mohó káröröm 

11 

és eljössz hogy a 
féldomború alkonyban 
megtedd még egyszer 

12 

ujjak gitáron 
villámsújtott madaram 
megtaláltalak 

13 

a síkos sziklák 
a test örömeiben 
kifáradt tenger 

14 

megszámolni a 
megszámolhatatlant és 
igazságosan 
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15 

ha minden olyan 
lesz mint az elfelejtett 
hozzánk lassuló 

16 

az összes közül 
úgy érzem ezt az egyet 
tudtam igazán 
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magángaгdálkodás  
TÁRI ISTVÁN  

VIRRADNI 

Sokáig nézegettem képeit, valami h űvös helyen. 
Kirakatok. Az üvegeken finoman kidolgozott bet űk. Üres kapu-
aljak. Cégjelzések .. . 
Kora reggel festhette, féktelen madárlármában. 
Az egyiken kivert kutya, a másikon tejesüvegek drótkosár-magánya. 
Az emberek ilyenkor alszanak. Egyesek a félálom ketyegésében 
színes, meleg gondolatokat fedeznek fel az együttlétr ől, az 
egymást-vállalásról. Szelíden és puhán kell őket előadni, hátha 
ragaszkodóbb lesz az asszony.  

DELELNI  

A lépcsők megszabadulnak felesleges árnyékaiktól, kiemelked-
nek, azzá lesznek, amik. Többé nem foglalkoztatnak a lejt ők, 
annyira erős, mindenen áthatoló, mindent leveg őbe hajigáló 
a napsütés. A tárgyak lassan szállingóznak. A lakóházak he-
lyükre esnek, majd labdaként felpattannak. Az utca megtelik 
és kihal. 
Csak ez a fekete fiáker csattog. A lovak hátsó felén, a ró-
zsaszínű  sebből sárga, nedves citromok hullanak — ez minden 
filmben nagy jelenetnek számít. 
A lépcsőknél ülök, cigarettázom. Talán ez az id ő  legalkalma-
sabb a gondolatok rendezésére, helyesebben a gondolatnélkü-
liségre. 
Ez az idő, amikor azt hiszed: dél van, és nem lehetsz éhes, 
hisz a későn kelőkkel reggeliztél. Szalonnát, kenyeret és tarhót. 
A szalonna a legjobb étel, a tarhó nem öli ki a bél baktérium-
flóráját, a kenyérr ől hittanórán tanultad: mindennel lehet 
enni. Nyilván az átváltozás lényegéről volt szó. 
A lépcsőknél ülök, cigarettázom. A fekete fiáker nem jelent 
semmit, csak csattog. Kissé szokatlan, ám a halál vagy a hozzá 
hasonlók megszokottak, és nem csattognak. 
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A hülye muzsikust várom. Ilyenkor szokott megjelenni. De nem  
az én hülye muzsikusom jön.  
Egy őszülő  öregúr, keménykalapban, fülre lógó ápolt hajjal,  
s egy verklit tol. A verkli oldalába néhány csokor virágot  
tűzött. Jobb kezéL'en sétapálca, ébenfa fény ű, filigrán ezüst  
díszítésű . Megáll a bérházak el őtt. Illatszere diszkrét. Bels ő  
zsebéből szivaros dobozt emel ki, kinyitja, szájába veszi azt  
a dohányrudat, amelyiknél jó verset lehetne írni, rágyújt.  
Еs megszólal a verkli. Begyakorlott, elegáns mozdulatokkal  
hajtja.  
A fiákert még hallani.  
Az ablakokban nők jelennek meg, ameddig a verkli hangja el-
hallatszik. Néha megáll az öregúr, arisztokratikus mozdulat-
tal valamelyik csokorért nyúl, integet vele, majd visszateszi  
előbbi helyére.  
A bérházak nem billennek fel, noha az el őbb még pattogtak  a 
napsütésben.  
A gondolataimat, azt hiszem, máris rendeztem, mert ugyan  
miféle kapcsolat lehet az őszes öregúr, a bérházak, a fekete  
fiáker és a ver őfény között.  

ESTELEDNI  

Sohasem szerettem focizni. Nagy ritkán rászedtek, beálltam  
csapatukba. Mindig nagyon belemelegedtünk a játékba.  
Beesteledett, nem álltunk le, még izgalmasabb lett minden.  
Aztán ránk zuhant az éjszaka, éled ő  szeleivel, vaksötétjével.  
Mi tovább futkostunk, rúgdostunk— gyakran egymásba—, a labda,  
lehet, valamelyik bokor aljában pihent.  

ELEKTROMAGNESES HULLAMOK  

Még hosszú szerelmük kezdetén megegyeztek: mindennap 12 ó-
rakor egymásra gondolnak.  
A fiú mesélt — elég zavarosan — a telepátiáról, azokban az  
időkben jól illeszkedett a mese.  
A lány cédulát ragasztott az órájára, amin ezt írta: 12.  
Néha segített nekik a harangszó, templomokból, rádiókból,  
A lány — mert ezután csak vele foglalkozunk — levakarta  
a 12-est, végén a nagy szerelemnek. Gyorsan férjhez ment, gye-
rekeknek adott életet, egyszóval jó feleség lett.  
Kivételt képeznek a dél pillanatai, egyébként szereti ő  férjét  
a nap minden órájában.  

ILLD OLAJOK  

Kelj fel — mondom, s magamat figyelem. Mindez történik  
egy háromdimenziós szobában, ahol a falisz őnyegek megszűn-
tetik a falakat.  

Kelj fel, keresd meg ágyadat!  
Folytatni kellene, a lelkibetegek oly találó fejtegetéseivel.  

Keress meg! Csőröddel szólaltass meg!  
Ezt teszi a harkály is az erd ővel, a kései lombhullások pa-
pirosával, csörgő  papirosával, egy huzatos hangszer tokjában.  
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Kelj fel, keresd meg ágyadat, keress meg! 
Csöpögtess fehéret e melegedő  sdtétbe, e parazita hasadékba. 
Milyen nehéz kibeszélni! Keverni kell, csócsálni, sohasem le-
nyelni... 
Vagy eltűnni, mint az illó olajok! 
Nem hagynak nyomot a papíron. A többi már költészet vagy 
szakirodalom. 
Fehér csönd van. 
A papírhoz értem .. . 
A fésű, melyet a rend sokszorosít, fényérzékeny lemezen rö-
pül. A táj csipke, a nagytakarítások szele. 

s a vadász nem l őtte le, nem márthatja a vér el őhívójába, hogy 
térdéhez verődve útközben csöpögjön és kiélez ődjön, mint egy 
jobb találat. 

Kelj fel — mondom, s a falakról — ha lennének — leperegne 
a mész. 
Felkelnél, ha lennél... 

Csőröddel szólaltass meg, madárkám, az erd ő  pauzpapírján! 
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mai  angol költők 

Louis Macneice 

II 

A szoba hirtelen gazdag lett, s a széles ablakfülke 
havat és halvány rózsaszín rózsákat ontott, 
hangtalanul, egyidej űségében össze nem ill őn: 
váratlanabb, mint hinnénk, a világ. 

đrülbebb .a világ, és tdbb, m ∎int aminek hisszük, 
avíthatatlanul sokféle. Meghámozok és szétszedek 

egy mandarint, kiköpöm magvait, ittas vagyok: 
a dolgok különvalósága megrészegít. 

Es a túz ahogy ipezsegve lángul — a világ 
gonoszabb, de vidámabb is annál, aminek véljük —
A nyelven, az ember szemén, fülén és tenyerén —
A hó és a roppant rózsák közt üveg van, s nemcsak üveg. 

Dylan Thomaa 

ES HALÁLNAK NEM LESZ HATALMA TđBBE 

Es ,halálnak nem lesz hatalma többé. 
Eggyé nőnek a meztelen halottak 
Az emberrel, ki a szélben él s a nyugati holdban; 
Ha majd csupaszra hántott csontjaik már szétmállottak, 
Csillag nyit könyökükön s a lábuk szárán; 
Elméjük meghasadhat, mégis épek maradnak, 
Tenger mélyébe vesznek, majd mégis feltámadnak; 
Szeretők elveszhetnek, a szerelem maga nem. 
Es halálnak nem lesz hatalma többé. 
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Es halálnak nem lesz hatalma többé. 
A tenger tekervényei alatt 
Régóta-fekvő  nem halt meg hiába; 
Kínpadra vontan, míg az ín szakad, 
Csigán-gyötörtek, meg nem törnek ők 
Bár kettétörik kezükben a hit, 
S rájuk tipor az orrszarvú-gonosz —  
A meghasogatott meg nem hasad; 
Es halának nem lesz hatalma többé. 

Es halálnak nem lesz hatalma többé. 
Sirály fülükbe többé nem rikolt, 
S a partra dörgő  hullámot se hallják; 
Virág, ahol nyílt, többé már ne nyíljon 
Fejét feltartva az es őverésnek; 
örültek bár vagy haltak, ¢minta szög, 
Emberfejek lökik fel a virágot; 
Törj háta napba, míg szétrobban a nap 
Es halálnak nem lesz hatalma többé. 

Francis Berry  

VADSTENA  

Igen, emlékszem a névre : 
Vadstena. Akkor délután 
a hajó beállta rakparthoz 
a vár alá. Emlékszem, július volt. 
Kiszálltam. Es rózsák, rózsák, 
rózsák mindenütt, fenn a váron, 
s amott a zárda k őfalán 
és rózsák nyíltak a faházak 

kertjében is. Szent Brigitta klastroma. 
Es akkora sikoly, 

amely a zárda, most zárt intézet, rácsai 
mögül szállt egyre feljebb, annak 
a nőnek a sikolya, ütlegek zaja, míg végül 

a rózsák úgy remegtek a napon, mint az öklök, 
s a nap, mint roppant narancsvörös rózsa, reszketett, 
és fantasztikus vadsz őlő-árnyak cikáztak forró 
kőfalon. Es csend lett. 

Erted már, 

ez volt Vadstena: egy isiikoly, ütlegek; úgy гtёгt fel zajuk 
mint szédelgő  óriás virágszár, és a rózsák g őze, 
mely hirtelen megdagad, míg végül a szag 
színt vált, émelyít, és szörnyű  hangot ád. 

914  



Charles Tomlinson  

BÚCSÚ VAN GOGHTÓL 

Mélyül a csend. Az önmagában-teljes, 
nyugodtan sötétl ő  gesztenyefa-torony 
egyetlen levelét sem győzheted meg, 
hogy erőszakosabban váljon le a fáról, 
most, mikor а1lkanyцl, a tó kitöilrti medrét 
és be kell érnünk ezzel a csendességgel. 

A nappal formáit lassan visszavonja 
legbenső  békéjükbe. Kőről kőre 
omlik szét retorikád, mígnem a föld 
újra csupán a föld lesz, és a lombok 
éles kontrasztú rajz ;a h űvösödő  ége+n. 

Isten veled, s köszönet: hála hasznos 
tébolyodért. A világnak nincs ma vége, 
s a holnap-leszedend ő  gyümölcs 
súlyosan vár ránk a roskadozó ágon.  

Ted Hughes  

PIBROCH  

A tenger zokogása mit sem jelent, 
Elő  vagy holt, neki az egyremegy, 
Untathatja a megjelent mennyország 
Hisz annyi millió éjszakát töltött álmatlanul, 
Céltalanul és önámítás nélkül. 

A kő  szintúgy. Nincs a Mindenségben 
más, mi annyira rab lenne, mint a kavics. 
Sötét alvásra van teremtve. Es ha néha 
felfigyel a nap vörös korongjára, olyankor 
Isten embriójának álmodja magát. 

Szél vágtat a köveken át, 
mással nem keveredő  szél, 
minta vak kövek hallása, olyan. 
Vagy megfordul, mintha a szikla agya ráérezne 
az irányok lehetőségeire. 

Issza a tengert, és rágja a sziklát 
ez a fa, küzd, hogy kilombozhasson —
.~kár egy űrből hullott vénasszony, 
aki nem ilyen állapotokat remélt. 
Kitart azért, agyalágyult szívóssággal. 

Percről percre, éonról éonra 
semmi sem gyengül, nem kap er őre sem. 
Es ez még csak nem is egy rossz variáns vagy kísérlet. 
Itt kelnek át a bámész angyalok. 
Itt borulnak le mind a csillagok. 
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Ted Hughes 

RIGOK 

Félelmesek a fűben az éber, csillogó rigók, 
Feszült acélrugók inkább, mint él őlények — 
Halálsötét merev szemek, s azok az érzéken túli 
titkos rezdületre járó finom lábak — felpattan, ugrik, 

csőrével odavág, 
a pillanatnál gyorsabb, s kirángat egy tekerg ő  férget. 
Henye halogatásnak, szájtátásnak itt helye nincs, 
sem sóhajoknak s fejvakargatásnak. Egy ugrás, cs őrütés 
ez minden, s aztán egy perc falánkság. 

Mi hát: egyetlen-célra-bekódolt fejük, begyakorlott 
testük, a fajta ösztöne, vagy egy fészekalja fióka 
lenne, ami napjaikat e konok és gépies szándékkal 
betölti? Ez volt Mozart agyában és a cápa 
szájában is, mely vérszagra oly mohó, hogy saját oldal-
sebétől részegen felfalja önmagát: oly hatékonyság, 
amely túl hibátlan ahhoz, hogy kétségbe lehessen vonni, 
vagy útjából eltéríteni. 

Nem így az ember. H ősei lóra szállnak, 
megelőzik a naptárt egy széles íróasztal mellett, 
vagy évekig egy parányi elefántcsont tárgyat 
faragnak: a tett imádja önmagát — de közben néki, 
bár térdet hajt, hogy imába oldódjon, milyen hangosan, s milyen 
haragos tűzözön fölött orgiáznak és hozsannáznak a kerge ördögük, 
a néma sötét óceán milyen 
sivataga alatt zokognak. 

Tony Connor 

NEVEK A KÖVÖN 

Évszázados temetőkben 
számit-e még valami. 
A nevek, bár különböznek, 
olyanok, minta csillagos ég. 

Ki volt j ö ember? 
Ki szedte rá a hiszékenyeket? 
Ki köszöntötte dallal az új napot? 
Kinek az élete volt merő  szenvedés? 

Agytumor, szélütések, 
nyúlszájak, púpok, 
eltűntek mind — kegyelet 
lengedez itt és szentség szaga. 

Vagyon és szegénység hagynak 
még nyomot, de nemsokára 
ugyanaz a hivatal gondozza 
mindenki nyugvóhelyét. 
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Ha elég messzire mégy vissza 
a múltba, még a legkonokabb 
gyűjtés értelme is elvész. 
A köveken távoli 

nevek, akár a csillagok. 
Körülnézel, s látod 
hogyan mélyül az űr mindennel, 
aminek neve van, de amit senki sem ismer. 

Jenny Joseph  

FIGYELMEZTETЁS 

Ha megöregszem, lila ruhákat fogok hordani 
és hozzá Piros kalapot, ami nem illik sem a ruhához, se hozzám, 
nyugdíjamat konyakra és nyári keszty űre fogom költeni 
és atlaszcip őkre és azt mondom: nincs vajra pénzünk. 
Ha elfáradok, leülök a járdaszélre, 
és felzabálok minden ingyen kóstolónak kitett élelmiszert, 
és megnyomok minden vészcseng őt, 
botomat végighúzom a nyilvános épületek kerítésén 
és kipótolom mindazt, amit józan ifjúságom idején mulasztottam. 
Papucsban járkálok az utcán, es őben, 
idegen kertekben szedek virágot, 
és megtanulok köpködni. 
Szörnyű  ingeket viselhet az ember, és meghízhat, 
és megehet három font kolbászt egy ült ő  helyében, 
vagy egy hétig kizárólag kenyeret és savanyúságot, 
és gyűjthet tollakat, ceruzákat, poháralátétet meg mindenféle 

mást dobozokban. 

De most még rendes ruhát kell hordanunk, I оgy meg ne ázzunk, 
és fizetnünk kell a házbért, és nem káromkodhatunk az utcán, 
és jó példát kell mutatnia gyerekeknek. 
Ma vacsoravendégeket várunk, és újságot olvasunk. 

De nem kellene már most egy kicsit gyakorolnom, 
hogy ismerőseim ne döbbenjenek meg túlságosan, 
ha egyszerre csak megöregszem és elkezdek lilát hordani? 

Miles Burrows 

MINIKÖLTб  

Karcsú, nem drága, könnyen kidobható, 
inkább fürge, mint masszív, nem tolakvó. 
mind nagyobb mennyiségben gyártja 
ezt a típust a hengerelt acél otthona, Oxford. 
még emlékszünk az ősköltő  korszakára 
lakályos jószág volt bár nehézkes 
de pompásan párnázott belül. 
mégis, a miniköltő  alapjában bevált. 
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arra nem igen alkalmas (de ki gondolna erre)  
hogy letérjünk vele a műútról, az ideiglenes  
útburkolathoz jól idomul, egyenletes és  
megbízható, igen, nem nagyon sajnáljuk  
az ősköltőt, aki vagy nem indult be  
vagy ha beindult, hamar megállt; meg szeszélyes  

is volt, megjátszotta magát, felhevült és kidurrant;  

és hízelegnünk kellett, elhitetnünk vele: szárnyai vannak  

(nagyon is jól tudtuk nem így van, de valahogy  
mégis be kellett indítanunk a jó öreg tragacsot)  
nagymama még szekérbe fogott leopárdokra emlékezik )  
de mi jobban szeretjük a minikölt őt  
mai útjainkra az inkább megfelel.  

Douglas Dunn  

A DIVATVEREMBEN  

A fiatal lányok rögeszméje a szépség.  
бdivatú varrágépeilk berregnek a Terry Stireeten.  
Lépést kell tartani, lépést kell tartani.  

Kihívó szoknyát hordanak és roppant divatos cip őt,  
Izgató színű, de silány kabátot, amerikai szemfestéket.  
De értelmük nyers még, csiszolatlan.  

A ruhák és szerény filozófiák kultúrájában  
csak ruhájuk van. Nem kell, hogy lássák őket,  
amint az International Times-ot olvassák,  

vagy egy liverpooli költőt; hogy magasabb kellékekkel  
igazolják külsejüket. összekeverik a színeket  
és valahogy kövérek leginkább és csúnyácskák.  

Nem zsonganak be LSD-t ől, de olcsó spanyol  
vörös bort isznak a rosszullétig, vagy sört, zajos kocsmákban,  
támogatják és megcsókolják őket hazamenet, de rossza kedvük.  

Mégis: van ruhájuk, elég csillogó ahhoz, hogy megmutassa,  
más helyekről álmodoznak, valami ködös paradicsomról,  
ahol udvarias lovaggal lehetne enni egzotikus szárnyasokat.  

Három lány megy az utcán, viszi őket a nyári szél.  
Popretorika hulladéka táncol végig a Terry Streeten,  
átugrándozik lábukon, bele az életükbe.  

Gömöri György fordításai  

A FORDITI JEGYZETE  

A fenti válogatás az újabb angol költészetb ől Louis Macneice-szel (1907-
1963) kezdődik, akit Audennel és Spenderrel együtt a harmincas évek legfon-
tosabb költői között tartottak számon, de aki a halála el őtti ívekben művé- 

1  Dionüszosz szekerét húzták a görög mitológia szerint leopárdok  
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királydrámák  

HOLTI MARIA  

Alapjában véve nem volt elégedetlen, sem követel őző  természet, a 
kész tényeken sem akart változtatni. A konkrét tényeken nem, mind-
össze azok jelentésén szeretett volna igazítani valamit, megmagyaráz-
hatókká tenni, és — halnaptól fogva mindent elölr ől kezdeni. Játékos 
perceiben úgy gondolta el ezt a nagy úprakezdést, mint valami képletes, 
érzékelhető  folyaтnatot, akár egy fürd őt, amibe csak ,belé kell eresz-
kednie, megmártózni, s mire kiszáll, megtörtént a varázslat. Vagy: át-
úsznia egy nem túl széles folyón, és a túlpart araár maga az újrakezdés. 
Lehetne egyszerű  avatási szertartás is; egy képzeletbeli arc vagy hatá-
rozott tárgy, mondjuk egy ІКёnуv ,előtt esik meg a csoda. 

Annát nem fűtötték semmilyen néven nevezhet ő  vallásos ambíciók, 
ellenkezőleg, még mindig boldog, ha meglobogtathatja tizenket-tizen-
háram éves kori ateizmusát. Túlságosan bizakodó, ezért hitetlensége 
vagy ingadozásai töredék másodpercei után különös bels ő  kényszerből 
kezet, fogat kellett mosnia. Szeretett játszania játékon belül, és ezt is 
becsületesen játszotta. „Tévedsz, ha azt hiszed, hagy afféle erények ér-
dekelnek — írta levelében egy barátjának, akivel azóta megszakított 
minden +kapcsolatot. — Fütyülök az erényekre és hasonlókra, vagy a 
jóságra, mint olyanra. Rakásra a világ erényes és jó és unalmas embe-
reivel. Szerintem legfőbb ideje, hogy mindezeknek a fogalmaknak új 
tartalmat adjunk." 

A válasz? „Infantilisan komolyan veszed a dolgokat. Attól félek, 
pszichológushoz kellene menned. Еs engem se végy túl komolyan, el-
végre a fizikai-földrajzi távolsag varázsa nem örök, és az évek száma 
sem mindig megbíиható. Semmi értelme, hogy ne tudhatnád: a n ők, a 
lányok terén igazi briganti voltam mindig, még ha veled .egy kicsit más 
is a kapcsolatom. Nagyon, nagyon szeretlek, elveszíteni se akarlak. 
Nem tudom, hogy adjam tudtodra: szerintem, ha lefekszel valaki mással, 
nem olyan tragédia, csak az a fontos, hogy mi ketten szeressük egy-
mást. Inkább vigyázz az egészségedre, ha módodban áll, ússz, és szin-
tén nem tragédia, ha néha-néha eljársz táncolni. Mert, bogárka, mondd 
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meg őszintén: ha gyakorlat híján elfelejted mindezeket a dolgokat, mi 
marad nekem belőled?" Ez volta válasz. 

Ivánt más oldaláról ismerte, ,másként, másnak, ha csak mindössze 
háromszor-négyszer találkoztak is. Valóban: háromszor-e? négyszer-e? 
És mi más volt ez a néhány találkozás, mint hogy Iván, saját osztály-
ellensegeként, a maga izmusai elemezgetésével traktálta, annyira, hogy 
a vasúti kávézóban a pincérlány furesálkodva, egyenesen gúnyosan né-
zett rájuk, és amikor Iván pár percre kiment, oda is szólt Annának: 
„Na, ez is érti a szöveget. Maga is jól kifogta, drágám." Anna gyorsan 
fizetett, hogy a visszatér ő  Ivánnal mielőbb kikerüljék ennek a szem-
párnak a bántó tekintetét. 

Félt .magára maradni, tudta, egyedül a magány béníthatja meg. Akár 
az idegméreg. És ha félelmében itt-ott, legalul, bujkált is parányi öröm, 
egy fajtája a megmenekültség érzésének, hát az az, hogy ezentúl több 
ideje lesz, ső't, visszakapja a napnak mind a huszonnégy óráját, a sajátja 
lesz, annyira a sajátja, ahogy utoljára csak kisgyerek korában birtokol-
hatta az időt. Birtokolni az idő t. Felér-e a viszonylagos boldogság el-
vesztésével? És, lesz-e ereje azt az id őt úgy értékelni, ahogy azel őtt ér-
tékelte? 

Huszonhárom éves, bábtervez ő, rendező , mindenes. Azokból a dolgok-
ból, melyeket szeretett volna :megvalósítani, semmit sem valósított meg 
eddig, ellenkez őleg, néha úgy érzi, egyenletes sebességgel távolodik 
tőlük. Hányszor eljátszotta a monológ-kibeszél ősdi játékot is, és hány-
szor történt meg, hogy éjszaka 'odaült a t űzfalra nyíló ablakba, vagy 
este, tenyérnyi tükre elé, hogy ;a t űzfalban is, a tükörben is, meglássa 
magát. Kepzeletbel.i mikrofonok el őtt készített magával interjúkat. 
Irma nevű  barátnője, akit nagyon sokra becsült, nemcsak mint biztos 
kezű  fogorvost, de mint embert is, megsejtett valamit ebb ől a válság-
sivatagból, és egy délután felhívta: 

— Azt hiszem, psziaholágushoz kellene menned. Ne bizalmatlankodj, 
nem olyan hülyckezelde az, amilyennek képzeled. Hiszen már az is, 
akinek nem úgy álla frizurája, ahogy :szeretné, már az is analizáltatja 
magát. Nem fontos, ki az illet ő , bár lehetne maga Sigismund Freud is, 
csak az a lényeg, hogy legyen az ajtón .névtáblája, egy ügyesen repked ő  
szobalány az elaszobában, és enyhhe levendulaillat lengje be a terepet. 
Hogy egészen megnyug:adj, elárulom, néha én is felugrik egyhez. Aka-
rod a címét? Tessek. 

Irma bediktálta a címet, és egy kedd délután Anna el is menta mes-
terhez. Névtábla, repked ő  szobalány, enyhe levendulaillat. Benn: kis 
nikkelkalapács, Metro-Goldwin-Mayer mosoly, garantált diszkréció, te-
nyérnyi, csipkézett karton, születési év. Szemorvosi vizsgálat, reflexka-
lapálás. Ujjrezegtetés. Szempillarezegtetés. Kinn még vagy öten varnak, 
de mintha a mester ezzel mit sem törődne, csak suttog és kérdez, hogy 
volt-e? s hagy mikor? előbb vagy utána? Mikor? és ha igen, akkor? 
Gyerekkarában mit és miért? Legyen teljesen nyelt, mert ez alapvet ő  
feltétele a vizsgálat sikerének, ,és amennyiben Anna valóban a tudo-
mány segítségére szorulna, az csak a legteljesebb nyíltság esetében le-
hetséges. 

Érezte, hogy nem fog igazat mondani. Nem tudja, mit keres itt. Az 
orvos érzi a merev ellenállást; ingerült árnyékok és ráncok merülnek 
fel és simulnak el ,erőszakkal a homlokán, néha feljegyez valamit. 

924  



Nemi élete? Rendben?  
Anna bólint.  

Úgy értem — keresi az orvos Anna tekintetét — ,  rendszeres-e?  
Volt. Három éve.  
És azóta?  
És azóta? De kérem, mit akar t őlem hallani? — Anna el őránci-

gálja a zsebkendőjét, és kínlódva megpróbál orrot fújni.  
No jó. Tulajdonképpen már meg is mondta. Ne nyugtalankodjék,  

kérem, ez hozzá tartozik. Ha akarja, be is fejezhetjük. Rendben?  

Anna bólint, idegesen távozik, olyan szélsebesen, hagy elfelejt fizetni,  

és a férfi nem hallja a köszönését. Az utcáin, a kapu el őtt megpróbálja  
kibetűzni a receptet. Csak ennyi sikeriil: négyszer naponta, kéthónapos  

turnusokban.  
Engedelmesen besétál a patikába, és ákár egy villamosjegyet, át-

nyújtja a papírlapot. A patikus lejjebb engedi !szemüvegét, a receptr ől  
Annára néz, ezt a m űveletet párszor megismétbi, végül elt űnik egy kis  
barokk ajtó mögött. Hosszú percek múlva ismét megjelenik; látszik,  

már egyáltalán nem érdekes számára se a recept, se a lány.  

Két nap múlva feledésbe merült a lélektanba való kirándulás, a tab-
letták pedig a .könyvespolc tetejére. És mégis ennek a kirándulásnak  

köszönhette, hogy pár hónapig ismét mézesheteit élhette a világgal, és  

elkészült azzal a kiállítási anyaggal is — bár csak dekoráció —, ami-
nek a .határideje rég a körmére égett, és Kami eddig úgy nyomasztotta,  

mint egy ,emészthetetlen k ő . És lám, most egyszerre minden könny ű  
lett, olyan valószínűtlenül vidám, csak azt nem érti, miért nem tud  

Ivánra haraggal gondolni. Talán nem is jelentett valójában semmit,  

csak a képzelete nagyította fel a kapcsolatot, hiszen a tényekkel olyan  

önkényesen bántik. Elég fiatalon kiharcolt magának egy helyet a vi-
lágban, nem is olyan megvetni való helyet, hiszem azt csinálja, amihez  

kedve, tehetsége van, pedig nem ikevés hátránnyal startolt mindenki  

mással szemben. A hátrányok elt űntek, csak az emlékük nem. Vagy  
éppen azokra a „hátrányakna" lett volna olyan kíváncsi a ,pszicho.lógus?  

Irma néha fölnézett. Legtöbbször be se jött, csak a küszöbr ől pró-
bálta Annát földrajzilag belemérni a szobába: tizenöt, húsz, néha har-
minc percet is álldogált az ajtó keretében, állva itta meg a kávéját.  

Tudod, hogy sok cukorral ászom. Az összes cukrot nyugodtan be-
lerámolhatod, ami csak a házban van.  

Irma nevet, mert Irma minidig nevet, Irmával mindig minden rend-
ben van; Irmán kifogástalanul áll a kosztüm, kifogástalanul csillog a  
szemüvege. Irma nemsokára férjhez megy, háromszobás lakása lesz,  

módjával összehordott :könyvtárral, pálma, fikusz, filodendron. Irma  

nagyobbra cseréli a kocsiját, tíz év múlva esetleg szül egy ideges, tudá-
lékos, egocentrikus gyereket. Az a pszichológushoz való járás? Jótékony 
célú füllentés lehetett, hogy bizalmat keltsen benne, hagy elterelje a 
gyanúját. 

Sгaereti a bábjait. Annyi Törökjancsi, Szépilan!ka, Huckleberry, Ka-
csakázmér iКёzt él, úgy benépesítik a falait, akár egy övóda. Ezek a 
sajátjai, hozzátartoznak a lakáshoz, így arra is gondja van, hogy id őn-
ként új ruhákat tervezzen számukra. Szereti a bábjait. 

Élete viszonylagos rendezettségében és sivatagában, ha megkérdezik, 
nem tudna számot adni arról, mit is szeretne tulajdonképpen, milyen 
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korban és körülmények közt élni; akar-e polgárjogokért harcolni egy 
távoli országban, fegyverrel a kéziben őserdőikben menetelni, olajforrá-
sok után kutatnia sarkokon. Mit akar? Egy-egy jól megtervezett el ő-
adás utána tűzfalas ablaknál üldögélni? És azon töprengeni, miért nem 
született legalább ötven évvel kés őbb, valamikor kétezeregy után, mert 
így mindig múlt-ezredbeli marad? Senki, senki nem mondja majd így: 
a század végién, a századfordulón, hanem: a múlt ezredben. De miért is 
érdekes ez? 

Időnként azt hiszi, elszakadta való világtól, ahogy múlt környezeté-
tól is. Téged csak jól el kellene fenekelni — mondogatta Iván. —Miért? 

Nem tudod? 
Színházban ültek. Shakespeare. Nem a Hamlet, nem a Vízkereszt. 

Már nem emlékszik pontosan, de abban biztos, hogy egyik királydráma 
sem volt. Unottan ültek, jól nevelten, és mikor egyikük az órájára né-
zett, igyekeztek másfelé pillantani. Iván volta bátrabb, .a második alatt: 

Mi történne, ha mi most szépen lábujjhegyen kiosonnánk? 
Te is arra gondolsz? 
Amióta csak itt ülünk. 

A színház előtt Iván belékarolt: 
Nézd, én nem ismerlek, és talán nincs is jogom ismerni téged. De 

mondta már neked valaki, hogy te is ilyen vagy? Mint ez a Shakespeare 
is? Tökéletes, a saját lehet őségein belül. Pont ez a baj. Ez a befejezett, 
változhatatlan tökéletesség. Ami öt év múlva sz űknek bizonyul. Erre 
mérget vehetsz. 

Rövid mondatokban beszélt, ez ingerelte Annát. Kihúzta karját Ivá-
néból. 

Magyarázd meg. 
Mondtam már. Téged csak el kellene fenekelni. Alaposan elverni. 

Talán, ha felkérsz rá .. . 
Kérlek. — Anna nem ismeri az évődést, csak a szabályos játékot. 
Félek, nem állnál velem utánra szóba. Meg aztán úgy elvernélek, 

hogy napokig nem tudnék ceruzát venni a !kezembe — mondja, és a 
forgalmas belvárosi utcán belecsókol a lány szájába. El őbb az idősebb, 
azután a farmernadrágos já.rakil ők is összeverődnek, külön-+külön cso-
portba, feltűnik egy homlokráncoló utcai rendőr is, legyint, azután to-
vábbáll. Iván végre elengedi, kicsit lök áss rajta: — Azt hiszem, a Tra-
gédia zárójeleneteként le kellene feküdnünk. 

A perspektivikusság? 
Iván nem hallja a kérdést, vagy csak teszi, mert kérdéssel válaszol: 

Eveztél vagy kosárlabdáztál valaha? 
Nem. A kötelez ő  tornaórák ... De az más. 
Sentimi sem más. Minden pontosan ugyanaz, aminek látszik. Az, 

ami. — Ezt hangosan mondja, mára buszmegálloban. Néhány figyel ő  
szempár, az autóbusz pokoli berregéssel elindul. 

Anna néha elkap egy-egy szót, kifejezést, mint másodrend ű  komp-
lexek, az élet fölösleges megnehezítése meg ilyesmik. Leszállnak, ke-
reskedőház, egy hosszú folyosón mennek végig, és valahol, Anna biz-
tos benne, hogy a legutolsó ajtón, kattan a zár, Iván bel đki. Goromba. 

Siess .már, egy csöppnyi sincs belőled a sportladyből. Ez az, ezen 
törtem egész este a fejem, egyetlen szóval meghatározni téged. Anti- 
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sportlédi. — Fütyül. — Ő , a sport, a sport, a sportlady! Egy csepp ru-
galmasság!  

Rajzasztal, vonalzók, háromszögeik a falon, magnó. Egy pár evez ő .  
Egy pár teniszüt ő . Egy pár síléc. Hol van? Ez Iván sportboltja. Így is  
lehet.  

Ez az én irodám. Lehetne elegánsabb is. Ígérem, mire legközelebb  

jössz, egy kicsit rendbe hozam. Neon tudhattam, hogy itt nézzük  

Shakespeare-t. — Szélesen mosolyog, ápolt fogsorát kihívón villantja  

Annára: — Valamelyes invesztíció se ártana, bútorak terén. De inni, azt  

lehet. Iszol? — Négyszögletes skót viszki, tölt, a kérdésre nem vár vá-
laszt.  

Anna a kilincs felé nézeget:  
Miért zártad be?  
0, hát az érdekl ődők miatt, egyszerű  logika. De tessék, itt a kulcs, 

parancsolj kitárni az ajtót. F ő  az indiszkréció. —Belecsókol Anna szá-
jába, ahogy az utcán is. Aztán a régi hangon: — Amíg te kinyitod az 
ajtót, addig én szeretlek. Eszeveszetten. Nem haragszol, drága? 

Egy pillanatra azt hiszi, őrülttel van dolga. Kapkodva nyitja az ajtót, 
és ha Iván csak egy mozdulatot tesz felé, kiszalad. Kiszalad és ~kiabál. 
De Ivánnak egyelőre esze ágában sincs, hogy akár egy mozdulattal is 
közelítsen. Bekapcsolta az asztali reflektorokat, és rajz fölé görnyedve 
valamit radíroz. Nagy gonddal radíroz. Anna tanácstalanul ácsorog, és 
már teljesen mindegy számára, hogy nyitva van-e az ajtó vagy lécekkel 
beszögelték. Minden teljesen unindegy ebben a sportszerboltban. 

{Iván még néhányszor jelentkezett, soha személyesen, mindig levele-
zőlapun, vagy taviratot ;küldött. Ezek a kulcstalan, rejtjeles táviratok 
külön fejezet Iván króniikájában, és kézzelfogható bizonyság, hogy leg-
alább akkora megpróbáltatást jelentettek a postának, mint Annának 
magának. A küldemények extravagáns-agresszív volta meghökkentette 
a jámbor, törkölypálinkát reggeliz ő  postásákat, mert ha egyebként kö-
römszakadtá ,ig ragaszkodtak is a szabályszer ű  ügymenethez, Iván ese-
tében, mint egy modern hamelni patkányfogó intésére, zúgolódás nélkül 
kézbesítették ki a küldeményeket. A lapokon Anna neve mellett ott 
állt a lány rézkarcszerű  tusportréja, ez alatt kis, áttekinthet ő  város-
térkép-részlet, belerajzolva Anna háza, külön jelekkel-nyilakkal, csilla-
gokkal a házon belül Anna hatodik emeleti ajtaja. A tartalom? Drágám, 
várnálak tizenhét, harsmfncrnégy és harminchét között. Űjabb rajz, tér-
kép, jelek, lépték. A térképb ől kiderül, hagy a Vidm Szaгva'sban várja, 
abban az utálatos sörözőben; a kávéház alaprajza, fels ő  sarok, három 
ormótlan felkiáltójellel. A heti naptár egy lapja, rajta a nyolcas szám, 
bekeretezve. Tehát: nyolcadikán, fél hat utan. A portrén szerepl ő  lány 
a térképen megjelölt napon, a száanokkal felírt két id őpont közt, nem 
ment el a léptékes, alaprajzos Vidám Szarvasba. Még néhány hasonló 
kártya, aztán elmaradtak a jeladások; egy alkalommal véletlenül talál-
koztak egy állóbüfében: Iván a fejek fölé magasodva a pszichológus 
Metro-Goldwin-Mayer mosolyával integetett, aztán kéztölcsérbe valamit 
mondott is, de egy sötétbarnába öltözött szikár asszony, nyilván mun-
kából, kezét Anna karjára tette: 

Kedvesikém, nem tudnák ,a mondakájukat telefonba? 
Anna érezte, hagy elvörösödik, és kiszaladta büféb ől. Kapott még egy 

levélfélét, körülbelül megismételve egy régebbi tartalmát: „Engem ne 
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végy túl komolyan. Olvasd el a Szent Lajos kiró y hí ~djá-t, hiába, ez a 
Wilder érti a dolgokat. Az amerikaiak mindent értenek, csak olyan íz-
léstelenek. Ez a Wilder kivétel. Feltétlenül olvasd el." Iván nem tudta, 
hogy Anna rég, ,már évekel azel őtt olvasta .a kisregényt, és csak arra 
emlékszik belőle, hogy nem hagyott benne különös nyomokat. 

Igazi lábadozó volt, azzal a végtelenül kellemes érzéssel, amit csak a 
biztos halál torkából megmenekültek éreznek. Ezt az érzését sem tudta 
volna megmagyarázni, mint ahogyan sok másra is hiába keresett fele-
letet. 

Irmának nem beszélt az építész-ügy végér ől, de Irma, finom ösztöné-
vel, megsejtette a királydráma végét. 

Nem jött be a szobaba, a küszöbr ől nyúlt fel, és leakasztott egy Pap-
rikajancsit. 01yan ügyesen rántotta a kezére, hogy Annának már a szá-
ján volt a kérdés, nem ugranád be Hozzánk, egy szerepl őnk éppen lebe-
tegedett, amikor Irma guggolva, magasra nyújtott kezen beszéltetni 
kezdte a bábot: 

Szeretnénk egy kicsit magunkra maradni. A mi gazdánk azt hiszi, 
hogy egymaga megfelel ő  társaság nekünk. Pedig m2 alig várjuk, hogy 
kitegye a lábát ebb ől a szobából. Amíg ő  itt van, mi megmukkanni se 
merünk. Bezzeg ha nincs itt! Akkor van álarcosbal, körmenet, karne-
váli kockacukor-tombola. Néha Petya ugyan elrontja a játékot — Irma 
a szemközti falon lógó Prakofjev szörnyetegre mutat —, aztán kiüt a 
testvérháború. De a végén mindig elnáspágoljuk. Még a vadmadarak 
is segítenek. Nem szeretjük, ha itt üldögél, és azon töpreng, mit is ron-
tott el. Semmit nem rontott el, csak menjen már ki ebb ől a szobából, 
és hagyja, hogy egy kicsit a magunk életét éljük, próbálja meg ő  is a 
magáét. Szerintünk nem jó, ha emberek bábokkal barátkoznak. — Irma 
feltartott karja elernyed, lehanyatlik. Nézi, ahogy Anna kávét f őz: —
Sok cukorral. Ami csak akad a házban. 

Anna ingerült, érzi, Irma túljátszotta magát. Tóle ismeretlen, szokat-
lan hangon kérdezi: 

Mit ,akarszt te tulajdonképpen? 
Csak azt, hagy szíveskedj elfáradni nyaralni. De ne víz mellé, ha-

nem a hegyekbe. 
A hegynek is tudod a címét? 

Irma, az érzékeny Irma kmost nem bántódik meg, úgy érzi, küldetést 
teljesít: 

Elmenetnél 0.-ba vagy L.-be. Ott csupa fiatal van. 
Anna életében el őször goromba, ordít: 

Oda megyek, ahová akarok. Nem szeretem, ha Irmácska, de bárki 
is, szamaritánuskodik. Értettük egymást? 

Irma sírva fakad, zokog: 
Értsd meg, én a javad akartam. Azt, hogy egy kicsit helyrebillenj. 

Nem bírom nézni, ahogy a sivatagodban szédelegsz. Ne haragudj. 
Sivatag, oázis, engem nem érdekel. Lelkizz azokkal, akiknek a 

fogait húzogatod. — Sírás fojtogatja, de ha már belement, végig kell 
játszania: — Foglalkozz inkábba fiúddal. Eleped érted. 

Irmának nem kellett nagy utat megtennie az ajtóig, csak lenyomta a 
kilincset, és szó nélkül kiment. Az előszoba ajtaját is olyan csendesen 
engedte vissza, ahogyan csak tudta. 
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Nézi a földön hever ő  Paprikajancsit. Bamba, vigyorgó pofája mintha 
mondani akart volna valamit. Nem volt kíváncsi, mit. Belerúgott, a báb 
huppanva repült a hever őre. Gyűlölte, szerette volna széttépni, de erre 
már nem jutott alkalma, mert a Paprikajancsi préseltpapír-feje össze-
roppant a kezében. Ekkor kitört bel őle a zokogás. Zokogott, a szomszéd 
lakó kopogását a falon nem is hallotta. Belealudta sírásba. Reggel alig 
emlékezett az el őző  nap történtekre: álmaból is leghatározottabban arra, 
hogy tíz-tizenegy éves kislány volt, és nagyon sokan ülték egy teraszon. 
Anyja aprósüteménnyel kínált mindenkit, de senki nem vett, csak 
bólogattak: köszönik, nem kérnek. Valami újszülöttr ől folyta szó, időn-
ként azt is kihozták megmutatni, és folyton kérdezgették: Mondd, hát 
nem édes? Nem? Megenni való kölyök! Már nem tudja, mit válaszolt, 
de nagyon sokat evett a süteményb ől, olyan sokat, hogy anyjának foly-
ton hunyorognia kellett rá, hagyja már abba. De ő  csak tömte magába 
a rengeteg süteményt. 

Farkaséhesen ébredt. Kitárta mind a két ablakot, jó, kora nyári h ű-
vös leveg ő  áradt be, és olyan jóízűen evett, ahogy Iván óta még egy-
szer sem. Cipősdabozba tette a Paprikajancsit, alkalom adtán készít neki 
egy másik fejet. 

A heverő  végén a nagylexikon a csúszómászóknál állt nyitva: éppen 
egy kígyómodellt tervezett. A kép alatt olvasni kezdte: A hüll ő , miután 
a tojásból kikelt, azonnal önálló életet kezd, sem érzelmi, sem rokoni 
szálak nem fűzik múlt környezetéhez. Teljesen magára van utalva, lé-
tezése els ő  pillanatától fogva. Itt abbahagyta, émelyegni kezdett. Már 
abban sem biztos, hogy meg tudja csinálni azt az okos csúszómászót. 
Nyaralni kellene, évek óta nem járt sehol. Talán mégis a hegyekben? 

Már hatodik órája kanyargott vele az autóbusz. Egy kisvárosi áltorná-
san hippik szálltak fel, valamennyiüknek virága hajában. Csapzottan, 
mezítláb, félmeztelenül. A benn ül ők szemmel láthatóan összébb húzód-
tak, az ülésekre hirtelen csomag került. Egyikük meztelen tenyeréb ő l 
végigkínálja az utasokat apróra tördelt csokoládéjával. Senki nem vesz. 
Egy kétéves forma gyerek sír a csokoládé után, anyja gorombán meg-
rázza: Valami betegséget akarsz összeszedni? A gyerek nem érti, csak 
az, akinek szólt: tudja, kinek szánták a figyelmeztetést. Tüntet ően vesz, 
és egy óvatlan pillanatban a földre ejti, aztán b.ocsá.natkér ően nézi a 
szakállas fiút. Nezi, ahogy a szakállas egy ütött-kopott gitárral a kis-
gyerek közelébe furakodik, és halkan, amilyen halkan a motorberregés 
meg az időnkénti dudálás csak engedi, játszani kezd, és motyogósan 
énekel hozzá. A gyerek elhallgat, érdekl ődve nézi a gitárt, a fiú énekel, 
és az autóbusz hörögve-morogva kapaszkodik fel, a feny őfok öve felé. 
Fújtatás, a sof őr hangosan káromkodik, az autóbusz ugrik egyet, és meg-
áll. Párszáz ;méter csak, és ,már kezd ődnek a .fenyők: ,itt ;még k ő  és cser-
tölgy minden. Meg pora mutatóba maradt aszfalton. A sof őr rendület-
lenül káromkodik, kövérkés, köpcös ember, fél óra múlva bevallja, 
hogy alkatrész hiányzik. Vissza kellene menni a városba. A telep ide 
még tizenhat kilométer, aki :akar, meglev ő  jegyével átszállhat valami 
más járműre, vagy vár. A motorjavítás órákba is beletelhet. 

Anna ráérősen kiszáll. Előre tudja, nem száll át más járm űre, meg-
várja ezt. Az út szélén, a kövekre ül. Rágyújt, és arra gondol, milyen 
ritkán volt eddig alkalma vigyázatlanul leverni a cigarettahamut. Meg- 
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pillantja a gitáros fiút; egy tölgyfa alsó ágán ül, és .a lábát lógázza. 
Hóna alatta gitár. Merőn Annára néz. S ő  zavartan fordítja el tekin-
tetét. Olyan zavarban, amelyr ől maga is tud, és így rosszabb. Fordított 
végével egy újabb cigarettára gyújt, a cigarettának felejthetetlenül ko-
misz íze van. Eldobja, de eltaposnia araár nem kell, mert a fiú mezítlába-
san ugrál az eldobott cigarettán. Összenevetnek. 

Ez volta parázstánc. Akarja, hogy magát is megtanítsam? 
Anna bólint. 

Ennek az a 1enyege, hogy az ember .. . 
Anna lerúgj a a szandálját. Ez is új és ismeretlen volt számára: me-

zítláb, pedig nincs a fürdo""szobában. Nem emlékszik, mikor érintette 
talpa a csupasz földet vagy a padlót. 

Ennek az a lényege — próbálkozik újra a gitáros fiú, de a töb-
biek nevetése elnyomja hangját. A bugyborékoló nevetéssel néhány szál 
mezei margaréta száll feléjük. 

Nézd, a Zaza már működésben van — hallatszik. — Renegát ten-
denciák. 

Tehát Zazának hívják. Ezeknek mind ilyen nevük lehet? 
Zaza közben már bebújta motorház alatt hanyatt fekv ő  sofőr mellé, 

hogy szót értsen a folyamatosan káromkodó emberrel: 
Atyafi, ha netán holnap esedékes lesz, dudáljon csak egy tá-tá-tá-

ti-tit. Ha indulunk. Addig én itt a közelben táborozok, nem szeretnék 
lemorzsolódni. Еrtettük egymást? 

lJs mi van — szól a sofőr békésen —, ha eltévesztem a jelszót? 
Kardinális hiba lenne, higgye el. 

Anna ismét a szandáljában toporog, a busz mellett. Mintha évek óta 
ismernék egymást, hagyja, hogy Zaza belekaroljon, és a fája felé húzza. 

Csak nem fogunk itt ácsorogni, gyerünk fel, egy-egy ágra — in-
dítványozza Zaza. 

Ahogy akarja. Vagy akár arra a magasfeszültségre ott — mutat 
a villanypóznára. 

Jó, hát döntse el maga. — Zaza belecsap a gitárba. 
Zaza társasága lábhatóan megszomjazott, valamennyiüknél egy tejes 

zacskó. A puha fehér csomag tartalma araár végigö пnlött rajtuk, nevetve 
törölgetik a nyomokat. 

Apám — üvölti egy indiántollas —, a görbe fenek ű  pálinkáspohár 
feltalálása óta ennél elmésebbet még neon ötöltek ki. —Komolyam rá-
bólintkanak; egyesek \már a tenyerükb őől isszák a tejet. A konszolidált 
utasok tekintete összevillan, némelyik segélykér ően a felh ő tlen égre 
mutat, aztán legyintve eloldalognak. Anna magám érzi a síró gyerek 
anyjának megvető  tekintetét, amikor átsüvölt az égbolton egy léglöké-
ses repülő . Senki sem látja magát a gépet, a szemek mégis követik fel-
tételezhető  útját, Zaza a tölgyfájáról kémlel, két tenyeréb ől görbített 
távcsövével. Elül a zaj, a tenyerekből szócső  lesz: 

Maga dolgozni megy? 
Anna éppen cigarettát keres a táskájában. 

A, csak úgy. 
Zavarom? Erőszakos vagyok? 
Dehogy. Maga egy ... — Keresi a szavakat, de mondatát nem 

tudja befejezni. 
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Na, mi vagyok? Fejezze csak be. Egyébként is megszoktam már. A  
legrosszabbakat is. Mondja csak.  

Hogy milyen? Fontos az? Nem fontosabb az, hogy milyen lesz, ti-
zenöt, húsz, harminc év múlva? Hogy tesz-e majd csomagot az üres  
buszülésre, ha ilyen formájú fiú is, mint maga, felszáll? — Elhallgat. A  
fiú apró, száraz gallyakat dobál a földre.  

Folytassa.  
Mit folytassak? Mintha nem budná, hagy a tíz évvel ezel őtti alter-

egói, is gézengúz diákvezéгek, ,akiktől zengett a sajtó, a rádió, a nyil-
vánosság, akik maguk csinálták a politikát, ima Cadillacokon futkosnak,  
luxusvillától luxusszállóig. Ismeretlen forrású pénzekb ől, de minden-
esetre azokéból, akiket addig megvetettek, vagy meg akartak változ-
tatni. 

Az ágon váratlan csend. Zaza egy tölgyfalevelet rágcsál, és csak nagy  
sokára szólal meg:  

Azt hiszem, ez is egy divatos, kényelmes álláspont. Azoknak, akik  
nem vetik meg a közömböseket, az álimosakat. Egy- kegy, a mérkőzés.  
Nem gondolja?  

Sarokba szorították. Kétségbeesetten nézeget a rokkant autóbusz felé.  
A sofőr időközben visszament a városba.  

Mi nem akarunk megváltoztatni semmit és senkit — mondja Zaza  
leverten. — És nem is vetünk meg senkit. Mi csak másképpen élünk,  
mint ők. Ennyi az egész.  

Anna fölényben érzi magát, gúnyos is:  
Én, én :például elveszett bárány vagyokmaguknak?  
Kihívás akar lenni?  
Válasz akar lenni. Az előbbiekre.  

Huppanás. Zaza leugrott, szétvetett lábbal áll Anna el őtt, görcsösen,  
hisztérikusan nevet. Percek telnek el így. Az el őbbi fölény, Anna fö-
lénye a tarackcsomón kuporog, szeretne egyre kisebbé válni, wveggé,  
köddé: szeretné meg nem történtté tenni ezt az egész utat, ami egyre  
valószerű tlenebb. Űgy érzi: ma sem kezdett semmit elölr ől, ellenkező-
leg: valamit, amit maga sem tudna megnevezni, még inkább összeku-
szált. Azt, ami vele, körülötte történik, egyre kevésbé érti. Zaza nem 
nevet, nagyon .is komor; ,a gitár fölé haj.o ~l, pillantása átszúrja a gitárt. 
Monoton pengetés, hirtelen rátér egy dalra, improvizált szöveg, amib ől 
Anna csak itt-ott kap el egy szót, mint háború, szerelem, tölgyfalevél, 
száraz gallyak, idegen dánt', aki nagyon rokonszenves. A refrén: el-
múlni könnyű , élni nehezebb, tudod-e? 

Zaza elfárad, ávatosan a földre engedi a gitárt, maga is lehuppan 
Anna mellé. Egy hangyaboly kellős k zepebe, de ezt csak kés őbb veszi 
észre, mikor már trikáj án mászkálnak az apró vöröshangyák. 

Maga darázsfészekbe ült — figyelmezteti Anna. 
Darázsfészek? 

Ámulva nézi, ahogy a fiú odébb kúszik, és vigyázva, nehogy kárt 
tegyen a hangyákban, ávatosan leszedegeti, f űszálakra helyezi őket, 
némelyiket meg is taszítja egy falevéllel. Gyöngéden mosolyog. Anna 
talán .mégis tévedett, mert valami végre mégis újrakezd ődött benne, 
észrevétlenül, ellenőrizhetetlenül? 

Emberek! — kiált a biciklivel éppen visszaérkez ő  sofőr. — Meg 
kell várnunk az autóment őt. Estefelé lehet itt. 
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Az utasok összever ődtek, a sofőrrel szemben egyetlen szoros tömeg 
állt. Szitkok törtek ki, némelyik utas sírt, mások ököllel fenyeget őztek. 
Majd ők megmutatják, majd ők intézkednek, majd ők eljárnak, hogy ne 
bízzák ártatlan utasok életét, idejét dilettáns vezet őkre. Zaza szorosan 
Anna mellett áll, kezét a lány vállán tartja, másik kezében a gitár, 
félúton a tömeg és az énekelget ők közt. A sofőr, alacsony, köpcös, izza-
dós 'emberke, elveszti önuralmát, Zazához ugrik, borzas fejét el őretartva, 
akár az öklel ő  bika. Egy pillanatra nem érzik a vérforraló h őséget, a 
homlokokról szakad az izzadság, a szemek üvegesen tapadnak a sof ő rre, 
két lépés, egy lépés. Zaza ekkor félreugrik, és a kis ember teljes hosz-
szában végigvágódik a köveken. Anna halálfélelmet érez, látja a fehéres 
kövön szétfolyó vércsíkokat, melyek a fülb ől, halántékból bugyogtak 
elő . Az utasok tülekedve keresik saját tömegük s űrűjének a közepét. 
Valamennyien falfehérek, és nem veszik észre, minél inkább furakod-
nának befelé, annál kijebb kerülnek. Zaza letérdel a nehezen lélegz ő  
ember mellé, és kézrátétellel gyógyító sámánként simogatja a csapzott 
fejet. Anna bátortalanul ebkiáljta magát: 

Orvos, orvos van maguk közt? 
Válasz nincs, a kisgyerek anyja vállán alszik, a visszafojtott léleg-

zetek ultrahangjai: 
Azt kérdezem, orvos? Az -isten áldja már meg magukat, szóljanak 

már! 
Majd én hívok — mondja Zaza nagyon halkan. 
Te? — Anna először tegezi. 
Én. Tudsz szaladni? A városig kellene. 

A gitár ütemesen döngeti Zaza hátát. Vagy ötven méter után, kicsit 
lassítva visszanéznek. Zaza barátai körbetérdelték a sof őrt, és ének-
hangon zümmögnek. Az is lehet, hogy ének. Egyre könnyebbnek érez-
ték a futást, ahogy távolodtak a tett színhelyét ől. Az első  kilométer-
kőnél Anna a táskáját, Zaza a gitárt akasztja fel egy útmenti fa ágára. 
Így könnyebb a futás. 

Anna nem emlékszik, mikor szaladt utoljára. Azt biztosan tudja, hogy 
tévedett, mert valami, igenis, valami újrakezd ődött ettől a naptól fogva, 
és amit összekuszáltnak hitt, értelmes-furcsa rendbe terel ődött. 
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emléКeк  a hideg homo kban  
SZUGYI ZOLTAN  

HANGOSAN ÉS CSENDESEN 

„a hangos nem csendes,  
a titkok csendesek."  

 

Akkor megálltunk néhány percre, valahol az i ,dő  és az emberek között.  

 

A fölvert színes sátrakat éppúgy magába zárta az éj, minta templom  
lépcsőzetén megörökített pillanatokat és a hatalmas térképet vagy azo-
kat a kíváncsi tekinteteket, melyek .az idegeneket kísérték. Sötét volt  
a folyó is és az őt vigasztaló csönd is. Sötétek voltak a csónakjaikban  
elhaladó halászok, a piros-sárga hátizsákok, a halk szavak.  
Késő  este ... egy egészen egyszer ű  nyári éj, mint bárhol másutt . . . 
csak a csillagok ... mintha kopottabb lenne fényük  .. . 

3  
Ők ketten a folyót nézték. Nap nap után kijártak a partra, a víz s гélén  
álldogálltak hosszan, aztán fehér testüket a folyónak adták.  
Ők ketten mindig azt hitték, hogy a folyók halottak.  

 

A félkoros ajtók mögül még látni lehetett a falu f őutcafán lépked ő  gye-
reket, aki a jégvirágok apró madarait leste: felszállnak-e ablakáról.  

 

Mikor a nap már felégette a szénfekete vonatokat és megfestette a ten-
gert, a sátrak mögül ének hallatszott, és a vászonra hulló hideg homok-
szemek virágot festettek a gyerekek arcára.  
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Megkopott fiákerjában ott ült a béna fiákeros, szaj ában az a félig el-
szívott cigaretta, melyet .még évekkel ezel őtt kapott külföd őn élő  öreg 
barátjától. Valamikor együtt harcoltak (a kopott fiáker már akkor is 
megvolt), és azóta mindig csak ismételgeti leveleiben: 
„Abban a hideg homokban nem nőnek virágok ..." 

„Abban a hideg homokban nem marad meg semmi sem. . 
„Abba a hideg homokba a tenger nem veti habjait ..." 

 
Fénykép. 
Tiltakozó fehérség. 

 
Erősen fújt a szél. Elnéztük, a méteres hullámokba id őnként belecsapó-
dott egy-egy sirály, hogy megvívja haláltusáját a tenger felbarázdált 
arcában. A kövek némán meredtek maguk elé, lehet, egykor beszélni is 
tudtak, mint az az iszapba taposott m űanyagbaba, mely most kimeresz-
tett szemeivel bámul a tengerre és többé sohasem fog mesélni (hiába 
járja majd ezután a tengereket egy örökké síró kislany). 

 
Edda megleste éj jel a tengert. 
A tenger bölcs. 
Belőle minden éjjel lefaragnak egy-egy emléket. 
A tenger fél. 

 
És akkor el őbújta nap, hogy ledobja arcát .a 'kis sátrakra, de csak a 
jéghideg homok és a búzatáblák közé menekült katicabogarakat találta, 
a kék víz fe1ól pedig ének hallatszott, egészen halk, mint a kora reg-
geli fény. 

 
A szeles út mentén rózsák. Híres rózsák. A vadon termett porból n őttek 
ki azoka kifejezéstelen dombok is, melyekre hamis habot szórt a ten-
ger. Az út mentén zászlók és torony nélküli falvak. Egy ártatlansággal 
átitatott kiskocsma (falán térkép) mellett osztja a kenyeret hatvanéves 
mozdulatával a falu egyetlen pékje, majd bólint egyet, hagy elfogyott. 
Aztán jött néhány .szótlan ember, szedtek az út menti rózsákból, vízbe 
áztatták őket, majd a virágzó barackfák alá húzódtak. 
A széles út menti rózsák világában nincsenek katicabogarak, mint ahogy 
aranyhomok sincs, mert az évek már régen befestették pirosra. 

 
Az öbölbe belopta magát a félelem. 

 
„Kedveseim, 
A tenger mind fáradtabb, megviseltebb. Úgy t űnik, nehezen tartja azt 
a faragott hajót is, mely piros lámpáival világít nekünk éjjelente. Erre- 
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felé halkan beszélgetnek az emberek. A sirályok is hiányoznak, csak 
ezek az apró kis kavicsok dúdolják egész nap amagukba szívott szim- 
fóniát ..." 

 
A szorosban egy fénytábla küzdött a sötétséggel; lerajzolta a fehér hol-
dat és egy csillagot. 
Hideg volt, a hegyekről leugattak a 'kutyak, és ismét megjelentek a tor-
nyok (toronykert, toronytemet ő  — írja majd a költő) és a vizet áruló 
nyomorék gyerekek. Az asszonyok fehér ruhába rejtették magukat, 
minta kórházi ágyak ünnep idején. Fényképezőgépek és színes arcok 
jelentek meg a tornyok el őtt elhelyezett mosdók vizében. És már-
vánnyá lett a tenger is. 
Ásványfehér habjában egy kisgyerek arca lebegett. 

 
Aztán az emberek nagyon sokáig a rez-csészékbe meredtek, mint beván-
dorolt idegenek, akikben már gyökeret vertek a tükörré vált utak. Egy-
forma arcaikat lassan maguk is megszokják, és úgy élnek majd, mint 
az anyjukat még gyerekkorukban elvesztett testvérek. 

 
A halászbárkák párbajra hívták a napot. 

 
A s,zűzfehár habokkal takart hatalmas víztömegb ől 
kiröppent egy katicabogár, 
és széttépte :a nyarat. 
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f  rankie  mai  
JEAN WHEELER SMITH  

Alig virradt meg, az emberek máris gyülekezni kezdtek a White 
Plantation kapuja körül. Várakozva a kerítésnek d őltek, senki se türel-
metlenkedett. Régata várnak, az a néhány perc már nem sokat szá-
mít. Tekintetük messze kalandozott: a végtelen földeken, ahonnan jöt-
tek. És ahonnan valóságos gyapothegyeket begy űjtöttek már. 

Old Man Brown kissé hátrafordulva, fél oldalával a kapunak támasz-
kodott. Ötvenes éveit taposta, de még mindig jókép ű  férfi volt. Vörös-
barna bőrű , közepes termetű . Leginkábba szakállával t űnt ki a többiek 
közül, valamiféle keverékével a feketének és a haja .szürkeségének; 
csakhogy a haja, akár a gyapjú, úgy göndörödött, míg is szakálla hosz-
szú, merev, egyenes szálú. Szívesen büszkélkedett vele: annyira, hogy 
inkábba fürdésről mondott le, ha nem volt ideje rá, ám azt, hagy gon-
dosan V-alakúra nyírja, szinte sosem mulasztotta el. 

Szemét lehunyta. Fejtájasa a nap fényén сk erősödésével mintha csak 
fokozódott volna még. Öndög vigye, gondolta, hétf őn sose jövök ennyire 
korán, ma se jöttem volna, ha nem lenne miért. Hiába, na, a whisky 
földhöz vágja az embert, főleg, ha ideje sincs kialudni magát. Pedig 
még csak nem is vagyok úgy oda ezért a dologért. Nem is tudom, miért 
jöttem el. 

Aztán elmosolyodott. Hát igen, Frankie Mae miatt. Valamibe mindig 
belekeveri. 

Frankie Mae. Legid ősebb volta gyerekek között; els őként született, 
huszonhét éve, még a háború alatt. Kislány korában ,mi:nde,nhová ma-
gával vitte. Kék kerékpár] a volt akkoriban, rozsdás drótkosárral az 
elején. Ebbe ültette Frankie-t, néha a kávémérésbe vitte, máskor meg 
nem is kimondottan valahová,egyszer űen csak furikázni egy kicsit. 
Általában oldalvást ültette, hogy az utat is lássa, de vele is zavartala-
nul beszélgethessen. Pár esztend őreugy befészkelte magát ebbe a ko-
sárba, hogy szinte úgy t űnt, az is vele együtt n ő . 

Szurokfekete kislány volt, két nagy zöld szeme mintha világítana. 
Négyéves korában mintha máris feln őtt lett volna. '161 formált, izmos 
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kis tagjai hamar alkalmassá tették mindenféle házimunkára. Mégis ele-
ven volt és majdnem mindig jókedv ű . Más baja se volt, mint hogy túl 
könnyen megbántódott mindenért. Sokszor a legenyhébb szidás miatt 
is elsírta magát, vagy akár a nemtetszés legcsekélyebb jele is elég volt 
hozzá, hogy elkomorodjon és órákra duzzogni kezdjen. De !azért képes 
volt rá, hogy bánatából hamar kitépje magát. Bármennyire megbántó-
dott is, másnapra a régi lett ismét. Old Man Brown gyakran aggódott 
érte, szívesen kivattázta volna egy kicsit a kislány életét. 

Hatéves lett, mire végleg kin ő tte a kerékpár kosarát. Közben még 
négy gyerek jött; miattuk vette negyven dollárért els ő  ócska traga-
csát. Aztán nyugtalanság fogta el. Úgy hallotta, odalenn a deltavidéken 
többet kereshet. Holmi] óból csak annyit rakott föl, amennyi a kocsira 
fért; néhány pár csirkét, egy matracot, a gyerekeket — és aztán egy 
éjszaka olajra lépett. Elbúcsúztak a régi domboktól, %két nap múlva 
megérkeztek a White Plantationra. Mississippi államba, Leflore kör-
zetbe. Rozzant falú .kétszobás ház várta itt őket, na meg öt dollár el ő-
leg elsejéig, épp hogy a konyháravalót beszerezhessék. 

Old Man Brown és felesége Mattie ebben az évben keményen dolgo-
zott. Hajnali fél ötkor felkelés, ki a földekre. Frankie Mai ilyenkor ott-
han maradt, testvéreit őrizte, és a rotyogó fazékra ügyelt. Napnyugta-
kor, mire megjöttek, máris a következ ő  napra készül ődhettek. Söprö-
getni, babot tisztítani, kimosni a kisbaba holmiját. Utána vagy fél órát 
a tornácon üldögéltek még. 

Ezt a részét szerette a napnak leginkább, ezt a fél órát lefekvés el őtt. 
Többnyire ilyenkor beszélgetett Frankie-vel, ,dicsérgette, ha jól végezte 
dolgát a háznál. Vagy az iskoláról mesélt neki, hogy akkor lesz igazán 
okos, ha majd iskolába jár. Két év múlva, ha a legid ősebb kisfiú elég 
nagy lesz már, hogy a házra vigyázzon. 

Járt itt egy ember — mondta egy este Frankie, amikor a tornácon 
ültek. — Az a kis kopasz, tudod, a kályha miatt. Azt mondta, három 
hét hátralékban vagyunk. Teherautóval jött, hogy elvigye. 

Old Man Brown lehorgasztotta a fejét. Bántotta, hogy Frankie-nek 
egyedül kellett az idegennel szembenéznie. Nem is szólva arról, amit 
az mondhatott neki. Mert hogy mindent annyira a szívére vesz. Meg 
kell tanítania rá, hagy ,az ilyeneket hogyan fogadja. 

És te? Mit mondtál neki, fiam? Bántott talon? 
Nem. Csak olyan furcsán nézett rám. De én megmondtam neki, 

hogy .nemsokára pénzt fogunk kapni. Ghicagából, Ed bácsitól. És hogy 
hallottam, hogy te azt mondtad, ezzel a pénzzel majd a kályháért fize-
tünk. Erre azt mondta, hogy „jól van, egy hetet még adok, de csakis 
egy hetet". És akkor elment. 

Old Man Brown átölelte Frankie-t ,és magához vonta: —Jól csinál-
tad, ,kicsim, jól csináltad. Úgy, ahogy kell. — Érti a dolgát, nagyon is 
érti. Föltalálja magát, nem kell félteni. 

Első  deltavidéki esztendejük végén került sor el őször év végi leszá-
molásr.a. Néhány nappal karácsony el őtt. Amikor a sor Old Man Brown-
ra és Mattie-re ,került, a szüntelenül túl sz űk öltönyben feszeng ő, kö-
vér Mr. White Junior beszólította őket. 

Hit akkor, nézzük csak — dünnyögte. —Kétszáz dollár, Johnnie, 
neked meg ennyi jár. 

937 



Brown meghökkent. Mr. White hangja olyan ismer ősen csengett, 
mintha még mindig odahaza a régi dombok közt lenne. Azt hitte, erre-
felé minden másképp lesz. Jó teamese volt, többre számított. Na mind-
egy, vitatkozni semmi értelme. Aztán ,a főnök leszámolt még öbven 
dollárt. 

— És egy kis el őleg az ünnepkre. Majd szépen leírjuk a következ ő  
elszámoláskor. 

Old Man Brown átvette a pénzt. Még aznap a városba ment, és hor-
dákat, csöveket meg egy zsálk pörkölt árpát vásárolt rajta. Odafenn a 
dombok közt is foglalkozott . már whiskyfőzéssel, miért ne tehetné meg 
itt is ugyanezt. Vev ő  mindig akad rá. Еs ugyan minek törje magát, ha 
egyszer a földtúrással úgyse nagyon megy semmire? Kés őbb az erjedő  
malátával telt hordókat Mattie-vet .a folyópartra a fák közé vitték. 

Tavaszra jó vásárt csinált. Állandó szállítójuk lett a színes b őrű  ká-
véméréseknek; :néha még a fehéreknek is. Mert az emberek hamar meg-
tanulták, hogy hozzá mindig jöhetnek, valahányszor a készletiek meg-
fogyatkozik. De azért :a whiskyt mégse otthon tartotta. Túlsagasan koc-
kázatos dolog lett volna, nagyobb biztonságban volt a folyó vizében. És 
ha ,az emberek váratlanul bukkantak föl, Frankie meg a legnagyobb  

öccse máris futhatott az üvegekért. Gyerekekre senki se figyelt. Ha-
marosan szép Piros kocsit kaptak a munkájukért.  

Kifizette a ,.kályhát is, Mattie-nek rendszeresen adogatott pénzt, vala-
mivel jobban is ettek. De persze sokkal többjük most se volt, mint az-
előtt; Brown nem volt éppen kuporgatós fajtárból való. Üzletelés köz-
ben maga is jócskán iszogatott; hiába, az emberek nem szeretnek egyedül  

inni. A kocsmában meg rendszerint addig maradt, ameddig a zsebei bír-
ták. Így aztán továbbra is ugyanolyan keményen dolgozhattak Mr. White  

Juniornál, akárcsak azel őtt. Ennek ellenére élvezte a whiskyárusítást,  

szükség •esetén pedig Mattie is elcsenhetett a készletb ől néhány üveg-
gel, hagy szorult helyzetükb ől kivágja magát. Egyszóval az üzletet to-
vább folytatták.  

Mr. White Junior ezen a tavaszon új feltételeket szabott. Ezentúl nor-
mára dolgoztat, napi másfél dollárt fizet száz font leszedett gyapotért.  

Az emberek meg mit tehettek mást: napi bérért dolgoznak, vagy máris  

szedhetik a sátorfajukat. Old Man Brown azonban még szívesebben is  

dolgozott így. Több ideje jutotta whiskyf őzésre.  
Akkoriban történt, hogy Mr. White Junior kinevezte felügyel ővé.  

Munkásai többnyire vele iszogattak, legtöbben szerették is az emberek  

közül. Bizonyára ezért tudott bárkai másnál nagyobb rendet tartani köz-
tük. Némelyikükkel azel őtt még verekedett is. Ám az emberek tudták  
róla, hogy a pisztolyát mindig magánál hordja; és aki vele akart kikez-
deni, tudnia kellett: meg kell ölnie, ha nem akarja otthagynia fogát. 

Öklömnyi viharvert órát is kapott, annak számlapjára pillantva ren-
delte el naponként az ebédszünetet. Neki kellett ellen őriznie a földeken 
folyó munkát, ügyelni rá, hogy a munkáskezek minden gazt kigyom-
láljanak. Könnyebb munka volt, kényelmesebb, mintha maga is ott 
görnyed a napon a többiek között. Ezért végezte szívesen. Baja csak a 
mindenórás asszonyokkal akadt. Valósággal gy űlölte őket; elnézve 
ahogy pukkadásig feszül ő  hasukat a földön vonszolják. Hasztalanul 
igyekezteik lépést tartani a többivel, képtelennek bizonyultak rá. 
Mr. White Junior meg bármikor felt űnhetett, nemegyszer észrL is 

938  



vette valamelyik nagy hasú asszonyt, ahogy messze lemaradva vánszo-
rog a többiek mögött. 

Johnnie, az istenit neki! — kiáltotta ilyenkor. —Hányszor mond-
tam már, hogy igyekezz az embereket együtt tartani. Queenester egé-
szen lemaradt. Nem pazarolhatom a drága pénzemet olyanokra, akik 
nem állják a sarat. Menjen haza, ha beteg. 

Old Man Brown az asszonyt máskor inkább sajnálta volna. Elvégre 
igyekezett, mindent megtett, ami tőle telhető . Most azonban úgy gon-
dolta jobb, ha egyszerűen tudomásul vesz mindent. 

Igaza van, Mr. White. Éppen most akartam hazaküldeni. Egyik-
másilk nigger még élni is lusta. 

Átsétálta föld túloldalára, és az asszonyhoz lépett: 
— . Sajnálom, Queenester, a f őnök észrevett. Mondtam neked, hogy 

szemet szúrsz neki. Igy most haza kellmenned. De reggel csak gyere 
ki megint. Holnap ;aligha fog újra épig ide jönni. És ha sikerül, a héten 
még ekét napot csúsztatok neked. Nem fog megártani, ha egy kicsit ki-
fújad magad. 

Az asszony fölállt, hazaballagott. Elvégre Mr. White Junior senkit se 
azért tartott, hogy csak megebédeljen a földeken és a munkaid ő  végén 
hazasétáljon. 

Egy napon meg az embereket fuvarozta hazafelé; éppen a teherautó 
hátsó részér ől kászolódott le, amikor Mr. White Junior megállította. F ő-
nökét hallgatva, Brown az övén fityeg ő  óra láncával babrált. 

Te Johnnie, mondok én neked valamit — kezdte Mr. White —, 
szerintem valahogy nincs rendjén, hogy a lányodat csak úgy otthon tar-
tod ilyen dologidőben. Tudod, hogy egyetlen .munkáskezet se nélkülöz-
hetek. Végül is felügyelő  vagy. És ez a gyapot szedésre kész, nini vár-
hat rátok. Holnapra Frankie Mae is itt legyen nekem. 

Először megprábált •ellenállni még: — De hát mi kijövünk abból, 
amit Mattie-vel ketten keresünk. Nem sok, de azért megélünk bel őle 
valahogy. Anélkül a pár dollár nélkül még meg tudunk lenni. Azt sze-
retném, ha Frankie folytathatná az iskolát. 

Én meg azt, hogy leszedjétek a gyapotomat — válaszolta Mr. White 
hájas izzadó testét belódítva a teherautóba. — Holnapra majd szépen 
kihozod a lányt. Nálam csak az lakhat, aki dolgozik is. 

Aznap este fél órát ,merengett háza tornácán. De hiszen most kezdett 
iskolába járni csak, máris 'két év késéssel kezdett. És hogy örült, amikor 
végre elindulhatott. 

Később, a tűzifa felvágása es a gyerekek rendbeszedése után, Frankie-
vel újra a rozoga tornácra mentik. A kislány a csodaszép sárga buszról 
mesélt, amellyel naponta utazott az iskola felé. Brown melléje, a lép-
csőre ült. 

Frankie, figyelj rám, valamit mondanék neked. 
Mi baj van? A mama azt mondja, .mióta iskolába járok, nem se-

gítek itthon eleget. 
A dehogy. Nem erről van szó. Éppen eleget csinálsz. -- Felállt, 

megpróbált ránézni, de hiába; ,képtelen volt tekintetét a kislány ra-
gyagó arcán megtartani. 

Mr. White-tol beszéltem az el őbb. Azt akarja, hogy amíg a munka 
tart, te is a földékre járj. 

Frankie pilláit a földre ejtette: — És te? Mit ,mondtál neki? 
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Hogy iskolába .szeretnél járni. Meg hogy anélkül a kis pénz nélkül 
még igazán megvagyunk. De ha egyszer így akarja, csak ki kell men-
ned. 

A kislány szeme csillogása hirtelen elhomályosult. Válla el őreg5r-
nyedt, elsírta magát. Brown fáradtan újra a lépcs őre ült. Megfogta 
Frankie .kezét, sokáig maradtak így, amíg csak Mattie meg a többiek 
le nem feküdtek. 

Másnap reggel els őnek Frankie volt talpon. Két blúzt és egy ruhát 
vett föl, meg valami nadrágot is, hogy a nap tüzét ől megvédje magát. 
Kendőt kerített, bekötötte fejét. Apját meg a többieket ébresztgetve, 
kissé még zsörtölődött is. 

Na gyerünk, le kell szedni azt .a vacak gyapotot! Ti meg csak he-
verésztek, vesztegetitek isten szép napját. 

Brown fölkelt, arcába vizet csapott; és ahogy a rongyaiban fures а  kis 
öregasszonyként sürgöl ődő  Frankie-re nézett, egyszerre elmosolyodott. 
Hiába na, Frankie már ilyen. Eleinte letörik, átkozottul elkeseredik, de 
aztán összeszedi imagát. Minden rendben van, nem lesz vele baj. 

Útban a földek felé indaszólt neki: — Majd szépen vízhordó lányt csi-
nálok belőled, kisanyGm. Más dolgod se lesz, csak megitatni a vízért 
kiáltozókat. És persze ügyelsz rá, hogy a vödröd sose legyen üres. 
Szedni meg csak akkor szedsz, ha Mr. White is a közelünkben lesz. 

Nem, azt már nem. Még csak az kéne, hogy a többiek azt mond-
j 'k, mert a te lányod vagyok. És mert te vagy a felügyel ő . Én is szedni 
akarok. 

Hiába beszélt neki, egy világért se engedte volna, hogy a vödröt a 
kezébe nyomja. Így aztán Mattie mellé osztotta be, leggyorsabban mégis 
az anyjától tanul. Kés őbb, ahogy a földeken végigtekintett, megpróbált 
nem gondolni rá, hogy gyermeke máris fullasztó gyapotporral és rovar-
irtó szerrel szívja tele magát. Pillantását, valahányszor Frankie és 
Mattie görnyedő  hátáru tévedt, nyomban el is kapta megint. Egy ízben, 
ahogy szemét sietve elfordította róluk, pillantása az úton tovarobogö 
sárga iskolabuszba ütközött. 

Frankie hamar belejött a gyapotszedésbe; néha mintha csak élvezte 
volna. Ebédre a gyapotszedők gyakran haza se mentek; szardíniájukat, 
kétszersültjüket, babkonzervüket inkább a boltban vették meg. Old 
Man Brown ilyenkor többnyire a bolt el őtt üldögélt, és mialatt horpadt 
bádogfazekából a babot :kanalazgatta, tekintetét büszkén legeltette 
Frankie-n, aki az asszonyokkal rendszerint ilyenkor beszélte meg, hogy 
a hét végén melyik környékbeli ültetvény templomába látogassanak. 
Mert az istentiszteletet egyetlen vasárnap se mulasztotta volna el. Oly-
kor, ha feje nem fájt túls?gosan a szombat esti italozástól, maga is a 
kislánnyal ment; f őleg, hogy a gyerek örömében elgyönyörködjön. Né-
hány gallon whiskyt is fölrakott ilyenkor a kocsi végébe, majd csak 
valakinek kedve támad rá. És valahanyszor templomba mentek, sose 
tértek meg a késő  éjszakai órák beköszöntése el őtt. Whiskyjük addigra 
vevőre talált; és útb г n ћazafelé Old Man Brown, igencsak hangosan, 
egyre azt a csudaszép prédikációt dicsérte, amit a Jézus színe elé lép ő  
lelkeikről hallott a t_szteletest ő l. 

Ebben az évben júniusban lett vége a gyapotszedésnek. Túl kés őn 
ahhoz, hogy Frankie tovább folytassa az iskolát. Nem is ment, csak mi-
kor mára gyapottisztítás is befejez ődött. És amikor novemberben újra- 
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kezdte, ,négy hónapja hiányzott már; nagyon nehezen tudott lépést tar-
tani azokkal, akik a tanórákat rendszeresen látogathatták. Mégse maradt 
otthon, csak ha :nagyon muszáj volt: olyankor, ha anyja betegeskedett; 
vagy ha hideg szél fújt és a cip ője szétrongyolódott. 

Ezeken az iskola nélküli napokon egy őrára mindig félrehúzódott. 
Volt egy széke a tűzhely közelében, többnyire erre kuporodott; és a ki-
esik tudtak 'már, hogy jobb, ha ilyenkor békében hagyják. бráj a letelte 
után hátratolta székét, és elindult az ágyakat rendbeszedni, vagy az 
ebédhez való zöldség tisztításához látott. 

Brown, ha lehet, még jobban szerette ezért. Epp elégszer látta más 
munkások gyerekeit, de még :a sajátjait is, elbátortalanodva abbahagyni 
az iskolát. Gyötr őnek, megalázónak érezték; sose értették egészen, mi-
rő l is beszél a tanító nekik; vagy mert az el őző  napon hiányoztak ép-
pen, vagy mert több mint egy hónap után jöttek el újra. Restellték 
lemaradásukat olyanok mögött, akik hozzájuk k "egest fele akkorák vol-
tak. Észrevették, mennyire lemaradnak a naponta tiszta ruhában érke-
zők mögött, azok mögött, akikre az emberek is másképpen .néznek. De 
azért Frankie-nek csak jutott annyi, hogy minden másnap tiszta, kike-
ményített szoknyában látogassa az iskolát. 

Amikor tizenhárom éves lett, úgy számolt már, hogy maga •a tisztele-
tes se jobban. Ezért tették meg titkárnak a gyülekezetben. 

Ebben az évben kérte meg, engedje könyvelést vezetni a családi be-
vételekről és kiadósakról. 

— Jól van, fiam — hagyta rá. — Igazán büszke vagyok rád. Еs azt 
hiszem, az idén többre számíthatunk a tavalyinál. Hanem mondok én 
neked valamit. Ha csak egy kicsivel is többet sikerül kiszedni Mr. White-
b бl, karácsonyra szép Piros ruhát kapsz t ő lem. 

Frankie fekete-fehér kockás fedel ű  füzetet vásárolt. Ebbe írta minden 
keresetüket és kiadásukat. Amikor a szedéssel megvoltak, egyszerre iz-
galom vitt erő t rajta. Úgy számította, járandóságukból minden tarto-
zásukat kifizethetik. Úg yhogy a tisztításért járó pénz érintetlenül meg-
marad. Egyre :a tornácon üldögéltek, számolgattak, készül ődtek a kará-
csonyi bevásárlásra. Id őnként még az is szoba került, hogy egészen 
Chicagóig elfurikáznak Ed bács.it meglátogatni. De azért legalább eny-
nyiszer igyekezett lehűteni is Frankie-t; többször emlékeztette rá, hogy 
azért megeshet, hogy számításai nem egyeznek a f őnök számításával. 
Csak hát a 'kislány annyira büszke volt rá, hogy végre hasznát veheti a 
tudományának. Nem volt szíve elkedvetleníteni. 

Közvetlenül karácsony el őtt mentek föl Mr. White Juniorhoz. Ami-
kor rákerült a sor, nyomban megremegett egy kissé. Úgy érezte, álom-
nak is :szép lenne, ha annyit kapnának. De azért Frankie egészen más-
fajta izgalmából is átragadt rá egy kevés. 

Intett a kislánynak, el őreléptek. Előttük az asztalon .néhány tíz- és 
húszdollárosokból álló bankjegyköteg sorakozott, valamint a vaskos 
fizetési főikönyv és Mr. White Junior pisztolya hevert. Mr. White Junior 
egy barna széken ült, szorosan mögötte ügynöke állt. És ekkor Brown 
szívét valami feltétlen bizalom töltötte el,mintha csak a melletti lép-
kedő  Frankie-ből áramlott volna át. Hátha mégis a gyereknek lesz igaza, 
hátha csakugyan szépen kapnak az idén. 

— No nézd csak, Johnnie, Frankie-t is magaddal hoztad? — kiáltotta 
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Mr. White Junior. — Nagyon helyes. Minél el őbb tanul bele a dolgokba, 
annál jobb. Na itt egy szék, ülj csak le szépen. 

Old Man Brown a széket Frankie-nek engedte át, ő  maga szívesebben 
állt. A főnök papírjaival susogott, hosszú listát halászott el ő. Brown a 
lap felső  szélén :saját nevére ismert. 

Na itt van, Johnnie. Elég szépen kerestetek az idén, igazán büsz-
kék lehettek. Kézhez ugyan csuk hatvanöt dollárt ikapsz, de mert jól 
megálltad a helyedet, ;karácsonyra még százat adok. 

És ekkor Frankie közbeszólt: —Egész évben fölírtam mindent. Ná-
lam egészen más jött ki, tessék megnézni. 

A ,szabá,ban csend lett. Mindenki a kislányra figyelt. Hiába igyekeztek 
úgy tenni, mintha észre :se vennék. 

Mr. White Junior először meglepődve pillantott föl, de aztán gyorsan 
magára talált: — Nagyon sz тvesen. Csak háta számok közt nem könny ű  
eligazodni. Rögtön megmutatom, hol tévedtetek. 

Old Man Brown a kislány vállához kapott, így próbálta meg a füzet 
átadását .megakadályozni. Csakhogy elkésett. Mert Frankie máris átha-
jolt az asztalon, hogy a flzetbeli számaktit a f őkönyvben állókkal egy-
bevethesse. 

Itt van, kérem, látja, Mr. White. Mert a tisztításért ötszázhetven-
hat dollár járna, ám a számlára csak háromszázhúszat írtak. Láthatja 
kérem, itt a könyvében is ez áll. Júliusban harmincöt dollár el őleget 
kértünik, és aztán volt még .. . 

A férfi az asztal túloldalán elvörösödött. Egyik párnás keze az asztal 
szélét markolta, a másik a pisztoly felé tapogatózott. 

Frankie Mai közben a végére ért: — Ahogy látni tetszik, száznyolc-
van dollár járna még. 

A főnök felállt, 'láthatólag a magassága segítségével igyekezett fölé-
nyét visszaszerezni. Érezhet ően közel a kirobbanáshoz. Tekintetét kö-
rülvillogtatta a szobán, marka a pisztoly agyára feszült. Már éppen 
felkapta volna, amikor mégis er őt vett magán. Mélyet lélegezve elen-
gedte fegyverét. 

Ja persze, tudom már, hogy is volt, Johnnie. Amikor a doktort 
Willie-hez küldtem. Emlékezz csak vissza, nem sokkal a tisztítás kez-
dete előtt. És a számla csak most jött meg, nem is értem rá elköny-
velni még. Várj csak, várj, mennyi is volt, hadd gondolkozzam. Igen, 
igen, háromszázötven. 

Old Man Brown feszültsége fölengedett, újra a való világban találta 
magát. Főnöke minden szavát tisztán értette. Ahogy várta is, ahogy 
mindig is történt. 

Na menjünk szépen — mondta Frankie-nek. 
Csakhogy Frankie nem állt föl, továbbra is ott maradt ülve. Egy 

pillanatig zavartan nézett. Aztán az arca földerült: — De hát Willie 
csak a karját törte el. És a doktor el őször úgy húsz percet töltött vele, 
másodszor meg legföljebb tízet. Ezért anégse járhat háromszázötven. 

A főnöki kéz újra a pisztolyra talált, csuklója belefehéredett a szorí-
tásba, Brown magához húzta Frankie-t, karjával átfogta vállát. Szaba-
don maradt .kezével pisztolyát kereste, amit a zsebében hordott. Nem 
rémült meg. Inkább csak iszonyodott a gondolattól, hogy lel ője ezt az 
embert. Még ha becsapta is. Meg akkor persze neki is vége ... Képze- 
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letében láthatatlan vonalat húzott: ha csak egyetlen ujjal is hozzá vagy 
Frankie-hez nyúl, l őni fog, ha nem, békességgel elhagyj a a szobát. 

White a padlóra sűrű  barna bagólevelet köpött, Brownt és a kislányt 
is befröcskölte .egy kissé. — Ide figyelj, te nigger! — szólalt meg aztán. 
— Remélem, nem akarod a szavamat kétségbe vonni! Mert innen az-
tán mehet, aki engem hazugnak nevez! Az a számla háromszázötven 
dollár volt! Megértetted?! Igen vagy nem?! — Mereven állt, gy űlöl-
ködő  tekintettel sznírta át őlket. Old Man Brown érezte, hogy Frankie 
karja a derekára szorul. 

Mondd, hogy nem, Apa, mondd. Ha egyszer nekünk van igazunk. 
Mindent fölírtam, nem tévedhettem. — Old Man Brown közben az ül-
tetvény kitáruló kapuját látta. Mattie-re gondolt, arra, hogy magas 
vérnyomásától betegen tizenegyük gondja nehezedik rá. Frankie karja 
még jobban a derekára szorult. 

Igen, uram, — felelte. —Megértettem. 
A ikislány karja lehullott róla, Frankie futva indult az ajtó felé. A 

többiek elfordultak, egyikük valami kötéldarabbal babrált, a másik egy 
kisgyereket szidott valamiért. Аtv ve az asztal fölött feléje hajított öt-
venest, Brown megfordult, hogy Frankie után induljon; ekkor hallotta 
meg Mr. White hangját, amint látszólag fegyelmezetten, j ó1 kiszámított 
gyűlölettel utánuk kiált. — Hej te lány, te Frankie Mae, hallod-e? —
Frankie egy pillanatra megállt az ajtóban, de nem fordult vissza. 

Remélem, ebből egy életre megtanultad, hogy mindig csak nekem 
lehet igazam. És most ki innen, te kis fekete ringyó! 

Frankie a kocsihoz tántorodott, és a hátsó ülésre m "aszott. Hazafelé 
végigsírta az utat, Brown hasztalanul igyekezett megvigasztalni. Hiába 
ígérgette, hogy a Piros ruhát mégis megveszi neki. Estére a folyóra 
mentek, és új adag whiskyt emeltek ki rejtekhelyér ől. 

Másnap reggel Brown az ágyban Frankie neszezésére várt, azt re-
mélte, újra régi énjére talál. Kitartóan hevert még, mikor a többiek 
valamennyien talpon voltak már. De a ikislány hangját csak nem hal-
lotta meg. Végül is fölkelt, és az ágyához lépett. 

Na gyerünk szépen — mondta neki felrázogatva. — Itt az id ő , 
nemsokára a busz is megérkezik. 

Nagyon fáj a hasam — nyöszörögte Frankie. —Máma nem me-
gyek. 

Brown egyre a tornácon üldögélt, így várta, hábha Frankie mégis К i-
kászoládik; aztán keserves er őfeszítéssel igyekezett megérteni, mi is tör-
tént tulajdonképpen. Mert Frankie-ben mintha elpattant volna valami, 
örökre elvesztette egykori ragyogó szem ű  önmagát, képtelen volt hozzá 
visszatalálni. Az a szál, ami igazi lényéhez f űzte, túlfeszült, kitágult, s  
rugalmasságát elveszítve, nem tudta többé visszarántani hozzá. 

Soha többé nem csinált könyvelést apja keresetér ől. Nem érdekelték 
a száпnok, nem érdekelte az olvasás. Iskolába is csak azért ment, hogy 
elszökhessen a házi munikától. Tizenöt éves volt és negyedikes, amikor 
megszülte első  gyermekét. Ettől kezdve az iskoláról szó se lehetett 
többé. És a következ ő  négy év alatt még három gyermeke született. 

Többnyire a ház körül üldögélt, eszegetett, kövérre hízott. Olykor, 
ha kedve volt rá, apj óval a földekre ment. Ruháit is alig vasalta már, 
azt :kapta magára, ami éppen a keze ügyébe került; akármilyen ócska 
holmi megfelelt. 
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Nagy ritkán, három-négy hónaponkent történt csak, hogy váratlanul 
élénk lett, elevenné váll. Ünnepl őbe öltözött, megmosdatta a gyerekeit, 
és arra kérte apját, vigye el a templomba őket. Ezeken a napokon 
mindig elsőnek kelt, és még miel őtt a tö уbbiek felöltözködtek volna, már 
a reggelit is a tűzhelyre tette. Brown a b őröndjét whiskys üvegekkel 
tömte meg, kés ő  estig vissza se jöttek. 

Akkoriban mindig ezekre akivételes ritka alkalmakra várt. Amikor 
azt remélhette, minden rendbe jön. És amíg csak Frankie élt, reggelen-
ként mindig a nevetésére várt; hogy lerántja róla a takarót, megszidja 
a lustaságáért. 

Ötödik szülésébe halt bele, amikor utolsó gyermekének életet adott. 
Esther, a bába értette dolgát; de ha valami bonyodalom támadt, tudo-
mánya egyszerre megalít. Neki meg csak hatvan dollárja volt, Frankie-t 
a körzeti kórházban száz dollár óvadék ellenében vették volna föl. 
Vicksburg felé haladva vérzett el, útban az irgalmasok kórháza felé. 

Old Man Brown hunyorogva nézett a felkel ő  napba. A főnök késik, 
mára kapunál kéne lennie. Mindegy, nem számít. Néhány perc rciég, 
és talán öröikre búcsút mondanak ennek a helynek. 

Gondolatai a múltba szálltak. Amikor a polgárjogi harcosok el őször 
jártak errefelé, el őször tartottak gy űlést a raktárak mögött. Szavazati 
jogról beszéltek, meg hogy az ültetvények munkásainak járna annyi, 
hogy megélhessenek. Ők meg aneghallgatták őket, elbeszélgettek velük, 
egyetértettek. Aztán úgy határoztak, megkérik Mr. White Juniort, 
emelje fel a munkabérüket. Kilenc dollárra, tizenkét órás munkanapo-
kért. 

Elmentek hozzá, megmondták neki. Nem, nem és nem. Menjenek a 
fenébe inkabb. Dehogy emel, bércsökkentésr ől, arról igen, arról aszó 
lehet, mit ,képzelnek, hová gondolnak. rtTgy döntöttek, még egyszer szól-
nak. És ha nem, elkezdődik a sztrájk. 

Eleinte maga se értette, miért áll a sztrájkolók mellé. Mintha csak 
ma reggel értette volna meg. Nem a bérekért, nem is a rozoga ház mi-
att, amelyben Mattie vel laktak. Hanem a .negyven dollár miatt, amit 
Mr. White Juniortól kért, hogy Frankie-t a kórházba felvegyék. 

— Sajnálom, Johnnie fiam — veregette vállon Mr. White —, most 
éppen nagyon sietek. Mrs. White-nál ma .garden party lesz. Ismered az 
asszonyokat, a feleségem .ma lélegezni se hagy. Nézz be holnap, addig 
majd kiírom neked. 

Szemben, a dam ~b felől porfelhő  közeledett. Könny ű  teherautójával a 
főnök robogott lefelé a domboldalon. Valahányszor dühös volt, mindig 
így nyargalászott 1e-föl az úton. Hát még ha megtudja, mire készülnek, 
kuncogott, .képes és a folyóba rohan. 

Mr. White Junior kiszállt, egyenesen a kapunak tartott. Máris pa-
rancsokat osztogatott: hogy kik menjenek a traktorokkal, hol fogjanak 
hozzá a gyapotszedéshez. A tizenkét ember megmozdult, minden jele 
nélkül az ellenállásnak. 

Aztán mégis megszólalt egy hang. JaQnes Lee volt, egyike a fiatalok-
nak: — Mr. White Junior, tudni szeretnénk, számíthatunk-e béreme-
lésre?  

— Szó se róla. Na gyerünk, gyerünk, csináljátok már, az isteneteket. 
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Sajtóházban vagyunk, a nyom-
daban. A kamera a gépszed ő-
részleget fogja, a betűszedő  gé-
pek ,,utcáján" kocsizik. A csar-
nok végén „üvegkalitka", a mű-
szakvezet ő  fészke. Egy korrektor 
egész nyaláb korrektúrát tesz a 
műszakvezető  elé. Valamit ma-
gyaráz, aztán távozik. A m űszak-
vezető  (Hermann) szembejön a 
kamerával, szétosztja a korrek-
túrákat, a kamera közben hát-
rafelé kocsizik. Baloldalt most 
Boj ánt fogja, ahogy a szed őgé-
pen igazít. 

A megmaradt kéziratot mutatja. 

Kezébe veszi a korrektúrát, amit 
Hermann hozott. 

Hermannhoz bizalmasabban. 

Boján elgondolkozva bólint, na-
gyot sóhajt, majd nekiül, és dol-
gozik tovább. Hermann barátian 
vállára teszi kezét, és megszo-
rítja. 
Váltás: klinika. 
A kamera a folyosón kocsizik, 
nagy a sürgésforgás. 

A szedőgépek zajából, elektro-
nikus torzítással valami külös 
zenét kapunk, ez alatt megy a 
főcím, majd a többi felirat, va-
lahogy olyan tempóban, ahogyan 
a gépek dolgoznak s a külös zaj 
lüktet. 

Hermann: Ki kell dobni a non-
pareille kurzív matricáit .. . 
Boján: Hát aztán? Mi lesz ez-
zel...? 
Hermann: Szedd simából. 
Boján: Olyan lesz, minta tarka 
macska. Nekem mindegy .. . 
Hermann: Verje belé, aki vet-
te... 
Boján: A matricákat? Hát azt tu-
dod, hagy ki vette ... És ... a 
korrektúrát? Azt mib ől szedjem 
most? 
Hermann: Simából... 
Boján: Na, ez aztán meg lesz ke-
verve, Gutenberg fölsivalkodik, 
ha megjelenik a lap. Te... tu-
dod, hogy nekem azután men-
nem kell. 
Hermann: Csak fejezd be... az-
tán, hogy ne legyen felt űnő , ne 
is gyere hozzám. A gyereket is 
viszed? 
Boján: Napköziben van. 
Hermann: Még mindig zsír miatta? 

A nyomdai hangháttér marad, 
amíg a klinikán azt az els ő  re-
ális hang meg nem szakítja. 
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A kamera a mosdóba kocsizik. 
A mosdóban csupan egy szék 
van, azon Baj ánné ül, melletti 
Palócné, Veresné és Mária áll. 
Boj ánné cigarettázik és sír. 

Rágyújt ő  is. 

Boj ánné dühében kidobja a félig 
égett cigarettát a nyitott abla-
kon. 

Bólint. Rövid szünet. 

Márta ápolónő  jön be sietve. 
Az asszonyok gyorsan szedel őz-
ködnek, a kamera utánuk kocsi-
zik a szobaba. Ott találjuk 
Blamai orvosprofesszort, Gordán 
doktort és még négy fiatalabb 
orvost, orvosnőt. Jegyzeteket, pa-
pírlapokat tanulmányoznak. 

Az asszonyok zavartan bocsána- 
tot kérnek, majd az ágyba hú- 
zódnak. Gordán Bojánnéhoz lép. 

A leleteket nézve. 

Veresné: ... De hisz Gordán 
doktor azt onondta, minden rend-
ben lesz, hát akkor miért kell 
megint jelentkezni? 
Bojánné: Rendben ... rendben!!! 
Másfél 'hónap] a szajkózza .. . 
Mária: Agikám, én fél éve va-
gyok itt, és az égvilágon semmit 
se mondanak! 

alócné: A férjed mindennap itt 
van, a gyerekedet is láttad .. . 
Hát mit képzelsz te: egészséges 
embereknek találták ezt ki? 

ojánné: Én innen megszököm! 
Palócné: Kinek fenyegetőzöl te, 
húgocskám? 
Bojánné: Senkinek! Kijött bel ő-
lem! Én ezt nem bírom to-
vább... 
Mária: A férjed volt az osztály -
vezető  főorvosnál? 

Bojánné: Az is csak hallgat... 
alami komoly baj lehet, ha 

mindenki csak hallgat... 
Márta: Befele!!! Nagyvizit!!! 

Blamm: A betegek nem sétálgat-
nak, kérem, a betegeknek az 
ágyban a helyük! Értem? 

Gordán: Maga már megint sírt .. . 
Bojánné: Megint. 
Blamm: Kevesebbet pisil... 
Bojánné: Doktor úr, mi a ba-
jom nekem? 
Gordán: Jaj .de türelmetlenek va-
gyunk! 
Bojánné: De már másfél hónap-
ja... 
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Blamm most odalép hozzá. 	 Blamm: Másfél hónapja? Igen! 
Ez, kedves elvtársn ő , azért van, 
mert nincs varázsvessz őnk ..: Mi 

Gordánhoz fordul. csak orvosok vagyunk, tetszk ér-
teni? Törölje ezt, kolléga! Nem 
megyünk le a tüdőbe ... Víru-
sos valami lesz ez .. . 

Bojánné bátorságot szed, és fél-
beszakítja a két orvos konzultá-
cióját. 

Gordán jegyez. 

Továbblépnék. Mária ágya körül 
állnak. 
Váltás: nyomda, gépszedők. 
Hermann ül a „kalitkájaban", ke-
ze. a telefonkagylón. Várja a hí-
vást. Boján komoran nézi. A te-
lefon végre csörög, Hermann föl-
veszi a kagylót. 

Lecsapja a kagylót, némán néz 
Bojárra. 

Boján visszamegy a géphez, ne-
kiül, és dolgozik. A kollégák 
összenéznek, csóválják a fejti-
kit. Az egyik betűszedő  fölkel, 
ott hagyja a gépet, Bojárhoz lép.  

Bojánné: Professzor úr azt ígér-
te, hazaenged hét végére .. . 
Blamm: Majd .meglátjuk .. . 
Bojánné: De megígérte! ! ! 
Gordán: Megígérte, megígérte! 
Nem penzió ez vagy kollégi-
um... 
Blamm: Hétfőn kérem a nyirok-
mirigyek fölvételezését! 
Gordán: Igen, jegyzem .. . 
Blamm: Megyünk tovabb. Főnő-
vér, kérem ... mi a helyzet itt .. . 

Hermann: Igen, én ... És meny-
nyi? ... De háta lap... Igen, a 
lappal is... Ha négy kezük len-
ne is... Nem filozofálok, hanem 
azt próbálom megmagyarázni, 
hogy a lap úszni fog!!! Most Per-
sze, hogy nem az én dolgom, de 
ha... Jбhet a jó úristen is .. . 

Boján: Rendkívüli, mi? 
Hermann: Az úristenit!!! 
Boján: Akkor ... maradok, mi? 
Hermann: Mit tudom én! Menj 
vissza a géphez ... majd kitalá-
lunk valamit... 

Lukács: Ide figyelj, Boján! He-
tek óta nyomjuk helyetted is a 
melót, de ez már sok! Már ;me-
gint meg akarsz lógni! De most 
nem marad annyiban!!! 
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Boján: Senkit se kértem, hogy 
helyettem dolgozzon. 
Lukács: Dettó. Az eredmény 
ugyanannyi! Mert mi ilyenek va-
gyunk. Segítünk .. . 
Boján: Tudod mit, Lukács? Hagy-
j uk mi ezt későbbre. Jó? 
Lukács: Ááááá, most nem hagy-
juk... 
Boján: Kihúztalak én is téged a 
szarból, nem is egyszer. Tökré-
szegen jössz az éjjeli műszakra, 
állni se tudsz ... Akkor ki 
nyomta helyetted? Egy büdös 
szót se szóltam soha. Kvittek va-
gyunk. 
Lukács: Beszélni, pofázni, azt 
tudsz... 
Boján: Most pedig lépj le! Tisz-
tulás!!! 

Boján a géap fölé hajol, és dol-
gozik, Lukacs tehetetlenül áll 
mellette, keserű  mosoly fut át 
az arcán, aztán bólogatva visz-
szamegy a :helyére. Az „üvegka-
litka" körül gyülekeznek a sze-
dők, mettőrök. Baján is csatla-
kozik a csoporthoz. 

Az emberek vállukat vonogatják. 

Boján: Mi történt? 
betűszed ő : Elment Hulmann 

bácsi is. 
Boján: Mi...? 

betűszed ő : Most jelentették a 
szanatóriumból, hogy ma reggel 
meghalt... 
Boján: Emberek, ez lehetetlen. 
Egy hónappal ezel őtt ment nyug-
díjba .. . 

betűszed ő : Nincs ezen mit 
csodálkozni. Mi is így végezzük. 
Mire nyugdíjaznának, egyszer 
csak észreveszed, hogy nincs pél-
daul tüdőd. Megette az ólom. 

betűszed ő : Ki kényszerített 
rá, hogy ólammal dolgozz? 
Boján: Mikor van a temetése? 
Boján: Hermann, te beszéltél... 
Hermann: ... A fia hívott. Sem-
mi konkrétat nem mondott... 
Talán vasárnap .. . 
Boján: Ott kell lennünk, embe- 
rek. Sokunknak volt a tanító- 
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Ebben a pillanatban jön be Vári, 
a technikai szerkeszt ő . 

Az emberek szétszélednek, Vári 
megdöbbenve áll, kezében kéz-
iratok, nem érti egészen, mi is 
történt itt. 

Vári összerezzen, átadja a kéz-
iratokat. 

Vári sehogy se tud visszazök-
kenni a „mindennapi kerékvá-
gásba". 

Váltás: Hulmannék lakása. Csen-
gő , Gyura, Hulmann fia nyit aj-
tót. Boján és II. betűszedő  lép 
be. Részvétüket nyilvánítják. 
Gyura csak mozdulattal kínálja 
hellyel őket. Leülnek. 

ja... Nekem is... Meg kell be-
szélni ... Nehogy úgy járjunk, 
mint a múltkor az öreg Vidács 
bácsival .. . 

Vári: A lap úszik, ti meg itt tö-
kölődtök. Ali a hetes, kilences 
és a tizenhatos oldal revízió-
j a ... Hermann .. . 
Boján: Menj az öreganyádba! 
Vári: Hát ez már anarchia! Ez 
már több a soknál... 
Hermann: Lassabban a testtel, 
emberek ... Az ember még nem 
is tudja, hogy Hulmann bácsi .. . 
Vári: Mi van vele? 
Boján: Mi van vele, mi van ve-
le? Most .már semmi! Várnak a 
revíziók .. . 

Hermann: Na, hadd lássam, mit 
hoztál. 
Vári: Elment az öreg is? 
Hermann: Borgisz, petit ... ez 
rendben. És az alcímeket mib ő l 
szedjük? 

Vári: Ja... igen... garmond 
groteszk keskeny. Tizennyolc ci-
ceróra ... Hanem: ez a Boján! 
Minta vipera ... Nem is csoda, 
szerette az öreget. A keze alatt 
nevelkedett. És ... hallottad? 
Az öreganyámba küldött ... Ha-
nem: jelentetted már valakinek 
a szerkeszt őségben? Talán van 
kész klisénk, be kellene dobni a 
lapba az öreget ... Az els ő  szá-
mától csinálta .. . 

Boján: Csak olyasvalamit hal-
lottam, hogy kivizsgáláson van... 
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Gyura kinyit] a a kis büfé aj tócs-
káját, italokat vesz el ő . 

Gyura önt a bet űszedőnek és 
magának, némán isznak, hosszú 
csend zuhan .közéjük. 

Gyura: Nem volt ez új dolog ná-
la ... Jó ideje húzta, de csak 
reménykedett, hogy majd rendbe 
jön. Amikor már végleg nem 
bírta titkolni, nyugdíjba ment... 
hogy majd a Dunán, a tiszta le-
vegőn rendbe jön ... Hát „rend-
be is jött". Végleg. 
Boján: És ... a mama? 
Gyura: Ne is kérdezze ... De ő  
tudta ... Az éjjel is ott volt mel-
letti. 
II. betűszed ő: Mi a temetés miatt 
jöttünk. Megvan már, hogy mi-
kor lesz? 
Gyura: Bázelt várom telefo-
non ... Ott van Laci bácsi, apám 
öccse ...Táviratoztunk is neki... 
A temetés ... vasárnap négy-öt 
óra körül lesz ... de ez még nem 
biztos .. . 
Boján: Mondd, Gyurkám, kell-e 
valami segítség? Bármiféle .. . 
Gyura: Én ... én valóban sem-
mit se tudok ... Mária valami 
iratokat hajkurász, a mama fönt 
van, intézi a szállítást ... öltöz-
tetést. Én semmit se tudok... 
Boján: Valaki majd közülünk is 
beszél a sírjánál ... Meg a laptól 
is valaki. Ezt majd mind jelent-
jük neked... nektek... 

Gyura: Egy pohárkával... most, 
hogy .. . 
Boján: Nem. Én nem kérek. Ve-
zetik... Sok intéznivalóm van 
még ma... 

II. betűszedő : Tudja, Gyura, Hul-
mann bácsi meg én sokat j ár-
tunk együtt horgászni ... Egy-
szer ... talán három éve annak, 
egész Apatinig felhajóztunk .. . 
Panaszkodott, hogy maga nem 
kedveli a dunai életet .. . 
Gyura: Az ő  világa volt az. Má-
ria, a húgom viszont sokszor 
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volt társa ... Ć5 él-hal a horgá-
szásért. Én nem. Nem tehetek 
róla... 

Boján feláll, kezet nyújt, a be-
tűszedőtárs is elköszön. Távoz-
nak. 
Váltás: klinika. 
Ismét a mosdóban vagyunk. Az 
asszonyok dohányoznak. Ági, Bo-
jánné fésülködik. 

Bojánné: ... Tetejében még arany 
erem is van. Azt is megnézték. 
Mária: Mindenhova bekukkanta-
nak ezek... 
Veresné: Szép kis mesterség .. . 
Palócné: Átnéznek rajtad. Nem 
is vagy ember, csak valami .. . 
Bojánné: Egy ember ma reggel a 
laboratórium el őtt azt súgja a 
fülembe: ezek több vért vesznek 
tőlünk, mint amennyire valóban 
szükségük van. A maradékot el-
adják, és szép pénzt keresnek a 
mi vérünkön! 
Mária: Végre van olyan is kö-
zöttünk, aki tudja: mit és meny-
nyit szabad kivenni bel őlünk .. . 
Bojánné: Hát bizony olyan is 
volt az illető , hogy megesett raj-
ta az ember szíve: alig volt ben-
ne százhúsz kiló .. . 

Veresné az ablakhoz megy, elolt- 
ja acigarettát, idegesen dobol az 
ablaküvegen. 

Veresné: Az én véremb ől meg 
cukrot szűrnek ki. Élő  cukor-
gyár vagyok. A gyerekeim any-
nyira szeretnek, hogy mindent 
megtesznek, csak hogy tovább 
maradjak a doktor bácsik keze 
között. Mondd, Ági, hány éves 
vagy te tulajdonképpen? 
Bojánné: Az a kis barna asszony-
ka a ,hatosból csak huszornhárom 
éves volt, és elvitte a leuké-
mia ... Hát maga, Veresné, hány 
éves? 
Palócné: Nem lehetne valami 
másról beszélni? Én a jöv ő  héten 
kés alá megyek .. . 

Márta ápolónő  jön be. 	 Márta; Traccsparti? 
956 



Bojánné megkínálja cigarettával,  
meggyújtja neki, aztán átöleli.  

Márta leül egy székre, lábait  
nyomogatja.  

(OFF)  
Márta fölugrik, sürög-forog, nem  
tudja hova dobni a cigarettát,  

Bojánné: Ha egyszer megérem,  
hogy hazaengednek, úgy leszid-
lak, hogy azt megemlegeted!  
Márta: Már is rákezdheted  .. . 
Adj egy cigit.  

Márta: Térdig kopott a lábam.  
Reggel fél hattól egy perc meg-
állásain nem volt .. .  

Veresné: Mondja, Márta, meg-
nézte: ki a délutános?  
Márta: Ja 	az 	ügyeletes?  
Klára.  
Bojánné: Nekem nem telefonál-
tak?  
Márta: Nyughass már, az iste-
nért! A kedves férjed itt lesz a  
szokott időben, hát mit kívánsz  
még, te... te .. .  
Palócné: Vali, ha magát hívják  
délután, nekem lenne egy kéré-
sem ... egy üzenet  .. . 
Veresné: A lányom biztosan  
hív. .. 
Mári~а : Felveszi a rendelést.  
Veresné: Ez is a gondoskodás  
egyik formája ... Ma például  
túróspalacsintát kívánok!  
Márta: Nem jó vége lesz annak,  
Veresné!  
Veresné: Maga nincs az én he-
lyemben, nem is ítélhet  .. . 
Márta: Nem ítélkezem én . . . 
csak úgy mondom. Mert láttam  
már, hogy néz ki az ilyen  .. . 
Bojánné: Csak nekem nem mon-
dasz semmit!  
Márta: Majd a professzor el-
mond mindent!  
Bojánné: Csak sugdolóztok  a 
nagyviziten is.  
Márta: Na, és ha hangosan be-
szélnénk? Mit értenél te abból?  
Bojánné: De érted te!!! Miért  
nem magyarázod hát meg TE  
énnekem  .. . 
Gordán: Márta, Márta! ! ! Márta  
nđvér!!!  
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Bojánné kezébe nyomja, és ki-
szalad a folyosóra. Kis híján  
Gordánba ütközik, az valami kar-
tonokat szemlél.  
A kartonokat lapozza, ideges.  

Márta átveszi a kartont, olvassa.  

Márta visszasiet a mosdóba, kér-
dő  tekintetek fogadják.  

Mária zavartan nevetve.  

Mindnyájan nevetnek, Mária  
végtelenül zavarban van.  

Indulnak kifelé, amikor Ági, Bo-
j ánné Márta elé kanyarodik.  

A kamera kíséri Mártát és Má-
riát, ez a mozgás átt űnésben ut-
cai ambiensbe megy át. Boján és  
a II..betűszedő  tolja a kis Zas-
tava 750-est.  
Egy autómechanikushoz tolják  
be. A mester beül, kapcsol több- 

Gordán: Hol mászkál? Na...  
idefigyeljen: Kovács Máriát a tí-
zesből... aha, itt van!  
Tessék!  
Márta: Angingráfia  .. . 
Gordán: Siessen vele ... Elő  kell  
készíteni.  
Márta: Azonnal!  

Márta: Mária kérem, egy vizs-
gálatra megy. Elő  kell készíte-
nem.  
Mária: Mit?  
Márta: Magát. Na, jöjjön!  
Mária: dVlilyen vizsgálat az?  
Márta: 	Fölvételféle ... 	Meg  
kell. .. 
Mária: Mit kell?  
Márta: Meg kell borotválkoznia  
ott lent.  
Mária: Te jó isten, de hát miért?  

Márta: Majd hozok valahonnan  
egy borotvakészüléket  .. . 

Mária: De hát mit zavarnak a kis  
szőröcskék ...?  
Márta: Na, .gyerünk, sietni kell  .. . 

Bojánné: És én?  
Márta: Neked, szomszédasszony,  
nem Hagyom leborotválni! Mik-
lósod agyonvágna!!!  
Bojánné: Felőlem nem rendelke-
zett?  
Márta: Doktor Gordán? Nem!  
Hát valóban meghülyültél? Más-
ról se tudsz beszélni  .. . 
Bojánné: Te is meghülyülnél, ha  
másfél hónapot itt töltenél ... 

Márta: Másfél ,hónapot? Na ,  fe-
küdj le, és olvass szerelmes re-
gényeket!!!  
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szőr is, a gép nem gyújt. Fel-
nyitja a motorházat, babrál egy 
rövid ideig, aztán becsukja. 

Boján: Nagy a baj? 
Mester: Nem .kap üzemanyagot. 
Boján: Meg lehet azt gyorsan 
csinálni? 
Mester: Gyorsan, gyorsan! Van, 
aki meg tudja csinálni gyorsan, 
az mester! Aki nem tudja meg-
csinálni, az kontár! Értem? 

A mester ott hagyja a kocsit, 
visszatér az elkezdett munkáj ó-
hoz. 

Boján: Lehet, vagy nem lehet? 
Mester: Ember, hát nem látja, 
hagy dolgozom? 
Boján: Látom, persze, hogy lá-
tom. Én csak azt kérdezem, ha 
elfogadja a kocsimat, mikor lesz 
kész? 
Mester: Délután ötkor. 

A mester tovább dolgozik a ko-
csin, Boján tépelődik. 

Boján: Nekem sürgősen szüksé-
ségem van a kocsira, a felesége-
mért kell mennem a klinikára .. . 
Mester: Taxi is van a világon. 
Vagy vigye a „kocsiját" a szer-
vízbe! 
II. betűszed ő : Ott a jövő  péntek-
re meglesz, garantálom! 
Boján: Nézze, mester: duplán 
megfizetem... 
Mester: Ha háromszorosát fizeti, 
akkor se!!! 

Boján közelebb lép a kocsihoz, 
amit a mester javít. Az ő  szem-
szögéből látjuk: egy nagy, csil-
logó luxuskacsi CD jelzéssel el-
látva. Erre keserű  ,mosoly fut át 
Boján arcán, bólint, és a saját 
kiskacsijához lép. 
Váltás: utca. 
Baján és a II. betűszedő  tolja a 
kocsit, nézik a cégtáblákat. Nagy 
lihegve meg-megállnak. 

Boján: Gyere, beülünk, egy ki-
csit kiszuszogjuk magunkat... 
II. betűszed ő : Ne haragudj, ne-
kem araár rég .. . 
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Boján: Értelek. Csak menj, majd 
én elboldogulok valahogy ve-
le... 

Beül a kocsiba, verejtékes hom-
lokát törölgeti. II. betűszedő  két-
közben van, nem tudja mitév ő  
legyen: menjen-e, vagy marad-
jon. Úgy tesz, mintha mondani 
akarna még valamit. 
Boján cigarettára gyújt, puszta 
kíváncsiságból gyújtani próbálja 
a motort, ami els őre sikerül is. 
Kinyitja az ajtót, utánakiált a 
kollégájának: 

II. betűszedő  beszáll. 
A kocsiban vagyunk, forgalmas 
városi utcán haladunk. Egy id ő  
után, ahogy szintén rágyújt, a 
II. betűszedő  fészkelődni kezd. 

Boján: Az édesanyádat!!! Azt!!! 
Ezerszer!!! 

Boján: Na , ugorj be, amíg meg 
nem gondolja magát! 

І . betűszedő : Hát, kérlek, annak 
az áldott embernek ... és ilyen 
fia van .. . 
Boján: Gyura? Mi bajod vele? 
II. betűszedő : Neked fogalmad 
nincs, milyen horgászfelszerelése 
van az öreg Hulmannnak ... Ta-
valy а  ІаІ szat і-Vаdszаti Nagy-
vásáron összeakadok én az öreg-
gel: három olyan orsót vett, hogy 
elállta lélegzetem .. . 
Boján: Na és? 
II. betűszed ő : Semmi. Csak úgy 
eszembe jutott. 
Boján: Az a fölszerelés. 

II. betűszedő : Igen. 
Boján: És nem Hulmann bácsi? 
II. betűszedő : Nézd, kérlek: ő  
ezekben a dolgokban, ebben a 
felszerelésben maradt meg. Min-
den olyan gondozott, szépen meg-
őrzött ... mintha vadonatúj len-
ne ... a csónak is! 
Boján: Te állandóan tárgyakról 
beszélsz! 

II. betűszedő : Kérlek, ne játszd 
meg itta Blaha Lujzát! Tény az, 
hogy az a mamlasz nem kedveli 
a horgászatot, a húga meg egye-
dül nem fog kihajóznia botok- 
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kal... Ott marad használatla-
nul ! 
Boján: És most: forduljunk visz-
sza, és vegyük magunkhoz, mi? 
II. betűszedő : Ha mi nem vesz-
szük, elveszi más. 

Boján hirtelen lefékez, kinyitja 
a túlsó ajtót, remeg a düht ől. 

Boján: Kifelé. 
II. betűszedő : Megőrültél? 
Boján: Na, szaporán! 
II. betűszedő : Ne hülyéskedj .. . 
na... 
Boján: Takarodj ki, te dögkese-
lyű, te hiéna ... Takarodj, amíg 
ki nem tekerem a nyakad!!! 

Boján egyetlen energikus mozdu-
lattal kilöki a kocsiból а  csodál-
kozó betűszedő t. Becsapja a ko-
csi ajtaját, aztán elrobog. A be-
tűszedő  áll az utca közepén, és 
ingerülten-meglep ődve néz a ko-
csi után. 

Váltás: nyomda, gépszed ő  osz-
tály.  
Hermann ül Boján helyén és 
dolgozik. 
Boján megérkezik. 
Boján elfoglalja helyét a gépnél. 

Mindketten nevetnek; Hermann 
vállon veregeti Bo j ánt, aztán el-
megy. 
A nyomda teljes „gőzzel" dolgo-
zik. 

II. betűszedő : Hát ilyen vadmar-
hát! 

Hermann: Hol a jó istenben vagy 
eddig? 
Boján: Megint baszkódik a ko-
csim.. 
Hermann: Hol a Kiskovács? 
Boján: Battyog valahol. Hát ez 
meg mi? 
Hermann: A Közművesek sta-
tútumtervezete. 
Boján: Ez is RENDKÍVÜLI? 
Hermann: Mi van a Kіskaváccsal? 
Boján: Mondom, hogy: gyalo-
gol!!! 
Hermann: De megvadultál ma. 
Mi bajod? 
Boján: Bocsáss meg... puber-
táskori jelek! 
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Beiktatható néhány dokumen-
tumerejű  fölvétel. 
Vári lép Bojárhoz. 
Boján félbeszakítja a munkát, 
bosszúsan néz Várira. 

Indul vissza, Boján utánakiált. 

Boján ismét nekifekszik a mun-
kának. 
Kis idő  múlva Lukács halad el 
mellette, a kamera utána kocsi-
zik. Az öltözőbe megy. Kinyit] a 
szekrényét, italt VISZ elő , nagy 
kortyokkal issza. A flaskót ove-
rallja zsebébe süllyeszti. 
Váltás: gépszedőrészleg. 
Lukács Baj árnhoz lép. 

Széles karmozdulattal mutatj2.. 

Vári: Egy pillanatra... 

Boján: Megint alcím, mi? 
Vári: Nem. Az öreg Hulmannról 
van szó. 
Valakinek a kollégái közül is ír-
nia kéne búcsúztatót, nekrológot. 
Benyomjuk a lapba. 
Boján: Technikai szerkeszt ő  úr, 
rajtam ;kívül más írástudó nincs 
a gépszedők közt? 
Vári: Te voltál hozzá a legköze-
lebb ... gondolom, mint tanítvá-
nya ... És hát, az imént az a kis 
incidens ... én valóban nem tud-
tam, hogy az öreg miatt ugrott 
össze a nép .. . 
Boján: Végül még megríkatsz! 
Vári: Menj az istenbe... 
Boján: A nekrológra neked ne 
legyen gondod! 

Lukács: Hallom: te leszel a „naf-
főnök"! 
Boján: Lukács komám, hagyjál 
engem bekén. 
Lukács: Igaz-e vagy nem, hogy 
te fogod elparentálni az öreget? ! ! ! 
Boján: Te, ez már valóban ízl ёs-
telenség, amit te csinálsz. 
Lukács: Na, jó: ami a búcsúbe-
szédet illeti, az csak vicc volt. 
Engem jobban érdekel: hogy tet-
szik kelmednek itt? 
Boján: Hol? 
Lukács: ITT! A nyomdában!!! 
Boján: Már megint ittál. 
Lukács: Fertőtlenítettem a tor-
kom. Tudod, hogy van ez itt a 
nyomdában: az ólom párolog, g ő-
zölög ... Tudod, hogy van... De- 
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hogy tudod. Te már elfelejtet-
ted. Ha az ember elmegy fejes-
nek: elfelejti az ilyesmit egyket-
tőre. Csak azt nézi, hogy juthat 
egyre magasabbra, egyre fel-
jebb... 
Boján: Ha most megmagyarázom 
neked szépen sorban, ígéred, 
hogy békén hagysz? 
Lukács: Ígérem. Ha megmagya-
rázod!!! 
Boján: Egyetlen mandátum letel-
te után visszajöttem a szakszer-
vezetből. A saját kívánságomra 
jöttem vissza!!! Most pedig hagyj 
dolgozni. 

Lukács elégedetlen, sunyin mo- 
salyog, odahajol Baján füléhez. 

Lukács: De vasárnap, a temeté-
sen te leszel a könnycsalogató 
szónok, mi? 

Boján nem bírja türt őztetni ma-
gát, felugrik, és olyan er ővel üti 
meg Lukácsot, hogy az egy szom-
szédos szedőgép alá zuhan. Pil-
lanatok alatt tumultus kereke-
dik. 

Abban a pillanatban, hogy Bo-
ján megüti Lukácsot, ismét je-
lentkezik az elektronikus zenébe 
torzuló fémes zaj, a betűszedő-
gépek zaja. A zűrzavar képsora 

Váltás: klinika, a „tízes" szoba. 
	alatt csak ez a hang hallatszik. 

Betegeink fekszenek. Ági köny-
vet olvas, Veresné horgol, Palóc-
né az ablaknál áll. 

Palócné: Feketézünk, j ányok? 
Bojánné: Reggel óta egyet it-
tam... és izgatott is vagyok. Mi-
kor hozzák már vissza Máriát? 
Veresné: Miért hozná k? 
Bojánné: Márta szerint nyugod-
nia kell utána, és jegelik majd 
ott... ott, ahol megborotválták. 
Palócné: Nem elég, hogy meg-
borotválták, most még majd je-
gelik is!!! 
Veresné: Hát ez valami műtét-
féle? 

Bojánné egy újság szélér ől olvas-
sa le a szót. 
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Nyílik az ajtó, Mária lép be, fé-
kezi a nevetést, végül is .az ágyá-
ra rogyik, és kirobban bel őle a 
kacagás. A többiek el őbb csodál-
kozva, kis aggodalommal nézik, 
majd ők is átadják magukat a 
nevetésnek. 

Mária fuldoklik a nevetést ől. 
Márta nagy szemet meresztve 
lép be. đ  valoban megijedt. 

Bojánné: Fel is jegyeztem: Arte-
riográfia! 
Palócné: És épp ott keresik az 
artériáját? 
Bojánné: És kocsin hozzák visz-
sza ... azon a gurulós micsodán. 
Palócné: A jövő  héten engem is 
megkocsikáztatnak. 
Veresné: Mondd, Ági, Márta va-
lóban a szomszédasszonyod? 
Bojánné: Tőszomszéd! Csak egy-
szer haza jussak, ellátom én a 
baját. đ  beszélt rá, ő  intézett 
mindent, hogy felvegyenek ide!!! 
Palócné: Lassabban a testtel, kis 
anyuka! Örülj, hogy van, aki 
kegyeibe fogad. Ha tudnád, 
mennyit kellett nekem várni, 
míg ide bejutottam. És most se 
vagyok senki és semmi a sze-
mükben, csak egy ESET. Egy 
csomó hús, csont, idegrendszer, 
belek ... Nekem senkim nincs, 
aki egy jó szót szóljon az érde- 
kembe! Én csak egy ESET va-
gyok, amely jól vagy rosszul 
végződhet. 

Mária: ...Hát ez... hát ilyet .. . 
Te j ó ég .. . 

A nevetéstől meg-megszakítva 
meséli a történteket. 
(Ha a rendező  jónak látja, ezt a 
sztorit nyugodtan el lehet mon-
dani filmes visszajátszással, ret-
rospekcióként.) 

Márta: Mi történt? 
Mária: Én szépen ... szépen ki-
borotválkozom, aztán ... aztán, 
amikor a laboratóriumba ... érek, 
ott az Orvos... csak ... csak in-
tett ... én meg... levetk őzöm 
anyaszült meztelenre, ahogy Már- 
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tócska mondta ... Erre rám néz 
az orvos, nézi a kartonomat .. . 
nézi a megborotvált ... te jó is-
ten ... csak állunk így, és né-
zünk egymásra. Akkor... Akkor 
azt mondja az orvos: öltözzek 
fel. Aztán itt a lábamon, itt a 
nagyujjam mellett beszúrt egy 
tűt... Mit tudom én mit csinált, 
csak öt perc alatt kész volt ve-
lem. Akkor nevetni kezdtem, és 
elmondtam neki a „borotválko-
zást" ... Erre ő  is... ő  is... el-
kezdett nevetni. Felborított egy 
álványt teli lombikkal meg üve-
gecskével. Tele a laboratórium 
üvegcserepekkel, de a doki m,ég 
mindig nevet... 

Mindenki nevet, csupán Márta 
lapoz jegyzetfüzetében, felderül 
az arca. 	 Márta: Megvan: phlebográfia! 

Itt tévedtem. 
Mária: Nos hát: ez a phlebográ-
fia borotvált engem meg, mint 
egy utcai szajhát .. . 

A derültség tavább tart, Boján-
né egy kis resót emel ki az éj-
jeliszekrenykéb ől, bögrében vizet 
tesz fel, a víz forr. 
Áttűnésben: forr az ólom a be-
tűszedőgép hevítőjében. 
A nyomdában, az „üvegkalitká-
ban" néhány ember. Boján is itt 
van. 

Hermann: Emberek, nem fogunk 
tán lincselni! Előírások szerint 
kell intézni ezt is, mint minden 
mást. 

betűszed ő : Tojok én az előírá-
sokra. Fiz ilyesmi csak arra való, 
hogy ködösítsünk! 

betűszedő : Lukács részeg, 
csak gáncsoskodik egész dél-
elő tt. 
Hermann: Gyerünk dolgozni, 
mozgás! 
Boján: Emberek, szemtanúi vagy-
tok, amióta visszajöttem a szak-
szervezetb ől, azóta csak furkáló-
dik, sérteget... 
II. betűszed ő : Mielőtt funkcioná- 
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Hermann karon ragadja Bojánt, 
újabb összecsapástól tart. 

Boján a betűszedőt gallér]anál 
fogva magához rántja, és fogai 
közt beszél hozzá. 

Váltás: klinika. A f őorvosnál 
vagyunk. Gordán és Blamm ta-
nácskozik. Röntgenfölvételeket 
néznek, jegyzeteket készítenek, 
különböző  vizsgálatok eredmé-
nyeit vetik össze. 
Bojánné jön be félénken, de van 
ebben a mozgásban valami el-
tökéltség is. 

Bajánné is elkezd sírni. 

Bajánné szepegve hátrál ki. 

Váltás: a nyomda igazgatójánál. 

rius lettél, nem verekedtél a 
munkahelyen ! 
Boján: Te, te csak minél távo-
labb tőlem, Kiskovács! 

Hermann: Boján, téged vár az 
igazgató. 
II. betűszedő : Noná! Egy-két po-
hárka közben megbeszélik: mit s 
hogyan? Ez aztán a kihallgatás! 

Boján: Gyere velem, te dögkese-
lyű , üsd beli az orrodat ebbe 
is!!! 

A némaképek alatt üveges, cin-
cogó hangok, elektronikus torzí-
tású alapzene megy. A zenét halk 
kopogás szakítja félbe, a két or-
vos az ajtó felé fordítja fejét. 

Bojánné: Bocsántot kérek .. . 
Blamm: Mi történt? 
Bojánné: Nagyon kérem, enged- 
jenek haza hét végére, a kisfi- 
am állandóan sír utánam .. . 
és.. . 

Blamm: Jó asszony, hát nem 
tudja ágyban fekve kivárni, míg 
jelentjük ... бszintén szólva na-
gyon meglep a viselkedése. Ed-
dig az egyik legpéldásabb ápol-
tunk volt, most meg...  

Gordán: Ez így nem jól van...  
Blamm: Tőlem hazamehet, aztán  
hétfőn náthalázzal tér vissza!  

Boján: Pofonegyszerű  kimutatni:  
ki mennyit dolgozik. Csak fel  
kell hoznia levonatokat. Abban  
különben benne van az is: ki  
hogyan dolgozik!!!  
Igazgató: Csendesebben, Boján  

barátom, nem err ől van most  
szó.  
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Boján: Pedig épp erről van szó! 
Igazgató: A dolog fegyelmi ré-
szét a fegyelmi bizottság intézi 
majd. Én most csak egy kis ba-
ráti beszélgetésre hívtam magát. 
Boján: Hogy lehet valakir ől úgy 
beszélni a murvkahelyén, hogy el-
sősorban nem a munkáj át mél-
tatj ák? ! 
Igazgató: Miért kiabál velem? 
Boján: Mert ha elóbb emelem 
fel a hangom, akkor nem kerül 
sor erre az incidensre se. 
Igazgató: Mondja végig, amit el-
kezdett. 
Boján: Nézze, igazgató, akar-
tam-e én a szakszervezetbe men-
ni? Egy fenét! És ki hívott ak-
kor is „egy kis baráti beszélge-
tésre"? Maga! És mit mondott 
akkor? Hogy nekünk r. yomdá-
szoknak olyan ember kell a köz-
ségi meg köztársasági választ-
mányba, aki közülünk való és 
tud harcolni is! És mi t бrténn? 
„Funkcionárius" lettem. Melles-
leg: amit ott fizetésért csinál-
tam, megtehettem volna innen 
is, a régi munkahelyemr ől, nem 
kellett volna azért függetleni-
teni!!! 
Igazgató: És? Semmi se történt. 
A mandátum leteltével v І ssza-
tért a munkahelyére, és minden 
a legnagyobb rendben van!  
Boján: És ezért vagyok én most  
itt egy kis baráti beszélgetésen.  
Igazgató: Maga egy kivételesen  
szorgalmas és tehetséges bef ű-
szedő , az emberek mindig figyel-
tek a szavaira. Кoanoly, higgadt,  
józan gondolkodású munkásunk  
volt .. .  
Boján: És, mint ilyen, hogyan 
engedhettem meg magamnak ezt 
a botrányt? 
Igazgató: Ne üvöltsön, azt én is 
tudok!!! 
Boján: Menjen minden a f,szkes 
fenébe .. . 
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Igazgató: Az a Lukács részeg  
volt, nem?  
Boján: Nem csak Lukácsról van  
itt szó!  
Igazgató: Hanem?  
Boján: Kollégáim nagy része  
előtt én bukott politikus va-
gyok! POLITIKUS!!! Ez itt  a 
legnagyobb baj. Az emberek  
megszokták: ha valaki elшegy,  
akár a szakszervezetbe is, az  
már politikus, aki azért ment 11,  
mert nem akar, nem szerit dol-
gozni. A magunkfajtáját meg  
semmivel se lehet úgy megsérte-
ni, mint ha elhagyja, cserben-
hagyja valaki. Az ilyen ne jöj-
jön vissza többé! Ez a baj, ked-
ves igazgató!  
Igazgató: Ez olyan valami, amin  
se maga, se én változtatni nem  
tudunk.  
Boján: De maga nem hallgatja  
nap nap után: „No, kolléga, hogy  
tetszik ez a fotel a gép mellett?"  
— „Tegyél egy kis vattát a fií-
ledbe, itt egy kicsit nagy a zaj !",  
vagy amikor kiosztják a tejet:  
„Hát bizony ez nem az a finom  
konyak a kabinettből. No de hát  
így van ez: egyszer fel, aztán  
meg 1e!"  

Boján: Inkább ne szoigáljon,  
igazgató!  
Igazgató: 2s ... hm... mit mon-
dott maganak az a Lukács?  
Boján: Nézze, igazgató: a lap ké-
sik, én is alaposan késem: en-
gem teljesítmény után fizetnek.  
Maga csak fogyassza egVszséggel  
italát, én meg elmegyek!  
Igazgató: Jól van, Boján elvtárs,  
rendben van. Sérteget, cinikus,  

agresszív ... Konklúzió: maga  
igenis megváltozott ez alatta két  
esztendő  alatt! MAGA változott  
meg, nem a környezet. Végeze-
tül csak annyit még: MAGÁRA  
IGENIS KOMOLYAN GONDOL- 

Nevetgélve feláll, szekrényéb ől  
flaskót vesz el ő, poharakat tesz  
az asztalra.  
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TAK AZ ELVTÁRSAK. VALl-
DI POLITIKAI FUNKCiŐRA 
LÁTTÁK EL'!!! 
Boján: Várjunk csak! Kik LÁT-
TAK ENGEM EL'?  
Igazgató: Fontos személyisége'. 
akartak magából csinálni! 
Boján: CSINÁLNI, mi? Hát mi-
ért nem csinálnak ...? 
Igazgató: Tudja azt maga is. 
Boján: Hatba nem tudom. 

Kutyaszorítóban van. 	 Igazgató: Mert ... most már 
tárgytalan a dolog... 
Boján: Pontosan úgy, ahogy 
mondja: tárgytalan. Eljött az ő  
alkonyuk is. Maga is meghúzó-
dott! 

Az igazgató egymás után két 
pohárka italt is kiiszik, nagyon 
komor. 

Igazgató: Elmehet. 
Boján: Ez csak természetes. 

A sajtóház egyik folyosóján lát- 
juk Bojánt, majd a 1.~pгsőház- 
ban összetalálkozik 	Gyurával, 
Hulmann bácsi fiával. 

Boján: Gyurám, mi történt? 
Gyura: Hát ... ez a... a teme-
tési költségek körül van valami 
huzavona ... Én szégyenlom .. . 
nem tudok én most itt veszekF 1-
ni...  
Boján: Hát nincs rendben? 
Gyura: Kazi elvtárssal beszél-
tem ... azt mondja, valami érte-
kezletet kellene összehívni, ő  
nem rendelkezhet egyedül ... 
Boján: Értekezletet? Ugyan, nagy 
dolog .. . 
Gyura: Én aztán nem is .fir,at-
tam. Nekem nagyon kellemetlen 
ez az egész .. . 
Boján: Menjél csak szépen haza, 
legyél a mama mellett, én majd 
elintézek mindent, és telefonon 
jelentkezem. 
Gyura: Nem is tudom, hogy yё -
szönjem meg... 
Boján: Sehogy. Legyél a mama 
mellett. 
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Apádat kiadtá+k már a szanat ć-
riuаnból? 
Gyura: Holnap reggel. 

Nemet int a fejével, sбhajt. 	Boján: Na , menj csak szépen ba- 
za, beszéld rá a mamát, hogy 
pihenjen.  

Kezet fognak, Gyura bizonyta-
lan léptekkel, egy kicsit elve-
szetten ballag le a lépcsínházban. 
Boján a kéziszedőknél, mettő rök 
közt. 
Kanihoz lép, a műszakvezet őhöz 

Boján: Mit jelentsen ez, Kazi 
elvtárs? Miféle bürokratikus hú-
zások ezek?  
Kazi: Ha lehet verekedés nél-
kül, j ó? 
Boján: Hulmann bácsi a MI HA-
LOTTUNK! 
Kazi: Hát ... itt dolgozott ... az 
igaz. 
Boján: Ne keringőzzön itt, ha-
nem intézkedjen. 
Kazi: Az az idő  elmúlt .. . 
Boján: Ide figyelj, te suszter! 
Hat-nyolc éve vagy itt, ennek a 
válla'latnak köszönheted, hogy 
eljutottál Zágrábba és szakképe-
sítésihez jutottál, az az ember p ~.-
dig, aki most holtan, kiterítve és 
befagyasztva fekszik a klinika 
alagsorában, az az egész életét 
itt töltötte! Sokan neki köszön-
hetjük, hogy a seggfej гkből lett 
valami! Most pedig kive'e: Kit 
kell előteremteni arra az átko-
zott gyűlésre? 
Kazi: Raicsat, Lékót, Horákot .. . 
Boján: Raicsnak van telefonja, 
hívni kell, te mégy Lékbért, én 
meg Horákért. Indulás! 
Kazi: Talán nem is kellene men-
ni sehová, össze lehetne hozni itt 
is a kvórumot. 
Boján: Ne filozofáljunk, hanem 
indulás! 

A kijáratnál Boján sze.n ~be talá]--
ja magát Lukáccsal. Teljesen 
„ázott". 

Lukács: Várj csak, űсsi, várj 
csak, hova sietünk ilyen nagyon? 
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Mindenki az incidens folytatásé 
lesi. 

Lukács egyre bizonytaianab. 

Mind a ketten nevetnem. 
Lukács megpaskolja Boján ar-
cát.  

Ismét nevetnek. Lukács arca el-
torzul, szemeiben könnvE:k je-
lennek meg. 

Hermannepp erre megy, ami-
kor meglátja a két elienfelet, 
szinte dühroham fogja el. 

Boján jelt ad neki, hagyná őket 
magukra. Hermann Lrtetenül 
néz a tavоzók után. Boján karon 
fogja Lukácsot, és a kijárat felé 
vezeti. 

Boján: Lukács komám, menj ha-
za, aludd ki magad, ne csinálj 
magadnak és másnak kellemet-
lenséget.  
Lukács: Szóval... igy?  
Boján: Reggel még зćzan voltál. 
Hol a fészkes fenében áz i,ál így 
el?  
Lukács: A tarsolyból ... 
Boján: Zsebből, mi? 

Lukács: Nagy róka vagy te, bíz' 
isten! 
Boján: Menyét! 

Lukács: Hát ... ilyen átkozott 
vagyok én. Vágj agyon, és kési! 
Boján: Ne hülyéskedj, néznek 
bennünket. 
Lukács: Hova az anyámba búj-
ak?  

Boján: Gyere velem, segíts egy 
kicsit! 

Hermann: A nyavalyatörés kör-
nyékez, ha együtt gátlak benne-
teket! Hát nem volt elég a cir-
kuszból? Én rendőrt hivatok, 
bizony isten!!! 

Lukács: Hova? 
Boján: Segíts egy kicsit, Lukács 
komám, eddig csak akadályos-
kodtál. 
Lukács: Kutya egy természetem 
van. 
Boján: De most csak nem raga-
dod meg a segítsegedet? 
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Lukács „mélyen" őszinte. 	 Lukács: Csakhogy én eláztam, 
cimbora. 
Boján: Majd felszáradsz útköz-
ben. 

Váltás: klinika, a tízes szoba. 
Márta már „civilbe" öltözve. 

Márta: No, szomszédasszony, ké-
szülődjél! 
Megyünk haza. 
Bojánné: Elengednek? 
1Vlária: Annyi könny és semmi-
ért! 

Ági kiugrik az ágyból, nagy hev-
vel csomagol, azt se tudja, mit 
hova tesz, csak siet, szorgosko-
dik, kapkod. 

Márta: A te Károlyad jön ér-
tünk. Én Mirkónak még reggel 
megmondtam, hogy ї-іe jöjjön. 
Miért jönnének ketten. Nem így 
van?  
Bojánné : Máriám, kedves, tupí-
rozd fel egy kicsit a hajam... 
van... itt van ... hajlakk is .. . 

Mária fölkel, fésűt vesz elő , és 
hozzákezd a „nagy m űvelethez". 

Gardán doktor lép be.  

Veresné: Ami engem illet, én 
mégiscsak megrendelem azt a tú-
ró palacsintát. 
Bojánné: Csak adja ide nekem a 
telefonszámot, majd én elinté-
zem... 
Márta: Én nem tudok semmiről! 
Bojánné: Jaj neked, csak haza-
érjünk! Kapsz azért a sok sus-
torgásért. 
Márta: Nem is mondtam: Mirko 
nagy meglepetést készít a szá-
modra. 
Bojánné: Az én szoYnszédom 
nagy gavallér. És miféle megle-
petés lesz? 
Mártа : Tulajdonképp a két férj 
összeesküvése. Károly meg Mir-
ko már kora hajnalban elszágul-
dott... 
Bojánné: Megint csak titkok. 
Csupa titok az élet! 
Gordán: Készülődünk, készülő-
dünk? 
Márta: Én felelek érte, doktor 
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Gordon Mártához. 
Most Bojánnéhoz. 

Bojánné arcán halvány mosoly, 
bágyadt, nehezen lélegzik. M аria 
tovabb folytat]a a fésülést. Gor-
dán most Palócnéhoz fordul. 

úr. Minden a legnagyobb rend-
ben lesz. 
Gordán: Teljes nyugalom, sem-
miféle főzősdi, mosás, taišaritás, 
értjük egymást? 
Bojánné: Igen, doktor ar. 
Gordán: Fia van, ha jól c1mlék-
szem? 
Bojánné: Igen. Hétéves .. . 
Gordán: Gyorsan megnyugszik. 
Ha otthon látja, egykett őre meg-
nyugszik, meglátja. És, ha ki-
megy a pajtásokkal játszani, ne 
csináljon abból magának tragé-
diát. A gyerekek egyszer űek és 
őszinték. 
Bojánné: Csak már Iáss аm. 
Gordán: Vérnyomást, pulzust, 
lázat megmérni indulás el ő tt. És 
odahaza is a lázat háromórán-
ként mérni és jegyezni. Ha visz-
szatért, leadja nekem a jgyzetet. 
Gyógyszereket is maradéktalanul 
és pontosan szedni! 
Bojánné: Minden rendben lesz, 
doktor úr. 
És mikor jöjjek vissza? 
Gordán: Vasárnap este hatkor. 
Gyógyszert is csak addig utal-
tam ki. 

Gordán: Palócné, maga hétfőn 
reggel átmegy a sebészet_гe. 
Palócné: Tudom. 
Gordán: Nos hat akkor: a vi-
szontlátásra hétfőn .. . 

Váltás: utca, Boján kiskocsija fut 
a forgatagban.  
A kocsiban Boján, melletti Lu-
kács ül, tekintete tompa, arca el-
torzult a fáradtságtól. Ásit. 

Boján: Csak szólok 1 oráknak, 
aztán hazaszállítalak. 
Lukács: Dögfáradt vagyok ... Ki-
készültein. 
Boján: Egyél valami pacalfélesé-
get vagy bablevest. Megól ez a 
műpálinka! 
Lukács: Meg, bizisten. 
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A kocsi egy kertes ház E !é ka-
nyarodik, Boján beszalad a ház-
ba. Lukács tanipán nézi a volánt, 
műszerfalat. 
Áttűnésben: a kapun i оján jün 
ki, vele van Horák is. A kocsi 
viszont sehol. 

Boján: Az az őrült ínég megöl 
valakit!!! 
Horák: Ki? 
Boján: Lukács. Itt hagytam a ko-
csiban. Részeg, mint a sötét éj-
szaka. Eltűnt a kocsimmal 
együtt. 

Kifutnak mind a ketten .az út-
testre, idegesen forgolódnak, né-
zik az utat. 

Horák: Nagyon részeg? 
Boján: Alig álla lábán. 
Horák: Akkor nem jutott mesz-
sze.  

Az utca túloldalán talán kuszáz 
méternyire kíváncsiskodúk cso-
portja gyülekszik. 
Ezt látjuk közelről: a kocsi a ki-
rakott szemetes kannák közé fu-
tott. Igen szomorú képet nyújt a 
szemét között. Lukács egy sze-
metes kannán ül. 

A bámészkodó tömegen Boján és 
Horák vergődik át. 

A rendőr jegyez. 
Boján a személyazonosságit ad-
ná a rendőrnek. 
Nem fogadja el az igazolványt. 

A rendőr jegyez, Boján a kocsit 
kerülgeti. Kétségbe van esve. 

Rendőr: És nem hajlandó meg-
mondani a nevét? 
Lukács: A kocsi a barátomé. Én  
csak meg akartam fordítani, míg  
ő  megjön. 
Boján: Elvtárs, ez az én ko-
csim... Hüüüüü, a jó édes any-
ját! Mi lesz most? Elvtárs, ké-
rem... 
Rendőr: Lassabban. Tehát a ko-
csi a maga tulajdona? 
Boján: Az enyém. Elvtárs, én .. . 
Rendőr: Vezetéknév, személynév! 

Bojárt: Tessék! 
Rendőr: Én vezetéknevet és sze-
mélynevet kértem! 
Boján: Itt van benne minden, 
tessék: igazolom magam! 
Rendőr: Tehát maga se hajlandó 
megmondani a nevét? hлΡendberi!  
Boján: Dehogynem: Boján Ká-
roly, Salvador Allende utca 69.  
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szám, második emelet, harminc-
nyolcas lakás.  
Horák: Szükség van ram?  
Boján: Nem, nem. Kérlek siess,  
és intézkedjetek ... én majd  
ha... Te jó ég!!! Nekem a gye-
rekért is el kell mennem a nap-
közibe! Meg az asszonyért  a .. . 
Rendőr: Na, most kérem az ira-
tait!  

Baján átadja az iratait, aztán  
egyre a kocsi körül őgyeleg.  

Lukács: Csak meg akartam for-
dítani, amíg jössz  .. . 
Boján: És épp itta „Kehelynél" 
parlkoltál le? 
Rendőr: Maga, Boján, ennek az 
ittas embernek adta a kocsi- 
ját ... 

Boján: Nem adtam! 
Lukács: Ő  hozott eddig, én 
csak... пΡnegfordítottaml ... amíg 
ő  megjön! 
Rendőr: Tehát maga jogtalanul 
vette igénybe Boján kocsiját? 
Lukács: De kérem, ő  az én ha-
verom. Én csak ... mert Hul-
mann bacsi meghalt ... és ő  a 
kvórum után szaladgált .. . 
Rendőr: Maga önkényesen igény-
be vette a barátja kocsiját, ittas 
állapotban vezette, nekihajtott a 
szemetes kannaknak, utána be-
ment a kacsmába, és megivott... 
Kocsmáros: ... egy dupla rumot. 
Meg neme fizette, mert az eivtárs 
épp akkor...  
Boján: Elvtárs, kérem, kitolha-
tom ezt a leprát a kannák kö-
zül, hátha .. . 
Rendőr: Nem lehet! 
Boján: De nekem kérem, a gye-
rekért kell mennem, meg a kli-
nikára az .. . 
Rendőr: Hogy hívják ezt az em-
bert? 
Lukács: Boján, könyörgöm, ne 
mondd meg neki, légy haver, ne 
mondd meg neki!!! 
Boján: Miért nem tőle kér. di, 
elvtárs? 
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Rend őr: Úgy is jó. Hamarosan 
megérkezik a mi kocsink, és ak-
kor együtt bemegyünk a .. . 
Boján: Nézze, ellvtárs, mi majd 
csak megegyezünk, kollégák ta-
gunk... 
Rend őr: Az nem a mi dolgunk. 
Ő  igen komoly kihágást követett 
el!!! 
Boján: Az meg nem az ćn dol-
gom! 
Rend őr: ČOnkényesen elhajtotta a 
kocsiját, és jelent ősen megron-
gálta! Ezért büntetés jár! 
Lukács: Emberek, gyerünk egy 
italra, ott majd mindent szé-
pen... 
Boján: Te most hallgass! 
Lukács: Már megint rád jött a 
dirigálhatnék! Ki vagy te, mi 
vagy te?!!! 
Boján: Elvtárs! Az én adataim 
megvannak, kérem, hadd menjek 
el, rendkívül fontos dolgaim 
vannak... a gyereket .. . 

A rendőr átnéz rajta, és nemet 
int a fejével, nem válaszol. 

Kocsmáros: Egy dupla rum volt, 
kérem .. . 
Lukács: Jó, jó! Nem szöktem 
meg. 
Boján: Mi a j ó istent csináljak 
most? Van-e itta környéken te-
lefon? 
Kocsmáros: Van •a „LILI" fény-
képésznél, de ő  csak délig dolgo-
zik. 
Boján: Elvtárs, nagyon kérem .. . 

Váltás: az iskola napközije. A 
szülők viszik a gyerekeket, csak 
egy kisfiú marad, Boján gyereke. 
Bánatosan néz ki az ablakon. 
Váltás: klinika, bejárat. 
Egy széken Ági ül, Márta ln-föl 
sétál, és cigarettázik. 

Mdrtu: Lehet, hogy a nagy „meg-
lepetés" miatt késik .. . 
Bojánné: Előbb a gyerekÁrt ment, 
meg most csúcsforgalom van 
Márta: Telefonáljak? 
Bojánné: Talán még nem kelle-
ne. 
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Agi tagadólag int a fejével, Már-
ta sétálgat a folyosón. 

Váltás: rendőrőrs. 

Márta: Miért vagy olyan sápadt? 
TréLmа , mi? 
Bojánné: Olyan erő tlen vagyok. 
Szívesen lefeküdnék, míg Károly 
megérkezik. 
Márta: Kérsz egy pohár vizet? 

Bojánné: A „meglepetésb ől" ítél-
ve, te már tegnap tudtad, hogy 
hazaengednek. Miért kínoztál ak-
kor? 
Márta: És ha nem engedtek vol-
na haza? Akkor ki lett volna a 
hibás, mert fölkészített? 
Bojánné: Mirko odahaza van? 
Márta: Igen. Miért kérded? 
Bojánné: Hívd föl előbb a mi la-
kásunkat, ha nincs otthon senki, 
hívd Mirkót, hogy itt van-e 
Zsolti nála. 
Márta: Hívom, csak ne hisztizz! 

Ügyeletes rendőrtiszt: Haza szán-
dé.kozta vinni? 
Boján: Nézze, mással is megtör-
ténik, hogy beszeszel. 
Tgyeletes: Ttközben bement Ho-
rák Pálhoz, Néphadsereg utca 
88-as. 
Boján: Egy értekezletre kellett 
elvinnem sürgősen. 
(gyeletes: Amikor az utcára lé-
pett, 'a kocsija már nem volt ott?  
Boján: Igen.  
i~gyeletes: Ittas személyt hagyott 
a kocsijában! 
Boján: Igen!  
Ügyeletes: A kulcs is a kocsiban 
maradt! 
Boján: A motor működött! 
Ügyeletes: Miért? 
Boján: Ma már bajom volt a 
gyújtással.  
Tgyeletes: Tehát: műszakilag ki-
fogásalható, hibás járművet ve-
zetett! 
Boján: Akkor már nem volt sem-
mi baja. 
Ügyeletes: Aztmondta: azért 
hagyta műben a motort, mert 
baj volt a gyújtással! 
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Lukács most feláll, és az Ügye1 е-
teshez tántorog, odahajol egész 
közel hozzá, és a véraláfutásos 
szemöldökcsont] át mutatja. 

Boján teljesen összetörten, hal-
kan beszel. 
Az Јgyeletes bólogat. 

Az Ügyeletes veszi a t еlefon-
ka.gylót. 
Váltás: klinika, bejárat. 
Bajánné csendesen 	sírdogál, 
Márta idegesen dohányzik. 
Váltás: napközi. 
A takaxítónő  végzi munkáját,  
nyitott ajtók, ablakok minden-
felé. A kis Zsolti felöltözve á.11 
az ablaknál, és szomorúan nézi 
a járókelőket. 
Váltás: nyomda, értekezlet. 

Boján: Ezt inkább ösztönszerűen 
tettem. 
Ügyeletes: бsztönösen 	érezte, 
hogy a gép hibás! 
Lukács: Én csak megfordítot-
tam... 
Boján: Könyörgöm hallgass! A 
fejem tetején jössz ki!!! 
Lukács: Már megint +i.völtözik! 
Parancsolgat es sérteget! A levi-
tézlett politikus! 
ÜvöltĐz és verekszik! 
Boján: Pofa be!!! 

Lukács: Ide nézzen! Itt ütött 
meg! Méghozzá a munkahelye-
men ! 
Ügyeletes: Maga megütötte ezt 
az embert? 
Boján: De kérem, az .az üzemi 
fegyeLm:i bizottság ügykörébe tar-
tozik!  
Ügyeletes: Hát itt az öreg úristen 
se tudna eligazodni .. . 
Boján: Elvtárs, nagyon szépen 
kérem, engedélyezzen nekem egy 
telefonihívást: a kisfiam a nap-
köziben vár. Már rég ott kellett 
volna lennem, de ez itt .. . 
Ügyeletes: Miért nem megy érte 
a felesége? Vagy nincs? 
Boján: De van. Ő  meg a kórház-
ban vár, hogy hét végére haza-
vigyem .. . 
Ügyeletes: Hát, barátom, magá-
nak is kijutott mára. No, hadd 
lássuk, hogy is csináljuk .. . 

Kazi: ... Akkor be is fejeztük. 
Horák: Elvtársak, én még egy- 
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szer exkuzálom Bojánt, ő  való-
ban... 

betűszedő : Hagyjuk az ilyen 
meséket, Horák! 
II. betűszedő : Csak pofázott, hogy 
intézkedni kell a temetés kör. ül, 
de amikor vállalni kellene vala-
mit, híre-hamva. 

betűszedő : Valami karambol? 
Horák: Lukács szétverte a kocsi-
] át. 
IV. betűszedő : Lárifári. Lukács 
nem is tud vezetni. 
Horák: Baján haza akarta vinni, 
olyan részeg volt, alig állta lá-
bán... 
Kazi: Akkor befejeztük: koszorú 
beszéd és részvétnyilvánítás a 
megboldogult özvegynél... 
Horák: Emberek, Bojánt nem 
kellene kihagyni .. . 
Kazi: Befejeztük. A viszontlátás-
ra. 
Horák: A kutyaszentségit!!! 

Váltás: Bojánék lakása. 
Ági felöltözve fekszik az ágyon, 
fáradt, bágyadt. Márta gy оgy- 
szereket rak ki az éjjeliszek- 
rényre, pohárban vizet hoz, tab- 
lettát ad a fekv ő  asszonуnak, az 
megissza. 

Márta: Mindj árt itt lesz 1`lr rko a 
fiaddal. 
Bojánné: Ha még egyáltalán a 
napköziben találta. 
Márta: Hát hol lenne máshol? 
Bojánné: És ha Károly mégis 
elvitte és a .klinikára haitott? 
Márta: Csak ne hisztizz V  nekem 
megint! 
Bojánné: A telefont... 
Márta: Én már hívtam a vállala-
tot, ott a portáson kívül senki 
sincs. 
Bojánné: De a balesetekről tud 

Márta indul a telefonért, abban 
	a rendőrség. 

a pillanatban csöngni kezd. Bo- 
a ánné felugrik, és szinte ráveti 
magát a telefonra. 

Bojánné: Halló ... igen ... igen, 
Bojám-lakás. Nem, 6 még nem 
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Bojánné leroskad egy székre. 

Valaki sokszor (vidáman) csön-
get az ajtón. Márta ajtót nyit, 
három szomszédasszony ,.özön-
lik" be. Nagy hanggal vannak, 
ölelkeznek, virágot, csokit, bon-
bont hoztak. Nagyon otthonosan 
mozognak a lakásban. 

Bojánné szinte vonszolja magát, 
erőtlen, de megkísérel mosolyog-
ni. Bekapcsolja a gyorsforralót, 
vizet tesz fel, cukrot beli. S jö-
vevényeknek be nem áll a sza,j a. 

érkezett meg ... Ki keresi? Gyu- 
ra, maga az?... És mikor volt 
ott? .. . 
Fogadja őszinte részvétemet .. . 
A viszonthallásra .. . 
Márta: Mi történt? 
Bojánné: Meghalt egy idősebb 
nyomdász, Károly valamikori 
mesteri, tanítója ... Károly 
megígérte, hogy jelentkezik ná-
la telefonon, valami intéznivaló 
van a temetés körül ... Jó isten. 
Még csak ez kellett. 
Márta: Ágyba! A fejem tetején 
jössz ki! Én megyek, és megterí-
tek. Ha Mirko jön Zsoltival, 
ebédelünk. Szép kis ebéd, mi? 
Öt-fél hatkor... 
Bojánné: Egy falat sem megy 
le... 

Bojánné: Tessék, foglaljatok he-
lyit. 
Rózsi: Na, kis szomszédasszony, 
hogy vagyunk? 
Maca: Hol az urad? 
Lilla: Ne haragudj, hogy a kli-
nikán nem látogattalak meg, de 
tudod, hogy van... 
Márta: No, akkor én megyek, 
megterítek. 
Rózsi: Csak te menj, mi se mara-
dunk sokáig, csak egy kis traccs-
partira jöttünk. 
Bojánné: Mivel kínálhatlak meg 
benneteket? 
Maca: Ugyan, csak te pihenj, fe-
küdt' le, ha úgy kényelmesebb .. . 
Lilla: Egy feketét nem utasítunk 
vissza. 
Rózsi: Jól nézel ki. Igazán. 
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вoj ánné kinyitja a kávésdobozt,  
üres.  

Bojánné már oda se figyel, egy  
heverőre ül, de az ülés is nehe-
zére esik.  

Bojánné csendesen sírddgríl, a  

hangok egyre távolodnak t őle, a  
kép is homályosodik.  
Váltás: Márta és Mirko lakása.  
Az asztalnál ülnek mindnyájan:  
Boján, Bojánné, Zsolti, Mirko és  
Márta. Az asztalon ínyenc, fino-
man tálalt halétel Csendben  
eszegetnek.  

Maca: No és? Meddig heveré-
szünk még odafönt, Agikám? 
Rózsi: Ugyan, Macáan, hát csak 
hazaengedik, ha kipiheni magát. 
Lilla: És mi a diagnózis? 
Bojánné: 	Kivizsgáláson 	va- 
gyok... 
Rózsi: Nem mondják, mi? 
Maca: Rózsám, kedves, persze, 
hogy nem ,mondják! 
Lilla: És mit szól ehhez a ked-
ves férjed? 
Maca: Lilla, a te férjed még so-
hase volt szalmaözvegy. Te a 
gatyamadzagjára ültél, és .. . 

Bojánné: Üres. Egy szem kávém 
nincs. Károly nem issza, és el is 
felejtett venni. 
Maca: Hagyd a fenébe azt a ká-
vét. Hanem, fájdalmaid van-
nak-e? 
Bojánné: Ágyékban. 
Maca: Mind a két oldalon? 
Lilla: Daganat is van? 
Rózsa: Így volt a mi igazgatónk 
titkarnőj ével is .. . 
Maca: Az a kis csecses-segges 
vőrőske? 
Rózsa: Az. Már két hónapja su-
garazzák. 

Lilla: És használ valamit az, a 
sugarazás? 
Maca: Fészkes fenét. Csak kísér.•-
leteznek vele. Mutass egyet is, 
akit kigyógyítottak volna suga-
razással. 
Rózsa: Az a nyavalya csak mele-
gíti a fészkét a bajnak, hogy 
gyorsabban végezzen a beteg-
gel... 

Mirko: Még jó, hogy komin el-
mentünk érte, ugye, Károly? 
Százan álltak sorba. 
Márta: Meg ti ketten! 
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Mirko a pisztrángok közt válo- 
gat a viцával. 

Zsolti most anyja ölébe ül. cigi 
ismét sírni kezd, csendben, csak 
a könnyei folynak. 
Boján is csak forgatja szájában 
a falatot. 

Ági viszi a már alvó gyereket, 
utána Boj án megy, elköszönnek. 
Váltás: Bojárék lakása. 
Ági fekszik, Károly az ablaknál 
áll, csak egy éjjelalámpa világít-
ja meg a hálószobát. 

Mirko: Kicsi Ágika, hát nem 
tetszik :a Mirko pisztrangja? 
Bojánné: De, igazán nagyon fi-
nom. Ne haragudjatok: egy ki-
csit fáradt vagyok... 
Mirko: Na, még ezt a szép sze-
letkét! 
Bojánné: Nem megy. Ne hara-
gudj .. . 
Mirko: Dehogynem. Csak még 
ezt. 
Bojánné: Nagyon ízletes, de ez 
nekem túl sok... 
Mirko: Semimi se sok, ha az é.n 
kis szamszédasszonyоmról van 
szó!  

Márta: Károly, te se eszel! 
Boján: Legszívesebben leinnám 
magam. 
Márta: Azt máris kezdheted! 
Bojánné: Károly, Károly .. . 
Boján: Nem tehetek róla .. . 
Márt i: Tölts nekem is. 

Bojánné: Károly, 	kilenc év 
után ... ismét .. . 
Boján: Igen. Kilenc év után! 
Bojánné: Ne haragudjatok, de 
én lefekszem. Nem bírom to-
vább ... olyan erőtlen vagyok. 
Márta: A gyógyszereket cl ne fi-
lejtsd... 

Boján: Alszol? 
Bojánné: Nem. 
Boján: Próbáld megérteni, kÉr-
lck, csak egy kicsit próbáld meg-
érteni ... nem vagyok oka az 
egész .. . 
Bojánné: Nem vagy oka. 

Márta Károly elé tesz egy üveg 
bort. Ági könnyein át nézi. 

Baján tölt, isznak, ismét tölt, 
isznak. 
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Homlokon csókolja az asszonyt. 

Álmosan. 

Ági elaludt. Boján Károly 1e-föl 
sétál a lakásban. Betakarja a 
gyereket. Benyit a fürd őszobába, 
nézi magát a tükörben. !1 kis 
házi büféből egy üveg italt vesz 
elő . A konyhába megy, egy po-
harat ,színültig tölt, nézi, fölkel, 
sétál. Könyvet vesz el a polcról. 
Nem megy az olvasás se. 
Valaki veszettül csönget az aj-
tón. 
Boján szinte repül, hogy fel fi 
ébredjenek legkedvesebbjei. Ki-
nyitja az ajtót, arca szinte meg-
kövült a dühtő l. 
Az ajtóban Lukács áll, fején 
turbánszerű  kötés. Ködösen mo-
solyog Bojánra. 

Csukná be az ajtót, de Lukács 
lába már bent van az el őszobá-
ban. 

Boján: Nem, persze, hogy nem. 
Bojánné: Legalább a gyerekért 
elmentél volna. 
Boján: Elmondjam még egy-
szer... 
Bojánné: Ne mondd el. 
Boján: Ha fatágast állok, akkor 
se hiszed!!! 
Bojánné: Miért kiabálsz velem, 
Károly? 
Miért teszed ezt? 
Boján: Bocsáss meg... b оcsáss 
meg. 
Bojánné: Ittál délel őtt is? 
Boján: Én nem. Mások igen .. . 
Bojánné: Kérlek, ne kezd el új-
ból. Annak sose lesz vége. Tu-
dod, ismered magad. 
Boján: Aludj, Ágikám. Pihenj. 
Velem nem lesz semmi baj. 
Bojánné: A gyágyszerei.met .. . 
ha nem hallanám az órát .. . 
Boján: Csak te aludj, majd én 
virrasztok.  

Boján: Mi a jó istent akarsz éj-
nek éjszakáján? 
Lukács: Öregem, segíts rajtam. 
Nekem senkim sincs, csak te .. . 
régi haverom. 
Boján: Menj haza, és aludd ki 
magad! 
Lukács: Hát kidobsz? 
Boján: Mit akarsz t ő lem? 
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Kinyitja az ajtót, és berántja a 
részeg jövevényt. 
Lukácsa kötésre mutat. 
Boján betoloncolja a konyhába. 

Meglátja a színültig telt poha-
rat, fogja, és egyszerre felhajtja. 
Int magának, iszik. 

Bekukkant a háloszabába, nézi 
az asszonyt. 

Indul az asszony felé, de I3oján 
galléron ragadja, magánkívül 
van. оvöltve nyitja ki az ajtót, 
és vágja ki a jövevényt. 
A gyerek könnyes arca. 
Az asszony riadt arca. Kimere-
vedik a kép. 
Vége a dráonának. 

Lukács: Hát még csak nem is  
akarsz segíteni?  
Boján: Csendben legyél, mert...  
Miért neon mégy haza?  
Lukács: Az asszony nem fogad  
be!  
Boján: Már megint berúgtál. Mi-
kor sikerült megint berúgnod?  
Lukács: Megint? Ez még az  a 
reggel, csak hozzáöntötteon.  

Lukács: Ez aztán a fogadtatás!  
Mit akarsz tőlem? Hogy olyan  
kispolgár legyek, mint te? 
Boján: Megmondod már miért  
j öttél?  
Lukács: Nincs hol aludnom.  Al-
mos vagyok. 

Lukács: Szép, meleg asszonyka 
az ágyban, jó ital az asztalon... 
Na, ezért érdemes volt eljönni .. . 
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a szép keresése 





krúdy gyula „nagy évti гede"  
(Egy pályaszakasz történetének a váilata) 

BORI IMRE  

12.  

A .Francia kastély az új típusú Krúdy-regénynek -még csak ígérete 
volt: már hordozta azokat a jegyeket, amelyek az 1910-es években ke-
letkezett Krúdy művekben meghatározó érték űek mind ideológiai-ér-
zelmi, mind e.sztétik vonatkozásban, de ezeknek a jegyeknek még 
nem volt „irányuk". А  moralista író — .a jellegzetesen anekdotázó és  
ösztönösen alkotó ellenében — A vörös postakocsiban (1913) mutatkozik 
be majdnem maradéktalanul, művészete fényeinek és árnyainak teljé-
ben, olyan írói ,аmbígiókról árulkodva, amelyek egy balzaci nagy re-
gényciklust dajkáltak,, A vörös postakocsi Krúdy Comédie hu.maine-
jenek az els ő  darabja- tehát, é.s kivételes jelent őségét is ebben láthatjuk 
mind Krúdy életművében, mind ,a magyar regény történetében. 

Ennek a regényciklusnak az írói néz őpontj a, a vidék ellenében, már 
Budapest. Ha egyértelm ű  rés leegyszerűsített határt kellene húznunk a 
kilencszázas és a kilencszáztízes évek között Krudy m űvészetében, els ő  
helyen erre a .nézópontváltásr.a mutathatunk, minthogy „moralitásának" 
a tengelyébe is a város-élmény kerül minden ellentmondásos következ-
ményeivel egyetemben. A Sziindbád-no+vellák és a Francia kastély is je-
lezte már a nézőpont élmoDdulását, de araég úgy, hogy az író valójában 
a „váras" és a „vidék" pólusai köré tömörítette képvilágát. A vörös pos-
takocsinak, mint egy .évtizeddel azel ő tt az Aranybányának, súlypontja 
mára fővárosi polgári vagy polgáriasult élet társadalmaban van, s jog-
gal hirdethette, hagy Budapest regényét akarja megírni, minthogy A 
vörös postakocsi lényegében gaz iás, még ha a teljes társadalmi körképet 
hiáгba .kérnénk számon az írón, s mi töibb: még ha olyan kortársai, mint 
Ady Endre szerint, „Budapestet majdnem lefokozza, s őt érdektelenné 
teszi itt-ott". Ám, ha ezt a regényt egy nagyobb terv els ő  darabjaként 
értelmezzük, s egy imaginárius egységben szem.lélj јük Krúdynak a bu-
dapesti élet témájára írt m űveit, társadalomképének ,arányait már job- 
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bon érzékelhetjük tatalinósának részlegessége ellenére is, minthogy Pl. 
az író Pest munkásvilágába A vörös postakocsi után sem pillant be. 
Az ő  „fent"-je és „lent"-je egyaránt a magyar uralkodó osztályon belül 
van, ebből következően teljesség-fogalmát is csak erre vonatkoztatva 
értelmezhetjük. 

A vörös postakocsihoz írott el őszava éppen ezért magánál a regenynél 
is messzebb mutató: az írói szándékról beszél, :mely ebben a regénybon 
kapott első  ízben formát, e kontextusban pedig a regényr ől is vall, amely 
az előszóval szembesítve kevesebbet tartalmaz, mint amennyit Krúdy 
ígért. Nincs azonban okunk .osztoznia regény kritikusainak zavarában 
a .szándék és a megvalósulás ellentmondásai пak láttán, .amelyéken rend-
szerint úgy próbáltak urrá lenni, hogy csak a regényr ől beszélteik, ,az 
előszó intencióin pedig elhallgatták. Krúdyél őszava elvi jelent őségű , 
írói és moralista tudatosságának a mértékér ől valló, a regényem túlmu-
tató, de arra is vonatkozó és vonatkoztatható ars poetica tehát, s méltán 
kell Krúdy legfontosabb megnyilatkozásai közé sorolnunk — tudatossá-
gának fontos dokumentumaként. Ebben az el őszóban teremti meg írói „pó-
zát", mellyel kortársai •művész-felfogásához közelít, itt rögzíti az aktí-
van figyel ő , az éberszemű , ám ó-lelkű  bohém írói alakját, .aki a látsza-
tok és a valóság akkor oly id őszerű  kérdésében foglal állást, és a 
„valóság" javára dönti ,a művészéknek ezzel folytatott „pörében": „láto-
másokat" ígér, „melyek utcán, bálban, ,színházban történnek, mid őn az 
oszlop mellett állunk félig elrejtve"; a „pesti vásárról" beszél, „,amint 
valaki az ablakon át nézi a dolgokat". A cselekv ő  passzivitás írói maga-
tartásának elve sejlik fel ezekben a mondatokban, a jelenlevés „krú-
dyas" formájárál van szó a magyar társadalomban — az interpretációk, 
a művekből kiszűrt álláspontok helyett — a maga megfogalmazásában, 
hiszen az el őszó képei, melyekkel jelenlevésének sajátos .madiját érzékel-
teti, a „látás" kapcsán a ,tudamásulvevést, de a nem azonosulást jelzi. 
Nyilvánvalóan ezért van szüksége a Szindbáddal kezd ődő  áhalteregók 
sorára is: csak segítségükkel lehet rnaradéktalarnul „jelen" írás közben. 

A kor felett gyakorolt „kritikát", Krúdy moralizmusának, amellyel a 
világ amoralizmusa felett tör pálcát, gyökereit érintik el őszava utalásai. 
Ez az írói helyzet szükséges ugyanis, hiogy hirdethesse: „a király mez-
telen". Ezért írhatta: „ ... Emberi arcok, alakok és hangok, amelyek 
mellettünk elsuhannak, ismerősök, ismeretlenek; ostobák és okosok ta-
lálkája, tolvajok és hamispénzver ők gyülekezete" ' a becsületes ember, 
minta fehér holló, ellenben több ékszerrel és erkölccsel kalmárkodó úr 
és hölgy; a pesti vásár, amint valaki az ablakon át nézi a dolgokat. Az 
urak és hölgyek ruha nélkül közlekednek, a .sánta ördög benéz a házte-
tőkön, a halottak igen já1 tették, hagy elszökték a várasból..." (A ki-
emelés az enyém. B. I.) Ezen a ,pesti vásáron", ebben a nem karneváli 
felvanuaásban minden van, csak igaz szerelem nincs, mert „a szerelem, 
amelyrő l egykor Petrarca zengett, városunkban nem szokás", hiszen „a 
kis garniszá,llodák, kapu alatti szobák és találk аházaik körülbelül lebo-
nyolítják a szerelmi forgalmat a városban, azon kívül meglepetésnek 
számít minden egyéb szerelmi jelenség". 

Nem kétséges, a „valóságos valóságon" iniszisztáló írói program a 
Krúdyé, kit immár nem érdekelnek a látszatok, s nem akar engedmé-
nyeket tenni a közízlésnek sem, amely az erkölcsi világrendet sértet-
lennek és épnek akarta látni egy korban, amelyben már csak fonákja 
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mutatta magát; tagadja .a valószín űség elvét, amely a látszat-világban 
bír csupán érvénnyel, következésképpen a Krúdy értelmezte „valóság-
hoz" is ,a sajátos valószínűtlenségek sorozatán vezet az út, hiszen a 
„valászí,nű" osúszi'k át gaz irrealitás bizonytalanabb talajára: „Való, hogy 
Budán találkozhatni iиеfйg.gёПё zёtt •ablakú bérkocsikkal, nók mérget  
isznak, férfiak a Dunába ugranak — írja Krú ~ г ~ , "xdezi is —, de va-
jon csakugyan szerelemb ől történik .mindez? rú кΡiy szerint az iroda-
lom célja nem az eszményítés, feladata nin!' a „becsületes .megtalálók 
felkutatása, és középkori lakat nélkül pompázó regényh ősnők" ábrázo-
lása, hanem a meztelen embervilág megrajzolása olyképpen, mintha 
„egy beteg lelkű  embernek vallomásaii" lennének, ám azzal a felism»-
réssel, hogy a vi ,lág lelke „beteg", s neon a figyel ő  helyén álló íróe ..`A 
,.Pest egy nagy bordélyház" metaforához érkeztünk el, amely nemcsak 
A vörös postakocsi cím ű  regényének adja eszmei hátterét, hanem alap-
jaiban ragadja meg az író munkássága tíz esztendejének legfontosabb jel-
lemzőjét is. írói es.zmeiségr ől és epikai „;módszertanról", általában a 
művészi világkép teljességér ől vall +a Kiss Józsefnek címzett vallomásos 
„levélben". Krúdy művének „realitásai" A vörös postakacsiban is ebből 
a szempontból értékeLhetók, s jelzik, hogy nem álomvilagról van szó, 
hanem valóságlátásról, ammely itt rmég egyértelm űbb, mint a .Szindbád-
íráso'kban volt. Annál is inkább, mert a regény most már Krúdy f ő  
•kifejezési formájává vált, lényeges mondanivalóit rendre regényben fo-
galmazta meg. 

13.  

A vörös postakocsi cimű  Krúdy-regény megközelítésének, problema-
tikája felfejtésének a kulcsát alapvet бen a postakocsi-képzet értelme-
zésében kell keresnünk, hiszen kétségte en: a postakocsi ebben a re-
gényben jelkép és valóság egyszerre. Ha ugyanis pwsztán a XIX. 
század idillje jelképeként értelmezzük, a világ is, amelyben a vörös 
postakacsi feltűnik, elveszíti valóságos jellegét, és egy álomvilág benyo-
mását váltja ki az Balvasában, tulajdonosa, Alvinczi Eduárd pedig a m ű  
központi hősévé válik. Az ,e1rajzolást elkerülendő  tehát a postakocsi-
kép valóságos jelentéséb ől kell kiindulnunk. Ehhez pedig regénybeli 
szerepe elemzését kell elvégeznünk, „értelmének" hármasságára fi-
gyelve. A „vörös postakocsi" legáltalánosabb 'síkon a „remények ba-
rátja", :az „Élet" kocsija a nem életet él ő  Budapesten; az író szubjektív 
szándéka szerint a még megmaradt idvlli élet mutatja magát felt űnesé-
vel, a nagy és a boldog XIX. század, amelyben ép volt, mi az 1910-es 
években már csak töredékeiben létezik; a regény objektív jelentése 
szerint viszont a magyar feudalizmus „vörös postakocsi ija" dübörög ,az 
immár polgáriasuLгt Budapest utcáin — majdnem azzal a m űvészi funk-
cióval párosultan, amellyel Joyce Ulyssesében tűnik fel időről időre az 
angol alkirály hintaja. 

A Krúdy-filológia könnyűszerrel felderítheti a postakacsi képzet gyö-
kerét az író anglománliájában, Dickens iránti vonzalmában, illetve a 
vidéki magyar kisváros könyvkereskedése ,kirakatában egykor látott 
naptárak képeiben, amelyekr ől Krúdy beszél, szoros kapcsolatban a 
postakocsi és a magyar dzsentri-élet között Krúdynál még eleven össze- 
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függésekkel. Mert különös vonzalom 'el írónkban e XIX. századi közle-
kedési eszköz iránt, hiszen még a regény el őszavának ,a végén is arról  
beszél, hogy postakocsin utazik Budapestre, kétségtelenül az írói póz  
oltárán is áldozva, különösen, ha a Francia kastély „angolos" rétegének  
utalásait is figyelembe vesszük. A dickensi ihletés azonban csak háttér,  
az indítás valójáaban jókaias A vörös postakocsiban: Krúdy bátran ha-
1.ad a Francia kastélyban megtalált útorr. Azonban nem a postakocsi-
képzet a jókaias, hanem .a regény egyik h őse, a vörös postakocsi tulaj-
donosa, Alvinczi Eduárd. Krúdy, mintha csak Ady 1908-as szavait iga-
zalná a Jókai-emberekr ől: „Emberek élnek közöttünk, akik Jókai által  
és szerint élnek, :arany-ködben. Az örök magyar romantika, az áldott  
cifra, hazudozó élet-szépsége nem halt -meg ... Ha ebben a jellemte-
len városban is élnek, hogyne élnének vidéken a Jókai emberei? ...  A 
nagy elvonulók, a szent mániákusuk, az életüket megregényesít ők, a  
nagy szeretők: valamennyi Jókai gyermákei ... Valósággal Jókai sze-
rint stilizálja néhány száz vagy néhány ezer ember az életét. Van Rab  
Rábynk, kőszívű  emberünk, Berend Ivánunk stb., stb. Az ember meg-
döbben, hogy néha az emberek milyen regényesen és mégis ismer ősen  
cselekszenek. Ezek ,a Jókai-envbe.rek, akikben Jókai él az álmaival..."  
Krúdy világában .azonban smár 'közelr ől sem azzal az egyértelm űséggel  
léteznek а  Јбkai- аІaКоК , mint :a múlt században: „a cinizmusnak és el-
ramlottságnak klasszikus földjén" (Ady) az ilyen h ősök iis romlottak  
immár eszményiességük ellenére is, haladnak a korral, változnak. Az  
írói nosztalgiákon győz a valóság, s kap Alvinczi Eduárd alakja sajátos  
megvilágítást: ő  a „rontás" ebben a regényben, még ha az író „angyal-
nak" álmodta is meg.  

Alvinczi Eduárd gesztus-ember, számára az élet még szertartás, és ez  
szabja meg magatartásformáját is. Krúdy szemében ez többlete minden  
más kortársával szervben, s ,a vörös batár, amely mindig indulásra ké-
szen várja, ennek a szertartásnak a része, Alvinczi létezésének elenged-
hetetlen velejárója, s mi több: jelképe, anegtestesít ője — elannyira, hagy  
a világban nem is Alvinczi van jelen, hanem csak kocsija látható.  Ő  
meghúzódik szobájában, elmereng a pesti bará.tságas házak egyikének  
szalonjában, vagy egy nagy kert sétanyain andalog. A világ nem látja,  
csak legbensőbb köre, feudális „udvartartása". Krúdy ugyanis els ősor-
ban ,exkluzív viselkedését domborítja ki: ő  az, aki egy másik viiag tör-
vényei 'között él, :mintegy a pesti felett, hétk őznapj aitól távol, ám anég-
sem .annyira, hogy eseményeit ne tudná szemmel tartani. Kétarcú is  
tehát: egy kifinomodott, évszázadákra emlékez ő  ízlés- és viselkedés-
rendszerről árulkodik az etigyik, egészen közönséges, profán, korának  
színvonalán állóról beszél a másik, arról, aki pénzért vásáralja a sze-
relmet a pesti „leányvásáron".  

Az első, az „úri" a Jókai h őseire emlékeztetiő . „A Hahenzallerek még  
kecskepásztorok voltak abban .az id őben, amikor Gut-Keled nemzetsé-
géből származó fiak várkapitányok és báriak vóltak..." — mondja  

Krúdy Alvinczi őseiről. S a kései unoka sere lelhetett más. Élete, mintha  
Jókai álmodta volna meg: „Alvinczi Eduárd fiatal éveiben természete-
sen Oxfordban evezett, majd a párizsi osztrák— лmagyar követséghez ke-
rült. Harminchárom ősét vonultatta föl а  kamarási próbához, holott ke-
vesebb is elegendő  lett volna. Harminсhárоm .régi zászlósúr és várkapi-
tány ment Bécsbe az udvarmesteri hivatalhoz, hogy a párizsi attasé  
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diplomatafrakkjára rákerüljön a két kimarási gomb ... Rómában egy  
csodalatos olasz grófn ő  szeretett bele a kirgiz tatárkánok unokájába,  a 
szerelem azonban rossz kabalának bizonyult, a »nemesek klubjában«  
egyetlen éjszaka elveszítette azt a ,százezer forintot, amelyet nagyasz-
szonyanyja levendulaszagú ruhásszekrényében tartogatott arra az esetre,  
ha valami baj támad a hoz körül. A nagyszer ű  asszony egyetlen könny-
cseppet nem ejtett, nyugodtan küldte (el fiának a százezer forintot,  
amely abban az időben rengeteg vagyonnak felelt meg: három várme-
gyét lehetett volna rajta venni ..." (A 'kiemelés az enyém. B. I.) Azután  
Szentpétervár következik, ismét szerelmi kaland, mit párbaj követ, majd  
a diplomáciai szolgálatból való kibukást (éli .meg. „A régi Arany Sas-
fagadóban szállott meg, ahol már egyetemi hallgató korabon is lakott:  
akkor egy szobában, most ikett5ben, mert a legényének is ott kellett  
aludnia, (és éjjel levetk őztetni, lábát, kezét :megdörzsölni, betakarni, és  
jó éjszakát mondani, mint otthon Ungban, az ősi házban, ahol a föld, a  
mező  és a patak az első  foglalásból maradott meg az Alvincziek kezén ..."  
Így él hát ez a jókaias h ős, s Krúdy gondoskodik, hogy vacsorájáról  
éppen úgy értesüljünk („jeges dinnye, lengyel leves, pulyka és marha-
hús szószban. Csöröge ..."), mint olvasmányáról („Carlyle kötetét is  
hóna alá csúsztatta. Azt a kötetet, ameMyiben a dárdák éjszakájáról s  a 
nők forradalmáról van szó ..."), s exluživirtását hangsúlyozandóan bo-
rairól és szivarjairól is .tudósít, abban a jelenetben, amelyben Alvinczi  
tulajdonképpen először mutatja magát az alvasának: „A szemét s arcát  
nagyító tükörben .alaposan megvizsgálta, szénaillatot freccsentett  a 
szmokingja selymére, formás cip őjében többsz.ör megpróbálta a lábát, az  
ágyon heverő  erszenyt, újságokat a zsebeibe gy űrte, hogy megdagadt  
tőle a szmoking. Rövid, vassal bélelt somfabotot vett a kezébe, s a hóna  
alá pezsgős palackot tett, amely ,olyan léginek és nemesnek látszott,  
mint az .apátsag imakönyve. A walesi herceg pincéjéb ől való volt. Ha-
talmas, utazótaska nagyságú szivartárcáját különböz ő  dobozokból való  
szivarokkal rakta (meg olyan gondossággal, mint a gyógyszerész készíti  
csodaszerét. A bíbornoki övekkel ellátott esada јszivarok, amelyek a ku-
bai köztársaságelnökének kékjegyével voltak ellátva, olyan b őséggel  
hevertek szanaszé ј jel skatulyáikban a szobában, mintha Alvinczi úr  
volna a legelső  dohánytermel ő  Нabanában. »Alvinczi szivarja«. Foga-
lom volt • Budapesten. A legdrágábbat, a legjobbat, a legnemesebb szi-
vart jelentette ..." Külön tanulmányt érdemel Krúdy leírása Alvinczi  
szobájáról, mely -„olyan volt, mint egy régiségkereskedés". Nemcsak egy  
úr hanyag nagyvonalúságát tükrözi ugyanis a szoba-kép, hanem egy  
ízlésformáról is vall: a régiségszeretet egy egészen modern változatát  
látjuk ebben a leírásban. Alvinczi immár egy szeoessziós középkor rek-
vizitumaival veszi magát körül, felt űnő  preraffaelita vonzalmaknak en-
gedelmeskedve. Ősiségének bizonyítékai a regény cselekményének id ő-
szakában tehát új értelmet kapnak, elvész a leírálsból .a feudális öncélnak  
különben lappangó jelenléte, s az ízlésre mutató jellege kerül el ő térbe.  
Kitetszik ugyanis, hogy Alvinczi szobájának egyetlen egy eleme sem  
pusztán szeszélyb ől ikerül szemünk elé, s összeillik a régi kard, az ázsiai  
szőnyeg, a hindu bálvány, az 1557-es bejegyzést őrző  francia nakönyv,  
hírneves versenylovak pasztellképei rés a hadi kapja. Mert e Krúdy  
ecsetelte szobai csendéletnek tulajdonkép гpen az a szerepe, hagy Alvinczi  
kapcsán jelezze az ősinek és az egészen modernnek sajátos szimbiózi- 
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sat, melyben a magyar dzsentrialt. Különösképpen érzékelhet ő  ez ab-
ban a mondatban, amelyben valában széls őséges, egymással felesel ő  
képpzeteket támasztó tárgyakról beszél : „Az éjjeli szekrény fiók]aban 
aranypénzek sárgállnak el ő , billet doux-k és apró, eldobott levelek kö 
zül. Egy rózsafüzér, amelyet Medici Katalin morzsolgatott és egy f ér f i 
testrészt ábrázoló hosszúkás hindu bálvány, amelynek csúf, vörös feje 
széles vigyorgással nézett a világba ..." (A kiemelés az enyém. B. I.)  
Különben a „szint" és a „profán" ilyen jelleg ű  párosítása Krúdy művé-
szetének egyik jellemz ője, s mára Szindbád-történetekben is lényeges 
szerepet játszik mind a kett ő . Á;m A vörös postakocsi Alvinczi Eduárdja 
szobájában a rózsafüzér és .a Kámasutra világát (idéz ő  erotikus bálvány 
több, mint Alvinczi életenek a cimere: kiszolgáltatottsága kétségtelen 
bizonyítéka mind a kett ő . Különösen a hindu bálványnak Alvinczi éle-
tében játszott szerepe hirdeti ezt, hiszen az értékek devalválódásának 
karában, az -élet szeszélyeinek örvényeiben !babonássá válik még egy 
Alvinczi is, ha rádöbben létezésének igazságára. Mert Alvinczi szerint 
egyetlen biztos dolog van .a világban: az angolok aranya, az „valában 
annyit ér, amennyi a névértéke". S nyilván az sem véletlen (a regény 
értelmezése szempontjából is figyelemreméltó), hogy a h ősök közül még 
Estapa, a kurtizán, aki csak külföldi urak szolgálatára áll, vélekedik 
hasonló módon. Alvinczi szereti tehát a hazárdjátékokat, s különösen a 
lóversenyeket. A sorsot lehet kihívni velük, s teszi ezt olyan mádon, 
mintha a sors ur.a lenne — gondoljunk csak a Tóversenytéri jelenetre, 
amelyben arról értesülünk, hogy Alvinczi, amikor fogad, ismer őseinek 
is ad tiketteket, mert ez „régi babonája", vagy arra a kis epizódra, 
amely arról szól, hogy t őzsdei titkot ajándékoz Szilveszternek, leköte-
lezettjének: „— Hopp, Szilveszter, még adok neked valamit. Egy dolgot, 
ami még titok. Az angol gyarmatminisztériumban most állítják össze az 
indiai terméseredményt. Nos, a termés az idén rossz volt Indiában. A 
jelentést csak a jövő  héten publikálják hivatalosan. Te már tudod. Add 
el a titkodat. . ." 

A szecesszió viszi körül tehát Alvinczi alak] át, ő  az, aki előhívja mind 
a .középkor-, mind pedig a Kelet- és .az egzotikum-képzeteket, s még 
Krúdy i.nszisztálásának .az  angol élet .kapasáл  is van szecessziós zöngéje. 
Érdemes elidőznie képzetek kapcsán a regény egyik m хikrorészleténél, 
mert belőle az a nosztalgia muzsikal, amely a századvég m űvészét csá-
bította az élet .és •a képzelet messzi,b'b vizeire — az igazabb élet utáni 
vágyban. Különösen, hogy Krúdy nemcsak Alvinczi exkluzív szivarkás 
dobozainak cirádáival csalja el ő  ezt a hangullatot, hanem falusi boltok 
teás dobozainak rajzos :arabeszkijeivel is. Íme: „A fejedelem a kályha 
elő tt állott, és hosszú szipkából megfontoltan és komolyan szivarozott. 
A távoli szigetek növényének s űrű , barnásfehér füustje éS egzotikus illata 
megtöltötte a szobát. A füstgomolyagban látni lehetett széles kalapú 
spanyol ültetvényeseket, zöldell ő  dohány táblákat és néger (n őket, a ki-
kötóből most indul el a háromárbocos, a fehér vitorlákat dagasztja a 
szél, s száll a messzi tengerekre a kék cirádás szivardobozokkal. (A 
messzi tengerek termékei különös skatulyákban érkeznek hozzánk. 
Ugyan, ki nem nézte még a tea- vagy fügedobozt különös figuráival? 
Mintha a fantasztikus földr ől jött küldemények a messzi országnak fur-
csa sajátságait hoznák magukkal. A (kínai sárkány és a japáni gésák, 
Kuba kávéja, ,amelytói a ,kikötők illatosak és a teveháton hozott ázsiai 
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szőnyegek: mind arra valók, hogy az ember a szobájában nagy utazá-
sokra gondoljon.)" Mintha a magyar mwvészek közül C ћolnoky Viktoron 
kívül egyedül Krúdy merészkedett volna, akár ilyen ki.s epizódokban is, 
Csantváry után, nem földrajzi utazóként, hanem lelki szenzációkat ker-
getve! 

Alvinczi Eduard (és Krúdy) regénybeli legnagyabb élménye azonban 
Clarence — talán a legszebb magyar prerafffaelista portré, A vörös pos-
takocsi szecessziójának mintegy a csúcsaként. Regénybetétr ől van szó: 
a jelent hordozó regény-id őben ez az egyetlenterjedelmesebb múlt-
epizód, hiszen amikor a regény színésznői meglátják, mára vörös pos-
takocsiban robog — Alvinczi jegyeseként. Tavasz- és erotikus képzetek 
hátteréből bontakozik ki a lány arcképe: 

„ ...Olyan, mint egy pasztellkép, angol m űvész nemes ecsetje alól. 
Csupa gyöngédség és kellem. Nyúlánkság, er ő  és ,kecsesség. Ha Wales-
ben taQálkozam vele angol barátaimnál kоpáfalka-vadászat után egy 
Anna .királynő-korabeli ,kastély halljában, talán kevésbé csodálkoztam 
volna látáson. Vörösszőke haja tündőlсlő , minta nyári napsugár a bú- 
zaföldeken ... 

Olyan fiatal, minta küszábön lev ő  máпcius, és mégis régi ékszerek 
jutnák az ember eszébe, mid őn arcszánéra visszaemlékszik. Különös kö-
vek és rózsaszín ű  ipírban égő  aranyak, amilyenb ől a Szent Lajos koro-
nája volt. Vagy egy nyári reggel az Alpesekben, körül a pirosló havú 
szűz ormok, lenn a mélyben a tengerszem kéklik, és az erd őben Piros 
gyöngyvirág nyílik ..." 

Csorduló líra ez a leírás, az író a költ ővel kel versenyre, amikor ha-
sonlatait megteremti, ecsetelve a Mikádó utcában elt űnő  látomást. 
Minthogy azonban Krúdynál öncelú kép-epizódot ritkán találunk, ennek 
a lányportrénak is furvkcióját kell keresnünk a regény egészében, s epi-
zódjellegében egyaránt, kérdezve, mit hordoz valójában ez a szecesz-
sziás kis remeklés, amelynek egyes elemei kapcsán az olvasó Vajda 
Janos versére, a Húsz év múlva cím űre asszociál. 

Alvinczi reagálása az utcán felt űnt lány kapcson kett ős. Az első  re-
akciója jellegzetesen középkonc: „Kár, hogy nem élünk a középkorban, 
Madridban, ahol jelen helyzetemben segítségemre lehetne néhány kard-
forgató barát. A gyaloghintó megállna az éj sötétjében, s Clarence-t 
gyorsan elragadnám. St. Hermandad embereit jó toledói pengékkel tar-
tanák sakkban barátaim ..." A másodok viszont már „modern". Vissza-
utasítja ugyan Szilveszternek azt a javaslatát, hogy a Madame, a kerí-
tőnő  révén szerezzék meg (a Madame a „tavasznak sok üde kis virágát 
segítette... már télfej ű  urak karjaiba.. .") mondvan, hogy „nem tartaná 
méltónak magahoz, hogy e váratlan kalandja hímporát, mézét, illatát 
aranytál csörgő  kézzel levegye", de mégis üzletet köt, azon a címen, 
hagy a lány „neveltetésér ől, jövőjéről" akar gondoskodni. 

A következő  oldalakon már a pesti ,közjegyz ő  irodájában látjuk vi-
szont Clarence-t: „Az íróasztal mellett, középre húzott széken lila fá-
tyolos kalapkában, finom, egyszer ű  rulhácskában, keszty űs kezét ölébe 
ejtve Clarence foglalt helyet. Lbolyaszín ű  szeme, aranyvörös haja, nyer-
ges lába, finom tartása, mint egy ihercegn őé, aki véletlenül került a 
jegyzőhöz, hagy bérlőivel a szerződést aláírja ..." Most már természete-
sen szülei kíséretében, minthogy y,üzletről" van szó („Egy fekete szalon-
kabátba öltözött úr, akinek deres spanyol szakálla volt, minta veterá- 
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nak elnökének ... és egy ijedt tekintet ű , mályvaszín-szoknyás asszony-
ság ültek a náddíványnak azon a részén, amelyet nem foglaltak el 
végleg a temérdek iratok..."), szabályos adásvételi szerz ődésről: „Meg-
jelentek irodámban Stümmer Péter és Stümmer Péterné budapesti, I-s ő  
kerületi (Buda, Vár) lakosok... kiskorú Stümmer Lotti színésziskolai 
növendék ... Másrészr ől Alvinczi Eduárd (de genere Gut-Keled) cs. és 
kir. kamarás, földbirtokos ..." S bová'bb: „Alvinczi... a mai naptól 
fogva jegyesénektekinti Stümmer Lotti ikisasszonyt, neveltetésér ől, jö- 
vőjéről gondoskodik, ;szüleinek évi. járandóságot biztosít, akik ugyanezért 
kötelesek leányukat ártatlanságaban, tisztaságában nevelni ... A kis-
asszony óhajtásához mérten a ,színi pályára lép ..." Stümmer Lotti, a 
budai szegény polgárlány így lesz Clarence, az eladott, s az Alvinczi 
megvásárolta lány, kinek szépsége vált áruvá, stermészetesen vigyázni 
is kell rá. Alvinczi ,Szilvesztert, a költ őt, bízta meg, hogy naponta nyo-
mában legyen a lánynak, de annak nem szabad tudnia err ől az őrszol-
gálatráf, s minthogy Alvinczi mindenkit mеgvásárol, senkiben sem bí-
zik. A nyugalmazott hajóskapitánnyal figyelteti Szilvesztert, Jánossal, 
az inasával, pedig a kapitányt. 

Nem véletlen tehát a Vajda János versére utaló mozzanat sem a Cla-
rence-epizódban: a Gina-analógia kézenfekv ő . Stürnnier Lotti sorsában 
a Kratochwill Georgináé ismétlódik meg, akit egy Eszterházy gráf ra-
gad a költő  elől Bécsbe 1855-ben, hogy egy esztend ő  múlva .mára gráf 
szeretője .legyen. Á,m, míg a múlt század derekán, ahogy Vajda mono-
gráfusa, Komlós Aladár írta, a költ ő  „botrányosnak érzi a vásárt, s ő t 
még annál is többnek: a világrend felborításának", a századfordulón az 
ilyen üzlet a lehet ő  legtermészetesebb, s mi több, a vágyott és irigyelt. 
Stümmer Lobtinak szerencséje volt — a pesti szerelemnek a modern 
modelljét teljesítette ki, megvalósult, amire szegény, de ,szép színésznü- 
vendékként vágyott. Még ártatlan, Alvinczi „vigyáz rá", mint egy m ű-
tárgyra szokás, hiszen „birtoka" a lány. Abban a reszletben, amelyet a 
„francia regény" epizódjának nevezhetjük, Alvinczi és. Clarence jele-
netét látjuk, amint a budai hegyek közötti nyári lak kertjében sétálnak: 
a szépség és tulajdonosa: 

„A kerti úton, .a világosságban most hirtelen egy frakkos, cilinderes, 
fehér ,nyakkendős férfiú alakja bontakozik ki. 01y :sápadt volt az arca: 
a nappali világosságban, minta pergamen: ódon pergamen t  amelyet régi, 
kör~уvtárban őriz a sánta könyvtáros. Fekete szaikálla s bágyadt, szinte 
bus tekintete álm ~adozva kalandozott a kert bokrai között. 

Jobbján fehér anenyasszonyi ruhában, aranysz őke hajában narancs-
koszorúval, hosszú fehér fátyollal és 'könyökig ér ő  kesztyűi között kis 
imakönyvet tartva egy karcsú n őalak lépkedett. 

Szátlanul mentek egymás mellett a kerti úton a lila szín ű  bokrok és 
fázós rózsafák között, mintha halottak volnának, akik most keltek föl a 
kastély alatt elhúzódó régi sírboltból, hogy délutáni sétájukat elvé-
gezzék ..." . 

Nem idill, hanem 'a tragédia felhangjaival telített életkép a „Napja" 
Krúdy regényének — ez s az ilyen szerelem-képlet lebeg A vörös pos-
takocsi hőseinek a feje felett. A vágyott életet jelenti ez a m ű  női hősei: 
szemében, ez határozza meg mind az élethez, mind férfipartnereikhez 
való viszonyukat. A szerelmi élet aranyának nevértéke és valódi értéke 
közötti különbség is e :szerelemmodell kristályvizében mutatkozik meg: 
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hiszen a moralista Krúdy végeredményben nem tesz mást A vörös pos-
takocsiban, minta Férfi és a N ő  közötti viszony devalválódásának a tör-
ténetét írja meg — azokat léptetve fel, akik nem Alvinczi Eduárdok, s  
nem lehettek Clarence-ek, amikor csak Stümmer Lottik.  

Alvinczi Eduárd és Clarence tehát eszmény. Egyben azonban ennek az  
eszménynek a sebzett voltáról is beszél ő  jelkép: a „pesti vásáron" nem-
csak a kispolgarság van, hanem a feudális világrend is. Fájdalmas szép-
ségű  ez a világ Krúdy szemében — miként azt aClarence-epizÚd ol у  
meggyőzően példázta is.  

(Folytatjuk)  
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etika és forradalom  

Sinkó Ervin, 1916-1919 

BOSNY А;K ISTVAN  

VI .  

Etika és pedagógia  

0. Sinkó etikus indítékú forradаlmiságán,ak a Tanácsköztársaság idején, 
a gyakorlati-politikai tevékenységben a pedagogizmus volta legjelleg-
zetesebb megnyilvánulási formája. 

1.0. Az állandó nevel ői ráhatásnak, mint láttuk, nagy „konjunktúrája" 
volt az objektív valóságban is, amely mintegy „igényelte" a forradal-
masító, cselekvésre ösztönz ő  didaktizmust. Az ifjú poéta-forradalmárban 
— aki már kamaszkori szocdemsége idején is az egész életútjára oly-
annyira jellemz ős pedagógiai Erosz igézetében ténykedik, s a szabadkai 
Munkásotthonban pl. megalakítja a cselédlányok szakszervezetét, hogy 
a vidékről felkerülő  parasztianyak a faluba visszatérve „egy kis szoci-
alizmust" is vigyenek a tarsolyukban 2  —, e „született" nevel őben ez a 
„külső  megrendelés" 1919-ben kell ő  táptalajra talált: tulajdon szubjek-
tív prediszpozíciói is éppúgy „igényelték" ezt az objektív szükségletet, 
mint ahogyan az is igényelte — a forradalmi nevelés, az emberi ráha-
tás megszállottjait. 

E szerencsésen összetalálkozó „kinti" és „benti" igények Sinkó eseté-
ben azt eredményezték, hogy etikus forradalmiságának a Tanácsköz-
társaság egész tartama alatt a pedagógiai Erosz volt a legfőbb szub-
jektív „ura", az egyéni cselekvés célját s nem utolsósorban a módját és 
eszközeit is meghatározó „regulátora". 

1.1. Az út, az Optimisták és a Szemben a bíróval tanúságaként e pe-
dagogizmusnak egy mélységesen emberséges, de ugyanakkor az utó-
pikus/romantikus forradalmiságra is csábító emberszemlélet az alapja:  

„az emberek jobbak, mint a cselekedeteik" (Optimisták), illetve „a ter- 
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melési rend a bűnös, az emberek — kapitalisták és proletárok csele-
kedetei — ennek a produktumai" (Az út).  

A mindenkori huтnanistáknak e krédója Sinkó esetében is azért csa-
pott át olykor-olykor a maga ellentétébe, mert alapvet ő  igazságát 
abszolutizálta, .mesterséges, mec ћаniсisztikгus válaszfalat vonva „terme-
lési rend" és „ember", illetve emberi egzisztencia és cselekvés közé. A  
krisztiánus Az út ezt az abszolutizálást elnagyolja/karikírozza ugyan, 
azonban alapjában mégiscsak valós képet ad Sinkó forradalom a]atti 
pedagogizmusának emberszemléleti alapjairól. Személyi b űnösség végs ő  
soron nincs is, hisz az emberek cselekvését társadalmi osztályhelyzetük 
irányítja, következésképp a forradalomban sem az emberek, hanem az 
osztályok, illetve a régi társadalmi rend ellen kell küzdeni; ; ,a bűnté-
nyek ellen a küzdelem egyetlen dómj a a társadalom rossz berendezését, 
az emberek közötti gazdasági egyenl őtlenséget megszüntetni": a forra-
dalom krisztiánus krónikafának ez az egyik vezérmotívuma, s ez min-
den utólagos — krisztiánus — kiélezettsége és kizárólagossága ellenére 
is fényt vet a sinkói pedagogizmus nem .krisztiánus válfajának szub-
jektív motívumaira is. Hogy az ember nem puszta produktuma a b űnös 
termelési rendnek, hanem ugyanakkor s ett ől elválaszthatatlanul e rend 
„kreálója" és „reprodukálója" is; hogy az emberi cselekedeteket végs ő  
soron az osztályhelyzet irányítja, ez azonban nem jelent valami abszo-
lút érvényű  társadalmi determinizmust; hogy a társadalmi osztály és 
társadalmi rend nem halmi absztraktum, a konkrét-emberi egyedt ől 
elvonatkoztatható, ezoterikus valóság, s az ellene irányuló forradalmi 
harc ezért szükségképpen „az osztályt" és „a rendszert" megtestesít ő  
konkrét emberek ellen is irányul; hogy — végezetül és mindebb ől kö-
vetkezően — a forradalom nem sz űkülhet le a régi társadalmi rend 
gazdasági viszonyainak forradalmi megváltoztatására s az egész társa-
dalom forradalmi átnevelésére — mindezen alapvet ő , már-már közhely-
szerű  igazságot nemcsak a krisztianus Sinkó Ervin mell őzi, hanem 
jórészt a forradalom — sok vonatkozásban reálpolitikus — katonája is. 
Az ember nevelhet őségébe vetett humanista hite, a maximálisan felfo-
kozott pedagógiai optimizmusa ,már a forradalom idején is sajátságos 
utópizmushoz vezette, s ez az utópizmus nemcsak Sinkó reálpolitikáját 
gyengítette, hanem — mint látni fogjuk — еgу  másik abszolutizálással, 
a minden emberéletet abszolút értéknek valló krédóval egyetemben a 
Sorból való kiszakadásának is egyik lényeges oka lesz. 

1.2. A Tanácsköztársaság szociális, politikai, erkölcsi és m űvelődési 
valósága mellett a sinkói pedagogizmus kell ő  táptalajra talált akkori 
szellemi példaképei tanításában is. 

Szabó Ervinre, a „nagy nevel őre" Sinkó évtizedek múltán is úgy em-
lékszik vissza, mint tanítóra, akinek meggy őződése volt, hogy csupán a 
gazdasági és politikai feltételek megteremtése nem lesz elég a szoci-
alizmus világának diadálához, s ezért e feltételekért vívott politikai 
harccal egyenrangú az a pedagógiai küzdelem, amely a társadalom 
szellemi és erkölcsi átalakulásáért folyik. 3  Mint láttuk, Sinkó kecske-
méti tevékenysége — ösztönösen vagy tudatosan, nem utolsósorban pe-
dig szoros összefüggésben a város társadalmi realitásával —egészében 
is ennek a Szabó Ervin-i meggy őződésnek a jegyében alakul, s ezt   a 
testhez álló „hatást" — a tulajdon meggy őződésnek a másokéban való 
felfedezését — a lukacsi pedagogizmus is csak fokozhatta. A leend ő  új 
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társadalomnak nemcsak gazdasági, tulajdoni ogi és politikai/hatalmi te-
kintetben kell radikálisan különböznie a régit ől, hanem emberi, er-
kölcsi, szellemi tekintetben is: Szabó Ervinnek és Isukács Györgynek 
ilyen szempontból tökéletesen azonos volt az álláspontja, s ezt az állás-
pontot a tanítvány pedagogizmusa egyaránt érvényesíteni akarta a gy ő -
zők és legyőzöttek, az aktív és passzív, forradalmi és ellenforradalmi 
tömegek nevelésében. Pedagogizmusának súlypontja természetesen az 
előbbiekre, a sokáig győzőnek hitt dolgozó tömegekre irányult, akikr ől 
az elő történelem messianisztikus, egyetemesen-felszabadító fináléját 
várta. E felszabadulás szubjektív el őfeltételeinek létrehozását célozta —
a lukácsi programmal összhangban — Sinkó munkásságának szánt, 
1919-es didaktikája: „szakadatlanul emlékeztetni kell (a munkásságot) 
arra, hogy minden gazdasági és társadalmi gy őzelmének az értelme egy 
ezzel legalábbis arányban lev ő  benső , lelki fejlődés. Mikor mint győ-
zőnek kezébe került minden lehet őség, ami azel ő tt az elnyomók ren-
delkezésére állott, látnia kell azt a veszedelmet, hogy e lehet őségek 
uralma tart tovább az új birtokos felett is. Nem szabad, hogy a gy ő-
zelmes proletariátus a legy őzött burzsoáziának mint uralkodó osztály-
nak az életmódját, az egyéni jólétre törekvését, a materiális jólét min-
denekfelett való becsülését és szoilgálatát, az er őszaknak, minthogy ő  
gyakorolja, az auktoritását, az erkölcsi megtámadhatatlanságba vetett 
gőgös hitét utánozza. Az új, kedvez ő  körülmények nagy erkölcsi ve-
szedelmet rejtenek (magukban), mely el ől az új uralkodó osztályt tisz-
tességre, egyszer űségre, áldozatkészségre való neveléssel kell megóvni." 4  

Eltekintve attól, hogy ez a didaktika milyen •mértékben nyert törté-
nelmi aktualitást századunk gy őztes forradalmaiban, itt csak arra kell 
utalni, hagy látszólag egy nagyfokú naivitás jellemzi: a „gy őző", az 
„új uralkodó osztály" alighogy kezébe vette a politikai hatalmat, s 
máris az ebből származható „erkölcsi veszedelemre" kell figyelmeztetni? 
— E „naivitás" megítélésénél azonban ket szempontot nyomatékkal kell. 
hangsúlyozni. Ahogy a Tanító is azt hirdette annak idején, hogy amíg 
a harc folyik, addig csak a kíméletlen osztályharc lehet a proletariátus 
Cselekvésének zsinórmértéke, s csak ezzel párhuzamosan folyhat az új 
társadalom emberi/erkölcsi el őkészítésének munkálata 5 , úgy a kecske-
méti ifjú követő  is e két követelmény állandó párosítására törekedett. 
Másrészt, a korabeli Sinkó-dokumentumokban az a legkülönfélébb vál-
tozatokban visszhangzó lukácsi „naivitás", miszerint „ha azt akarjuk, 
hogy ez az osztályharc a gy őzelem pillanatában igazán gy őzelmes le-
gyen, kell, hogy (...) a szeretetre való bels ő  felkészültség mindenkinél 
meglegyen, kell, hogy (...) mindenkiben meglegyen a készség egy új 
beállításra: a szeretetre, a megértésre és az összetartozásra"s, ez az  

1919-es „naivitás" csak akkor bizonyul valóban annak, ha szem el ől  
tévesztjük, hogy minden az akkor még egészen reálisnak látszó remé ~ 

nyen, a gy őztes Világforradalom lenini hitén alapult.  

1.3. A sinkói pedagogizmus „naivitása" és „utópizmusa" jórészt az  
ígéretes világtörténelmi pillanat szertefoszlásából következik: ami a fel  

nem lobbant nemzetközi proletárforradalom sikertelenségének távlatá-
ból „naivnak" és „utópisztikusnak" t űnik, az egy sikeres Világforrada-
lom esetén legnagyobbrészt reális pedagogizmust jelentett volna. Amit  

ezen túlmen ően Sinkó 19-es pedagógiai Erosza munkálkodásában csak-
ugyan utópisztikusnak, nem objektíve feltételezett, hanem csupán szub- 
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jéktív színezetű  naivitásnak kell minősíteni, az az emberi nevelhet ő-
ségnek abszolutizálásaból/idealizálásából következik — egy olyan kor-
ban, amely az emberi ráhatást a legjobb esetben is csupán társítani volt 
képes a fegyverek „ráhatásával", de semmiképp se fölcserélni azzal. 

Október stratégája, aki a forradalmi harc módszerei közül maga sem 
zárta ki a ,pedagógiaialkat, a Tanácsköztársaság vér nélküli létrejöttét jól 
érezhető, megilletődött örömmel üdvözölte: más országok más, embe-
ribb úton is eljuthatnak ugyanahhoz a célhoz, ti. a szovjethatalomhoz, 
amihez az orosz forradalom sokkal nagyabb áldozatok révén jutott el.' 
Ugyanez a Lenin azonban a forradalmi pedagogizmusnak nemcsak 
„lágy", hanem „kemény", intranzigens válfaját is kell őképpen respek-
tálta. Kautsky-kritikájában, melyet még a Révai—Hevesi—Sinkó-hár-
mas által irányított Internationale is átvetté, Lenin „az öreg Engelsre" 
emlékeztet, aki „megihletve énekelt dicshimnuszt az er őszakos forrada-
lom nevel ő  hutásáról", s a Tanácsköztársaság munkásaihoz intézett üze-
netében — a forradalom módszereinek változatosságán inszisztálva --
maga sem feledkezik meg az er őszakos pedagogizmus szükségessé ;ér ő i 
sem: amennyiben a Tanácsköztársaság soraiban, a forradalomhoz csat-
lakozó szociáldemokrácia és kispolgárság körében ingadozás üti fel fejét, 
ezt könyörtelenül el kell nyomni: „Agyonlövetés — ez a gyáva méltó 
jutalma a háborúban." 

Ezzel szemben evidens tény, hogy az ifjú Sinkó a saját gyakorlatából 
csak a stratégiailag er őszakos, csupán „kifelé" intranzigens forradalmi-
ságot képviselte, vagyis mindenekel őtt a lágy forradalom nevel ő  hatá-
sának igézetében ténykedett, személy szerint csak err ől tudott „megih-
letve énekelt dicshimnuszt" zengeni. Eközben pedig nemcsak a forrada-
lom soraiba infiltráládó „gyavák", de az ellenforradalom „merész" 
képviselőivel szemben sem tudta érvényesíteni a lenini „méltó jutal-
mat"... 

2.0. Sinkó pedagógiai Éroszának a Tanácsköztársaság idején három, 
különösen is kiemelked ő  aktusa volt: a Munkástovábbképz ő  Világszem-
léleti Osztályának megalakítása, valamint a szentkirályi és a ludovikás-
lázadás résztvev ő inek átnevelésre ítéltetése. 

2.1. A Közoktatásügyi Népbiztosságtól — nyilván közvetlenül a nép-
biztoshelyettest ől, Lukács Györgytől — kapott megbízatás alapján Sinkó 
a frontra, illetve Kecskemétre kerülése el őtt egy Tervezetet készít 9  az-
zal acélkitűzéssel, hogy a Közoktatásügyi Népbiztosság feln őttek okta-
tását intéző  ügyosztálya keretében létesült Munkástovábbképz ő 19  egy 
sajátos munkaterületének adjon országos programot. E tervezet szerint 
a Világszemléleti Osztály a Munkástovábbképz ő  irodalmi, művészeti és 
filozófiai osztálya lenne, mely szintén a munkásegyetemre való felké-
szülést szolgálná, de nem az ismeretek részletes és ízekre tagolt tanítása 
révén, hanem egy olyan világszemlélet beidegeztetésével, amely lénye-
gesen különbözne a szocialista pártkultúra nyújtotta társadalomszem-
lélettől. A tervezetben e két fogalom csak annyiban különül el, hogy az 
utóbbi mint „a pozitivista vilagszem;lélet" válfaja jelenik meg, amely .az 
osztályharc hevében szükségképpen szorít másodlagos pozícióra minden 
egyetemesebb, nemcsak társadalmi, hanem világszemléleti tendenciát. 
A Világszemléleti Osztály programjának Az út-beli parafrázisa e tekin-
tetben sokkal részletez őbb: „ ... a hamis osztályöntudattal, amely a párt- 
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irodalom és a tendenciózus társadalmi szemléleten kívül a legsivárabb 
materializmus alapján mindent mint a kapitalizmus termékét eleve 
gyanakvással visszautasít és amely azáltal, hogy — a vulgáris marxiz-
mus szerint — mindent társadalmilag determináltan lát, valóban a 
társadalmat teszi a saját szelleme felett uralkodóvá, ezzel a hamis osz-
tályöntudattal megismertetni az emberi lélek örök nagy értékeit: a val-
lási gondolatot, az etikát, a filozófiát és mindazokat a monumentalitá-
sokat, amelyek a szuverén emberi szellem alkotásai." 

2.1.1.E nyilvánvalóan antipozitivista és „proletkult"-ellenes terve-
zettel itt nem foglalkozhatunk egészében; csupán azt emeljük ki belőle, 
ami etika és pedagógia viszonylatában Sinkó egész forradalom alatti 
tevékenységére olyannyira jellemz ő  volt. 

A tervezet ilyen szempontból a Világforradalom biztos gy őzelmére 
s a munkásságra mint a közeljöv ő  társadalmának „kulturális elitjére" 
alapoz, miközben a lukácsi koncepciót érvényesíti: noha még tart a 
harc, -máris hozzá kell látni mindannak nevel ői-felvilágosító kiiktatá-
sához, érvénytelenítéséhez, ami a gy őztes tanácstársadalom gy őztes osz-
tályának tudatában pusztán-parciális, osztályjelleg űen korlátozott s nem 
egyetemesen-envberi, következésiképp inadekvátan elüt a gy őztes Világ-
forradalom társadalmától... A tervezet szerz ője számol ugyan azzal, 
hogy „a nemzetközi forradalomnak még csak küszöbén vagyunk" és 
„tart az osztályharc Magyarországon is, ha felülr ől is vívja a proleta-
riátus", de mégis úgy véli, hogy máris „el ő  kell készíteni az agyakat a 
gyűlölet-frazeológiák helyett az objektív társadalomszemléletre) és de-
materializált gondolkodásra". E feladat részletezésénél Sinkó nem tudja 
elkerülni az utápizmusba merülést és az önmagával való ellentmondásba 
bonyolódást sem. igy például máris pár héttel a Tanácsköztársaság 
kikiáltása után! — a militarisztikus er őszak konzerválódásától s a Vörös 
Hadsereg „prétoáliznvussá" merevedését ől félti a tanácstársadalmat, ho-
lott maga is tapasztalta vidéki toborzóútján, hagy az aktuálprobléma 
mindennek épp az ellenkez őjében, ti. a készség hiányában van, hogy a 
Tanácsköztársaság fegyveres védelmét önfeláldozó tömegek biztosítsák. 
Továbbá, a „konzerválódás" lehetőségét látja obiban is, hogy a forrada-
lom „felkavarta a tömegek legalacsonyabb és legantikulturálisabb indu-
latait", holott maga is tapasztalta, :hogy egyféle tömegindulatra nagyon 
is szükség lenne a forradalom aktív tömegbázisának kiterjesztése szem-
pontjából stb. E didaktikus program, mindezek ellenére, a jöv ő  — a Vi-
lágforradalom által realizálódó közeljöv ő  — távlatából egészében véve 
mégsem nevezhető  irreálisnak, puszta utópiának. A Világszemléleti Osz-
tály koncízen is meghatározott programja — „a munkástovábbképz ő  
ezen világszemléleti osztályának célját és legf őbb feladatát éppen abban 
látom, hagy lélekben előkészítse a munkásságot arra az id őтe, mikor a 
kommunista társadalom az emberi osztálymentes szolidaritás kultúráját 
éli és élvezi" —, a tervezetnek ez a precíz programtétele csak akkor t ű-
nik merő  utópiának, ha „másnapi bölcsességgel", a sikertelen — de 
1919-ben még nagyon is reális reményekkel kecsegtet ő  — Világforra-
dalom tényéből, tehát történelmieticnüd tekintünk rá vissza. A terve-
zetnek, kétségtelenül, utópisztikus elemei is vannak, ezeknek egy része 
azonban jórészt elvesztette volna irreális jellegét, ha a politikai prog-
nózis, melyre Október és a Tanácsköztársaság is épült, maga is nem 
vált volna irreálissá. Ugyanakkor e látszólag csupán a jöv őre — a világ- 
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forradalmi közeljövőre — rányuló pedagogizmus némi aktuálpolitikai 
hasznossággal is bírt. A tervezet azon burkolt kitétele, hogy a burzso-
ázia elleni gyűlöletet „túl a személyi indulatokon, társadalmilag tuda-
tossá" kell tenni s az effé+le, pusztán-személyes gy űlöletet ily módom „a 
történelmi materializmus higgadt és tárgyias determináció elméletének 
kell felváltani", ez egyúttal jelenre irányuló aktuálpolitikai programot 
is képviselt, melynek burkolatlan intencióját Sinkó majd a Szemben а  
bíróval lapjain tárja fel: „Míg az alulról vívott osztályharcban a gy ű-
lölet, a bosszúvágy, az irigység s az egyéni jólétre törekvés forradalmi 
motorrá válhat, a diktatúra idején, mikor a proletariátus már felülr ől 
vívja osztályharcát, ugyanezek a motívumok a korrupció és a hatalom-
mal való ,Visszaélés forrásaivá, •a burzsoá-társadalom moráljának fenn-
tartóivá válnak." 

2.2.0. Az út tanúságaként a Világszemléleti Osztály intencióit Kecs-
kemét ifjú városparancsnoka a gyakorlatban is meg akarta valósítani. 
Hogy e tudatos pedagógiai törekvés hogyan érvényesült kecskeméti re-
álpolitikájában, azt jórészt már láttuk; ehhez itt még e törekvés leg-
látványosabb aktusát, a szentkirályi lázadásll résztvev őinek bírósági 
felmentését kell rekonstruálni. 

2.2.1. A tárgyalásra már Sinkó városparancsnoksága idején, május 
12-18-a között kerül sor, mintegy negyven vádlott és hetven tanú be-
idézéséve1. 12  A tárgyalás idején Kecskemétre látogat Böhm Vilmos had-
sereg-főparancsnok, Vágó Béla hadtestparancsnok, valamint Rákosi 
Mátyás és Szamuely Tibor népbiztosok; Szamuely személyesen is részt 
vett a tárgyaláson. 1 s 

Az ellenforradalmi zendülés bírósági rekonstruálásának napjaiban a 
helyi sajtó mintegy előkészíti a légkört a felment ő  ítélet meghozatalá-
hoz: a Mxgyar Alföld a tárgyalás kezdetét azzal jelenti be, hogy „A lel-
ketlen könnyelműséggel félrevezetett, gépfegyverek elé állított parasz-
tok (...) majd el fogják mondani, hogy kik voltak azoka zšiványok, 
akik a békés munkától elszakították őket aljas hazugságaikkal" 1}, s a 
lap egyik aláírás nélküli vezércikkét is — bár konkrét utalást nem tar-
talmaz — az éppen folyó tárgyalásra is könnyen vonatkoztatni lehet: 
„Az emberiség szíve nemes és szeretetre termett (...) Nem az emberi 
szív volt itt (ti. a megbuktatott régi rendszerben, B. I.) a gonosz, hanem 
a r e n d s z e r, amely mind e bűnök elkövetését lehet ővé tette. A ma-
gántulajdon habzsoló mániája minden nemes emberi érzést letaposott 
(...) Ennek a rendnek (...) lépett torkára a kommunizmus, a meg-
csalt milliók felszabadító evangéliuma, a rabszolganépek eme testet öl-
tött álma, amely (...) édestestvérként minden dolgozó ember t 
egyforma szeretettel keblére ölel ..." 15  A helyi, már-már krisztia-
nizmusba hajló messianisztikus hangulat mellett a fellázított szentki-
rályi parasztok „lágy" elbírálását támogatta, nyilván, a pesti központ 
is; á Tanácsok Országos Gy űlésén az egyik kecskeméti küldött tiltako-
zott az ellen, hogy „a Héjjas-féle ellenforradalmi lázadás letartóztatott 
résztvevőit az Igazságügyi Népbiztosság mint túszokat szabadon akarta 
bocsátani". 18  A helyi katonai törvényszék végül is felment ő  ítéletet ho-
zott: számos, egytől tizenöt évig terjed ő, „sőt igen sok 20 esztendei" 
fegyházbüntetést szabott ki, de az ítéletet felfüggesztette hasonló b űn-
tény esetleges újbóli elkövetéséig, s a feltételesen elítélteket egy peda- 
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gógiai gesztussal nyilvánította szabadnak: „A katonai forradalmi tör-
vényszék (...) nem kíván a vádlottaktól mást, mint húsz egymást kö-
vető  vasárnap délelőttön itt, a törvényszék nagy tárgyalótermében meg 
kell jelenniök, hogy az új rendr ől szóló felvilágosító el őadásokat meg-- 
hallgassák es akiknek a gazdasági terményekb ől esetleg feleslegük van, 
azt a város közellátása javára szolgáltassák be." 17  

2.2.2. A helytörténész joggal feltételezi, hogy e pedagógiai/átnevel ő  
szándékú ítélet meghozatalában „nagy szerepet játszottak Sinkó messi-
anisztikus eszméi" 18  is. Az út tanúságaként ugyanis neki személy sze-
rint is tudatos elhatározása volt, hogy a 'pörnek ilyen epilógust adjon. 
A tárgyalás el ő tt az egyik vádlott id ős hozzátartozójának megígéri, hogy 
„amíg én itt leszek, halálos ítélet Kecskeméten nem lesz"; a tárgyalás 
alatta fővádlottak közül néhányat kivezettet és személyes-agitatív be-
szédet intéz hozzájuk — a pedagógiai, ezúttal kétségtelenül naiv opti-
mizmus igézetében, hogy minden ember pusztán a bizalomteljes emberi 
didaktizmussal is megjavítható: „Négyiszeimlközt akartam maradni velük." 
Emberként akartam t őlük maguktól mindent megtudni, emberként hoz-
zájuk közel férk őzni. Én hittem benne, hogy a proletárdiktatúra az 
emberiség érdekében jó, szükséges, elkerülhetetlen, de azt akartam, 
hogy ők is elhiggyék, érezzék ezt. (...) Azt hittem akkor, hogy egészen 
megfogtam a lelküket" ... Végül pedig, amikor a forradalmi törvény-
szék visszavonul ítélethozatalra, a pedagógiai Erosz e megszállott szó-
szólója a bírákat is meggy őzi a felmentő /átnevelő  ítélet helyességér ől: 
„Olyannyira magamon kívül voltam, hogy nem emlékszem rá, mit be-
széltem a bírákkal. ( ...) Nem tudom, hogy történt, de az eredmény 
végül az volt, hogy a vádbiztos egyedül maradt ellenzék, és az ítéletet 
az én elő terjesztésemben fogadták el. Az ítéletet megszövegeztem, át-
adtam az elnöknek, hogy hirdesse ki. Mikor a tárgyalóterembe vissza-
tértünk, ingem sírás folytogatott." 

2.2.3. Az út alapján részletesen rekonstruálni lehetne, hogy a város-
parancsnok-poétát milyen indítékok és meggondolások vezették ehhez az 
agitatív sikerhez, amellyel majd csak az fog fölérni, hogy Korvin Ot-
tótól kieszközli a halálos ítélett ől egyébként már felmentett ludoviká-
sok átnevelésének próbáját. Ezen személyi indítékok közül a szociális 
politikaiak azonosak .azokkal, aQnelyeket a szentkirályi lázadók védelme 
hozott föl a táтgyaláson. „Az ügyvédek maradandó érték ű  komniu in sta 
beszédeikben kimutatták, hogy ennek a szomorú pörnek f őbűnösei, a 
tulajdonképpeni értelmi szerzők megugrottak idejekorán és ezeket az 
egy "ebként ártatlan, dolgos, egyszer ű  gondolkodású embereket .a legsze-
rencsétlenebb helyzetbe taszították, mert rettenetesen félrevezették 
őket. Azzal lázították a tanyák népét, hogy a kommunisták megbecste-
lenítik a parasztok lányait és feleségeit és nemcsak a földjét, tanyáját; 
hanem még az utolsó falat kenyerét is elrabolják t őlük. A hazugságok. 
őrült, vérlázító özönét zúdították a félrevezetett, újságot sohasem vagy 
csak nagyon ritkán olvasó tanyai népre, hogy ezeket a minden kultúrá-
tól elszigetelten él ő , derek, dolgos magyar parasztokat sötét szándéka 
iknak megnyerjék" — összegezi a Magyar Alföld 19  a védelem szoci- 
ális-politikai érvelését, s Az út szerz ője egy év távlatából hasonló ér-
veket hoz föl a feltételes — fölment ő  — ítélet mellett, azzal a különb-
séggel, hogy ő  nemcsak a zendülés eszmei vezéreit vonja be a parasztok 
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lázítói közé, hanem a forradalomra hatalmi képvisel őit is: az els ő  kecs-
keméti direktórium agitátorai megalázták ezeket az önérzetes, büszke 
parasztokat, s még Sinkó parancsnoksága alatt is megtörtént, hogy 
„összehívták az embereket, elmondták őket rabló, gaz burzsoáknak, kö 
téllel fenyegetőztek — a parasztok, a gazdák pedig (...) szörnyű  sére 
lemnek, bosszúért kiáltó igazságtalanságnak éreztek minden szót. ók 
úgy tartották, hitték, az ő  világuk: egész falujuk úgy tartotta, hogy ők 
tisztességes, dolgozó emberek voltak egész életükben" stb. Sem a véde-
lem, sem Sinkó személyes érvelése nem ad azonban feleletet arra a 
kérdésre, amit Az út szerint „a kormányzótanács egyik megbízottja" 
szegez a tárgyalás utána városparancsnoknak: ha már a lázadók nagy 
többségét képez ő  szegényparasztokat fel is mentették, miért nem csu-
katták le legalább a szervezésben részt vev ő  és idejében meg nem ió-
gott tiszteket és nagygazdákat? 

2.2.4. Az általános, pedagogizáló/felment ő  ítéletre az a beszéd ad 
autentikus magyarázatot, melyet Sinkó az ítélethirdetés után mondott a 
jelenlevőknek, s amelyet a helyi lap is leközölt. 20  E messianisztikus-
krisztiánus beszéd egyrészt „a dolgozókat, a lelkeket felszabadító nem-
zetközi proletárforradalom" reményére alapul -- melynek tényleges 
bekövetkeztével, mellesleg szólva, még a zendülés felmentett tisztjei és 
nagygazdái sem lehettek volna a helyi fehérterror hírhedt „élharcosai", 
az orgoványi tömeggyilkosság végrehajtói 21  —, másrészt pedig gondosan 
számol a kecskeméti reálpolitikai adottságokkal is, a forradalom „kel-
letésével" egy olyan közegben, ahol az ismert okok miatta nagy több-
ségnek objektíve sem kellhet a tanácshatalom. E célból bizonygatja a 
szónok oly heves megindultsággal, hogy „testvérek vagyunk, csak egyet 
akarhatunk", hogy „szenvedésben megviselt lelkeink felismerték a kö-
zös sorsot, a közös célbaszorítottságot", hogy „a munkásember felsza-
badításának célja hevít és ad er őt megszenvedett testünknek a harcra, 
megkínzott lelkünknek a tűrésre", s hogy „ha utolsó csepp vér űnkbe 
kerül is, életünk utolsó leheletéig ne legyen nyugvás, ne legyen csüg-
gedés és habozás" ...E kett ős számítás — egyrészt a Világforradalom- 
mal, másrészt a forradalom helyi adottságaival való számolás``22  — ad 
objektív dimenziót a felment ő  ítéletet kieszközl ő  városparancsnok eg-
zaltációjának, mely e dimenzió nélkül puszta neokrisztiánus lamentá-
ciónak vagy legjobb esetben is a Lukács György-i messianizmus karika-
turális túlfeszítésének t űnne: „Felséges öröm, testvérek! Jön a mi vi-
lágunk, jönni kell a mi világunknak, harcon, halálon keresztül az ;gaz 
keresztények világának. Harci szó ajkunkon, fegyver kezünkben és szí-
vünkben a szeretet és minden dolgozó ember átölelésének a vágya. 
Krisztus neve ritkán hangzik szánkból, de mi akarjuk a Krisztus vilá-
gát, mert a mi munkánk nem az ige hirdetése, de megteremtése azok-
nak .a feltételeknek, ahol nem puszta szó az ige, hanem testté válik, 
elevenséggé az emberek szívében. (...) Intézményesen akarjuk bizto-
sítani az ember anyagi szükségleteinek kielégítését, hogy a lélek, a 
Krisztus feltámadhasson. Nélkülözve, önmegtagadással, megyünk, men-
jünk testvérek (...) Sokáig sírt és könyörgött csak a szenved ő  ember. 
Ragyogva feÍtámadt mosta nyomorúság szennyéb ől és a harcok útján 
ellenállhatatlanul megy el őre; meg nem áll mindaddig, míg a harcot 
a földről ki nem irtja." 
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2.3.0. A pedagógiai Erosz igézetében megnyilatkozó sinkói etikus for-
radalmiság utolsó nevel ői gesztusa a ludovikás ellenforradalmáruk` 3  át-
nevelésének a kísérlete volt. 

2.3.1. A Tanácsköztársaság statáriális bírósága július 5-én az ellen-
forradalmi puccskísérletbe bevont 253 ludovikai hallgatót nevel ő  mun-
kára ítéli, azzal a megindoklással, hogy a fiatal hadapródok csak félre-
vezetett eszközök voltak a lázadás értelmi szerz ői kezében: „A véres 
ellenforradalmi kásérletezés h ősei úgyszólván gyermekek még, akik csu-
pán tudatlan eszközei, engedelmes szolgálói voltak náluk megállapo-
dottabb korú és agyafúrtabb fölbujtóknak. Szinte azt se tudták a meg-
tévesztett katonanövendékek, miért fogtak gyilkos fegyvert vöröska-
tona bajtársaikra, de így cselekedtek, mert a katonai nevelés sötét 
légkörében kifejl ődött naivságukat gonosz elöljáróik így használták ki. 
A proletár igazságszolgáltatás megért ő  és irgalmas volt velük szemben: 
az ítélet neve 1 é s i munkára szól. Ez a nevel őmunka bizonyára 
megérteti majd velük id ővel, hogy a júniusi véres szereplésük mennyire 
elhibázott volt s mennyivel magasztosabb hivatás vár rájuk, ha hátat 
fordítanak eddigi hamis bálványaiknak s maguk is az emberiség meg-
váltásáért küzd ő  szocializmus táborába szegődnek. "

24  

2.3.2. A Tanácsköztársaság monográfusa szerint a ludovikások b űnte-
lenségét volt tanítójuk, Stromfeld Aurél eszközölte ki, a statáriális bi-
r 5ságnak közvetlenül az ellenforradalmi Puccs leverése után való 
összeülése éjszakáján. 25  Az út tanúságaként viszont a felment ő/átnevel ő  
ítélet kieszközlésében szerepe volt a Kecskemétr ől Pestre visszatér ő  
Sinkónak is: egy héttel a forradalmi törvényszék tárgyalása el őtt fel-
keresi Korvin Ottót, s közli vele véleményét, miszerint „ezeket a fiatal 
gyerekeket nem szabad életükt ől vagy szabadságuktól megfosztani, va-
lamit tenni kell, hogy ezt megakadályozzuk". A politikai rend őrség fő-
nöké kétli a hozzá forduló meggyőződését, hogy „ezekb ől a fiúkból 
lehetne derék, gondolkodó embereket nevelni, de megbocsátással, felvi-
lágosítással, szeretettel és nem er őszakkal", azonban nem utasítja el az 
ötletet: „Kutyából nem lesz szalonna ugyan, de... de azért nagyon jó 
volna, ha valamit tenni lehetne", s igazolványt ír Sinkónak, mellyel az 
felkeresi a Martinovich-laktanyába zárt ludovikásokat, majd kész terv-
vel tér vissza Korvinhoz: „Adják a Ludovika növendékeit hozzám, in-
ternálják őket, és én tanítani fogok. Hangozzék az ítélet úgy, hogy 
szükség szerint való id őre nevelőmunkára kötelezi a bűnösöket. Az in-
doklás a vádlottak fiatal kora lehet." Korvin rááll e tervre, a szentki-
rályi pör reprízére készül ő  ifjú nevelőt elküldi „egy elvtárshoz, aki a 
forradalmi törvényszéknél az ítéletet dönt ően fogja befolyásolni", ez 
pedig hosszú vita után megígéri neki, hogy „abban az esetben, ha X 
népbiztos jóvahagyja, akkor ő  a forradalmi törvényszéknél keresztül 
viszi ezt az ítéletet". Az „X népbiztoshoz" — aki „vérbeli forradalmár" 
volt, „se jobbra, se balra nem nézett, (...) rendíthetetlenül hitt és sose 
voltak skrupulusai" — Sinkó Korvinnal együtt megy el, s végül is meg-
győzik a terv helytállóságáról... 

2.3.3. A Visegrádi utcával megalapozott Sinkó-legenda együgy űen na-
ivnak tudja a módszert, mellyel a megszállott ifjú nevel ő  a ludovikások 
átnevelését akarta elérni. 26  A valóság viszont az, hogy mind a nevel ő i 

1004  



módszerek, mind a tárgyalt ismeretamyag tekintetében egy tervszer ű , 
változatos és hatékony pedagógiai ráhatásról volt szó. Err ől tanúskodik 
Az út részletes vonatkozó leírása. 

Nevelési programját Sinkó arra alapozta, hogy alanyai fiatal gyere-
kek, „akik rossz, léleköl ő  környezetben, embertelen nevelésben n őttek 
fel, akiknek lelkét, mint vizet a szivacs, az uralkodó vélemények és 
nézetek szívták fel". A nevel ői ráhatás alapvető  eszköze pedig a feltét-
len bizalom demonstrálása volt: az addigi őrséget fölöslegesnek nyilvá-
nítja, és visszaküldi a laktanyába, s helyére a növendékek közül állít 
bizalmiakat, akik felügyelnek az intézet rendjéxe, s ezért fokozott fe-
lelősséggel tartoznak; tisztességükben bízva, a fels őbb rendelet ellenére 
engedélyezi a hozzátartozók látogatását, a pestieknek pedig a hazaláto-
gatást is; ezt megel őzően maguk a neveltek nevezik meg azt a két fi-
atalt, aki meggyőződéses ellenforradalmár s megbízhatatlan, de miután 
a nevelő  — aki szinte egyid ős a neveltekkel! — külön foglalkozik velük 
és őket is hazaengedi látogatóba, éppúgy visszatérnek az intézetbe, mint 
a többiek ... Hogy e Makarenkót anticipáló bizalomteljességet a nevel-
tek nem használták ki ellenforradalmi propaganda terjesztésére -- ahogy 
azt annak a kerületnek a vezet ősége állította, ahol Sinkó a ludoviká-
soknak nagy nehezen intézetet biztosított börtön helyett —, arról a ve-
zetőség egy éjszakai razzia alkalmával maga is meggy őződött. Az ifjú 
nevelő  programja tehát e tekintetben bevált: „Tudtam, hogy minden 
komoly nevelési munkának el őfeltétele a bizalom és szelídség és az, 
hogy a növendékek és nevelő  között egy lelki kapcsolat legyen." Nem 
kevésbé volt originális Sinkó tanítási programja és a tananyag sem, 
melyet „9-12 1/2-ig előadás, délután 2 1/s-4-ig szeminárium, beszélgetés" 
formájában igyekezett elmélyíteni a tanítványokkal. E tekintetben az 
voltacélkitűzése, hogy „önálló gondolkodásra, erkölcsi öntudatra éb-
ressze" a téves ismeretekkel és eszmékkel megtömött ifjú agyakat, s 
hogy ,meger őtlenítse" és leleplezze azokat az ideológiákat, melyeknek 
atmoszférájában a lázadás el őtt éltek és nevelkedtek. Az új ismeretek 
felvilagosító-öntudatosító hatosában az ifjú nevel ő  valósággal a álagy 
francia enciklopédistákra emlékeztet ő  optimizmussal hitt: „Hittem azt, 
hogy az embereknek csak meg kell mutatni a valósagot, világosságot 
kell hoznia hazugságok sötétségébe, hogy lássanak és ha egyszer meg-
látják a bűnt és nyomorúságot, amelyben élnek, akkor már nem kell 
félni tőlük, mert ennek fenntartásában többé nem tudnak akkor boldo-
gok lenni, élni." 

A tananyagot a hallgatókkal is közölt azon célkit űzése alapján válo-
gatta össze, hogy ő  nem fogja megkövetelni, hogy kivétel nélkül kom-
munista meggyőződést valljanak vagy mímeljenek, hanem arra fog tö-
rekedni, hogy „lelkileg szabad, döntésre képes embereket" neveljen 
belőlük. E döntést a krisztianizálódás útján már elindult, azonban cse-
lekvő  magatartásival — mint látni fogjuk — a Tanácsköztársaságot az 
összeomlás pillanatáig aktívan védelmez ő  nevelő  alternatívaszer űen kép-
zelte el: ha sikerül neveltjeit önálló gondolkodásra és erkölcsi öntu-
datra ébreszteni, „akkor számukra is, mint minden igaz, életre eszmélt 
embernek csak kett ő  között való választás lesz lehetséges: vagy a kom-
munizmus, vagy a Krisztus követése". A tananyagban ezért szerepelt, 
egyrészt, Ilyics Iván halála, Roszkolnyikov és a F őinkvizítor-részlet 
magyar fordításban, Tolsztoj Reich Gottes-je, valamint a korintusiak- 
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hoz intézett II. levél, másrészt viszont Ady, Szabó Ervin (A t őke és u 
munka harca), részletek Engels A munkásosztály helyzete Angliában c. 
művéből, s nem utolsósorban a Kommunista Kiáltvány, melyet monda-
tonként elemeztek és vitattak meg. A tananyag e második tömbje kap-
csán tisztázták az emberiség társadalomtörténetének f őbb fogalmait: 
ország, társadalom, állam („Az állam nem Istent ől való változatlan ren-
delés, hanem egy er őszakos embercsoport rablásának és er őszakosságá-
nak a terméke. Nem az osztályok felett álló pártatlan őre az emberek 
jólétének, hanem genézisében is már egy uralkodó csoport er őszak szer-
vezeti a leigázottak és kizsákmányoltak féken tartására. Minden tör-
vény, az egész igazságszolgáltatás, minden hivatal, iskola, templom, ka-
szárnya ennek az uralkodó er őszaknak a szolgálatában áll"); továbbá: a 
társadalom fejlődése, az egyik termelési rend átmenetelv a másikba, ka-
pitalizmus, proletárdiktatúra stb. S jellemző , hogy e történelmi-materi-
alista fogalomtisztázás közben az „odabent" már krisztianizálódó nevel ő  
— mint majdan az emigráció krisztiánus éveiben is — következetesen 
elkülöníti az őskereszténység ezméit és az intézményesített „keresztény- 
séget": „Az állam (...) a kereszténységet igazi jelent őségétől és tartat- 
mától megfosztva, a maga számára, a maga fenntartására az egyházzal 
szövetségben kisajátította és az ember megváltásának igéit az ember 
bebörtönzésének eszközeivé változtatta. (...) a kapitalizmus »kereszté-
nyi civilizációja« a nyomornak és b űnnek mocsarából táplálkozik (... ) 

A papok, akik azt tanítják, hagy szeresd felebarátadat, mint tenmaga-
dat, szolgálatába állanak az államnak, amely embereket börtönbe csu-
kat, erőszakkal és törvényekkel nyomorban és rabszolgaságban tant. . 

E kettős tananyag szemináriuo-ni feldolgozása és megvitatása Az útból 
kikövetkeztethetően elérte az alapvet ő  célkitűzést, az önálló gondolko-
dást és a szabad, képmutatástól mentes véleménynyilvánítást: a viták 
során „a kommunisták közülük a diktatúra helyességét és szükségessé-
gét bizonyították az ellenkez ő  véleményűekkel szemben" .. . 

2.3.4. Sinkó pedagógiai Éroszának „nagyaktusai” közül a ludoviká-
sok átnevelésének programja bírta legnagyobb realitással. „Gyerekek-
kel szemben nincs osztályharc, mert minden gyermekben az eljövend ő , 
az osztálykülönbséget nem ismerő  társadalam kezd ő  tagj árt kell látni; ha 
ugyanakkorra semmisül meg a burzsoázia, amikorra egy így nevelt 
nemzedék feln ő , akkor meglesz egy wj társadalomnak a gazdasági rnel-
lett erkölcsi létalapja is: minden ember kölcsönös szeretete és szolida-
ritása" — (hirdette a Tanító is két hónappala ludovikások átnevelésre 
ítélése elött 2 i, s mint eddig annyiszor, ismét arra kell utalni, hogy ez a 
látszólag utópisztikus/messianisztikus krédó csupán a ki nem tört Világ-
forradalom és az összeomló Tanácsköztársaság távlatából min ősíthető  
irreálisnak. Mégpedig ugyanolyan mértékben, amilyen mértékben „utó-
pisztikusnak" kellett volna nyilvánítani — az októberi forradalom vere-
sége eseteben — a Lenini büntet ő-javító politika reformját is a szovjet 
hatalom első  időszakából, amely nem látott el ő  öt évnél hosszabb bün-
tetést, mert abból a feltételezésb ől indult ki, hogy a szovjet rendszer-
ben bármely delikvens megjavítható öt év alatt. . Sinkó ludovikásai-
ból — akárcsak a szintén átnevelésre ítélt szentkirályi parasztokból --
fehérterroristák is lettek, ez evidens tény; de vajon ugyanígy megcsú 
folták volna-e a neveltek a nevel ő  pedagógiai optimizmusát, az ember, 
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s főként a fiatalok nevelhet őségébe vetett hitét, ha nevelésükre nem  

kéthárom heti didaktikus kurzus maradt volna hátra а  Таn сskёzt гsа-
sg összeomlásáig — hanem a Lenin által is reálisnak tartott egyetemes-
európai proletárköztársaság alkotórészét képez ő  Tanács-Magyarország  
egész társadalmi-emberi valósága? — E nélkülözhetetlen történelmi  

távlatból nézve kétségtelenül helytállónak bizonyul a ludovikás-expe-
rimentumra visszatekint ő  Szemben a bíróval kérdésfelvetése és válasza:  

„Mindez szörnyű  naivitás volt? Igen, mert a diktatúra akkor már az  

utolsó heteit élte. Ha azonban a diktatúra nem bukik meg, akkor talán  

ezeknek a ludovikásoknak nagyobb része ma nem fehér tiszt, hanem  

munkás tagja a magyar szovjetköztársaságnak s mi akkor, egész az  

utolsó napokig a közeli világforradalom s nem a magyar proletárdik-
tatúra lehetséges bukásának perspektívájában éltünk."  

(Folytatjuk)  
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, léptek ..." (Gera Sándor: A Magyar Tanácsköztársaság népjóléti és m(ive-
lődési tevékenysége Kecskeméten —Proletártavasz, 1919, Kecskemét, 1969)  
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keméti főkolomposok rendelkezése a zendülés „lefúvásáról"; a város ellen  
induló, fellázított parasztságot a vörösőrség főparancsnokságától érkezett  
karhatalmi század fékezi meg, miközben 4 zendül ő  elesik, 40 pedig foglyul  
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ságot „fizetett bérencek és nagygazdák lázították fel, kihasználván tudatlan-
ságukat, aki pedig ellenkezni mert, azt lelövetéssel fenyegették", az egyéb-
ként „erőskezű" Intézőbizottság „kellő  kioktatás után" szabadon engedi a 
lefogottakat, akik „sírva és őszintén jelentették ki, hogy soha többé nem 
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történt Szentkirályon? Fehér mozgalmak a tanyákon. MA, ápr. 26.) ; mivel 
a kecskeméti főcinkosok időben megszöktek, az Intéz őbizottság csak 9 
szentkirályi vezet őt csukat le Kecskeméten, s a forradalmi törvényszék 
előtti súlyos lakolást helyezi számukra kilátásba. 

12  Vö.: „A katonai forradalmi törvényszék ma kezdte meg.. .", MA, máj. 13. 
A tárgyalás után megjelent, aláírás nélküli vezércikk (ltélet után, MA, máj. 
20.) nem 40, hanem 80 (!) vádlottról ír. 

18  Vö.: Böhm Vilmos és Vágó Béla Kecskeméten — Népbiztosok Kecskemé-
ten. MA, máj. 15. 

14 Vö. a 12. sz. jegyz. 
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16 Hajdu Tibor: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Kossuth Könyvkiadó, 

Bp. 1969 
17  Proletárok ítélkeztek. A szentkirályi nagy pör vége. MA, máj. 20. 
18  Gera Sándor, i. m. 
19  Proletárok ítélkeztek ..., i. h. 
20 L. uo. A beszédet közli a „Mindenki újakra készül..." IV. kötete. 
21 Sinkó Az útban nem titkolt bűntudattal emlékezik meg róla, hogy a szent-

királyi pör felmentettjei a Tanácsköztársaság összeomlása után az ország 
egyik leghírhedtebb fehérterrorista vérengzésének a résztvev ői lettek az 
orgoványi erdőben. 

22  Hogy milyen mértékben befolyásoltak a forradalom helyi adottságai, a pro-
letárdiktatúra „kelletésének" szükséglete a per kimenetelét, azt a MA íté-
lethozatal utáni, névtelen kommentárja Sinkó beszédénél is közvetleneb-
bül „kibeszéli" : „Büntetni kellett itt, de okosan és magasabb szempontok 
figyelembevételével. A diktatúra céljaira kellett nézni: a szocializmus tel-
jes győzelmének biztosítására, hogy mindenki értse meg és tudja meg: 
magasabb rendű , igazságosabb világrendet akarunk, jólétet és boldogságot 
minden dolgozónak. (...) Intsen ez ítélet munkára és józanságra minden 
burzsoát és minden proletárt." (ltélet után, i. h.) 

23 A budapesti Ludovika Akadémia több mint 250, 16-22 éves növendékét 
tisztjeik bevonták a jún. 24-i, „monitoros" ellenforradalmi támadásba, azt 
a hamis hírt terjesztve köztük, hogy Haubrich József átvette a hatalmat 
„az igazi diktatúra ... az igazi kommunizmus" megteremtése érdekében. 
(Vб.: Kudarcot vallott ellenforradalmi csíny. Népszava, 1919. jún. 15.) 

24 ltélet a ludovikások ügyében. A rögtönítélő  bíróság határozata az ellenfor-
radalmár katonanövendékek ügyében. — Nevelni kell a félrevezetett fi-
atalokat! (Népszava, 1919. július 6.) 

25 Hajdu Tibor, i. m. 304. 
26 A Visegrádi utca szerint a ludovikások „egyetlen büntetése" az volt, hogy 

„naponta Sinkó beszédét kellett meghallgatniuk. És Sinkó a Sztarec Szu-
szimát magyarázta nekik. . ." A „szépirodalmi" Lengyel-pamflet, a Prenn  

Ferenc hányatott élete (vö. Mérni a mérhetetlent. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Bp. 1966) szerint Sinkó-Sutka „sárga züllött pofájával, mellig ér ő  
fekete szakállával a ludovikás fiúk el őtt rezegteti a hangját, és Doszto-
jevszkij »Főinkvizítor«-át olvassa nekik. (...) A Ludovikásak meg hall-
gatják. Röhögnek-e — erről még nincs értesülésem. Lehet, hogy egysze-
rűen büntetésnek tartják. Rosszabbra számítottak. (...) 1 ✓s megadással 
tűrik." — Szamuely Tiborné Szilágyi Jolán meg úgy tudja, hogy Sinkó 
Ervin, a tolsztojánus, „a kezére adott ellenforradalmároknak Dosztojevsz-
kij Bűn és Bűnhődését olvasta fel. Ez volta javító nevelés." Vö.: Emlé- 
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keim. -Zrinyi Katonai Kiadó, Bp. 1966). levesi Gyula is diszkrét iróniával 
szól (vö.: Egy mérnök a forradalomban. Európa Könyvkiadó, Bp. 1959, 149-
150.) a krisztiánus Sinkó „marxista szemináriumáról": „... a középpolgári 
vagy dzsentri rétegekb ől származó ingatag elemeknek jó része a Tanács-
köztársaság bukása után krisztiánus lett. igy Sinkó Ervin is. (...) Sinkón 
a krisztianizmus bizonyos fokig kitört mára diktatúra alatt. Az ő  eszméje 
volt, hogy a júniusi ellenforradalomban részt vett ludovikás tiszti iskoláso-
kat, akik sok kommunistát megöltek, fiatal korukra való tekintettel ne 
büntessék meg, hanem ebb ől a télből marxista szeminárium kötelez ő  hall-
gatására ítéljék őket. Ennek a szemináriumnak ő  volt az előadója." — A 
két Lengyel-verzió mindenek tetejébe úgy állítja bee legendát, hogy Kor-
vin Ottó dühösen ellenezte (!) a ludovikásokkal való pedagógiai foglalko-
zást .. . 

27  Lukács György: A kommunizmus erkölcsi alapja. Ifjú Proletár, 1919. ápr. 
13. (Vö.: Történelem és osztálytudat, i. m.) 

28  Vö. Andrija Kreši ć : Kritika kulta li čnosti. Političko društvo i politička mi-
tologija. Prilog kritici „kulta li čnosti". Vuk Karadži ć , Bgd. 1968 
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a bosch+bosch els ő  (festészeti) korszaka 
SZOMBATHY BÁLINT 

A Bosch -i-  Bosch csoportot 1969. augusztus 27-én „alapította meg" 
Slavko Matkovi ć  (1948) a szabadkai Triglav cukrászdában. Alapító tag-
jai Bosch Edit (1951), Krekavics István (1949), Magyar Zoltán (1951), 
Szalma László (1949), Szombathy Bálint (1950) és Slobodan Tomanovié 
(1947) voltak. A szabadkai Ifjúsági Tribün Képz őművészeti Szerkeszt ő-
ségének hatodik kiállításán, 1969. november 23-án a csoport hivatalo-
san :is az Ifjúsági Tribün ,második képz őművészeti tagozata lett. 

Az Ifjúsági Tribün és a keretein belül működő  Csurgói Művésztelep 
minden évben megrendezte a fiatal szabadkai alkotok képz őművészeti 
munkáinak bemutatását. „Az így egybegy űlt fiatalok bizonyos tekin-
tetben városunk képz őművészeti élete fejl ődésének és perspektív ere-
jének letéteményesei", áll a fiatal szabadkai alkotók képz őművészeti 
tárlatának meghívóján, melyet 1969. június 13-a és 20-a között tartot-
tak meg a Téli Szalonban. Ezen a kiállításon szerepeltek többek kö-
zött azoka fiatalok, akikkel Slavko Matkovi ć  később ,megalakította a 
Bosch -{- Bosch csoportot. De araár 1968-bon, az Ifjúsági Tribün negye-
dik tárlatán találkozunk Magyar, Matkovi ć , Szalma és Szambathy ne-
vével. 

Ezeknek az évente sorra kerül ő  tárlatoknak a díjazási rendszere le-
hetővé tette, hogy az els ő  díjas alkotó vendégként 'két-három hétig a 
Csurgói Művésztelepen alkothasson. Ilyen díjat kapott például Slavko 
Matković  1968-bon és Szalma László 1969-ben. Nemcsak a Csurgói Mű-
vésztelep els ő  tekintetre zárt rendszere, hanem az új nemzedék eltér ő  
művészeti alapállása volt az oka annak, hogy azoka fiatalok, akiknek 
folyamatos munkássága 1968-69-ben kezd ődött, a csurgói fest ők kö-
rében már nem lelhettek közösségre. Azt, hogy ez az új nemzedék 'me-
rőben más eszményeket követett és érdekl ődése más, konstru'ktívebbrtek 
és korszerűbbnek érzett tartalmak és kifejezési formák felé fordult, 
mára csoport els ő  hivatalos bemutatkozášakor kiállított munkák is iga-
zolták. Ezt a kis méret ű  tárlatot 1969. november 23-a és december 13-a 

1010 



között tartották meg a Népszínház el őcsarno'kaban a Bosch -}- Bosch 
alapító tagjai és „a többi fiatal szerz ő" mészvételével. 

A Borsah + Bosah kezdeti tevékenysége — az újvidéki Ifjúsági Tri-
bünön 1970-ben megtartott tárlatig — határozottan képz őművészeti, 
illetve festészeti jelleg ű , nem számítva Szombathy képverskísérleteit, 
melyeket a csoport els ő  tárlatán mutatott be. 

Magyar, Krekovics és Szambatihy figuralizmusát egyfajta Szabadka-
élmény táplálja, mely kés őbb általános szintre emelkedik. Szombathy 
„szenesedés sorozatát" például jól elválasztható induktív és deduktív 
periódus metszi ketté. 

Korszerű  figuralistának indult Krekovics István, aki a fordulópontot 
jelentő  újvidéki tárlatig volt a csoport tagja. Vakok cím ű  sorozatán 
mintha a becketti világ tükörképe vetült volna ki, „témája részvétre 
szólított fel és elfogultságba vitte az emberi sorsok iránt érzékeny né-
zőt". Munkái ellentétes stiláris elemeket használtak fel, az expresszi-
onizmus és a Pop-Art között található kifejezési lehet őségek közül —
részleteikben — talán mindet megragadták. Ez volt az oka annak, hogy 
Krekovics művészete nem tudott kilábalni abból a modern eklektikából, 
amely elvágta filozófiája kibontakozását is. „Képeimben kérdéseket te-
szek fel, de nem keresem rájuk a választ, a szemlél őnek sem kínálok fel 
megoldásokat. Képeimet a befejezetlen mondatokkal hasonlithatnáni 
össze; fejezzék be azok, akikhez szólnak. Eszméimmel nem kívánom a 
világot »megmenteni«. A meglev ő  tényekre, azok következményeire sze-
retném a néz ők figyelmét irányítani", írja Krekovics, aki a figuráció 
nyelvezetét fokozatosan jelekkel egészíti ki. A vakság Krekovicsnál el-
sősorban allegorikus fogalom: kispolgári rövidlátás, befelé fordulás, 
szellemi elzárkózottság, apolitikus magatartas, egy jellegzetes szabad-
kai létérzet, mely uralkodik a hétköznapok felett. 

Hasonló élettapasztalatból bontakozott ki, de egészen más eredményt 
mutatott fel Szombathy figuralizmusa, mely fi'lazáfiáját az ember „sze'_-
lemi szenesedésének" központi problémájából vezeti le, de közvetlenül 
hatottak rá 1968 eseményei is. Sajátságos egzisztencialista figuralizmus 
volt ez, mely az emberi lét alapproblémáit igyekezett egy biológia-ve-
gyi folyamat segítségével :megtárgyalni. Tapasztalata abból a helyi élet-
érzésből származott, melyet Gál László fogalmazott meg mindenkinél 
jobban, és a „szenesedés" szerz ője is feldolgozta Tenyeremben kife-
szítve című  versében, az 1968-as képversek után el őször mutatva fel 
gondolati megismeréseinek immár :kett ős, költészeti és képz őmúvészeti 
transzformációit. Erre a tényre utal a rajzok címeinek költészeti, iro-
dalmi megfogalmazása is: „De hol itt az ember?", „Ismerje fel önma-
gát", „Vigyázz, mély viz!", „A szénben van minden megoldás" stb. 
„Egy mondatba sűrűsödő  kiáltása vers és a kép is. Tanulmányok ezek 
a rajzok az emberr ől", írja Danyi Magdolna. „A szenesedés ideje ez, 
amikor az emberi külső  ;mögött a tiszta emberi lényeg helyett valami 
mást találunk"; harc az emberek megmentéséért „szóval és vonallal". 

Az irodalom nemcsak Szombathy +képzőművészetét itatta át: Toma-
navі  nál („Klepafü'lű  testvérek a forráson", „A mennyország bevasalt 
kapuja", „A szép Kató férjhez akar menni") és Matkoviénál („Az új 
amerikai citosztáta és Pero Šabacról", „A Szandnál 0.30-kor", „Szadiz-
mus, kábítószer, repülés és miegymás") is kimutathatjuk, de Szalmá-
nál a legkifejezettebb. Vajdaságban egyébkent is divatossá válik iro- 
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dal¢ni, filozófiai témák ,képzőművészeti feldolgozása, sőt illusztrálása, s 
ez az elv — bár rövid ideig — közvetlenül nyomot hagy a csoport te-
vékenységében. A festészet periódusa ez, a poézis tudatos, intellektu-
ális harca már az indulás óta: amikor 1970 elején .még azt várta, hogy 
a csoport kitart a festészet mellett, Ács József így írt: „A csoport igé-
nyes, .intellektuális szintr ől indult el, ,és ez biztató az eddigi ösztönös 
és lassú fejlődésben, melyre Vajdaságban már annyit panaszkodtunk. 
A Bosch + Bosch tagjainak vallomásai érdekesen egészítik ki a bemu-
tatott műveket, és azt tanúsítják, hogy ezek a fiatalok az alkotás tu-
datos ,módját választották". A tudatos útkeresés tényén túl a világot, a 
közvetlen környezetet formálni képes tervezet mutat eltérést a termé-
szetet, a környezetet csupán ábrázolni és befogadni, de alakítani nem 
képes „csurgói programmal" szemben, anely általános vajdasági program 
is egyben, a békés szemlél ődés vagy a rezignált beletör ődés puszta ki-
nyilatkaztatá.sa. 

Az intuitív figurális törekvéseket Krekavics távozásával és Magyar 
radikális szakításával már csak Szombathynál lehet kimutatni, aki sza-
kít az elidegenedés kérdésével, azzal a világgal, „amelyen végigvonult a 
tűz, de a szénné égés nem teljes, és a küls ő  réteg alatt élet rejlik". 
Szrnnbathy, aki már 1969-rben azt hirdeti, hogy „vonalak (mértani alak-
zatok) és betűk konstrukciójával a művész ugyanúgy kifejezheti mon-
danivalóját, mint festékkel ,és ecsettel", szakít a „szenesedés" gondola-
tával, alakjait egy éppen csak keletkez ő  világba viszi át, ahol egy  
világkatasztrófa után az élet még csak csíráiban van jelen. Gondolatát 
az a hit táplálja, hagy az új — imindenképpen etikusabb — nemzedék 
képes lesz anegelőzni azokat a szamоrú eseményeket, melyek a „szene-
sedés" •korát megpecsételték. Új világkép felállításával, a kezdés felté-
teleinek megteremt гésével Szanvbatihy az esély lehet őségét adja meg  
egy, tapasztalaturLkból még távol es ő  etika megvalósulása el őtt.  

Szalma László lírai absztraktizmusa els ősorban érzelmek, költ ői gon-
dolatok és nosztalgikus érzések szвmléltetésére volt alkalmas, olyan  
nosztalgikus érzések kifejezésére, melyek a természettel, a lét ősi for-
rásával, a csenddel, a nyugalommal voltak kapcsolatban. „M űvészetem-
ben a már lassan feledésbe merül ő  természetet kívánom »beültetni« a  
kor császárjának vasvirággal telt kertjébe", írja 1970-ben. Szalma ag-
gályait a technika •és az ,autama 'tizáció gyors fejl ődése és el őretörése  
táplálja, az вgyé .n félelme a gépek zajától hangos, természeti kincsek-
ben megfogyatkozott világtól. „Szalma László a természethez való visz-
szatérés megható modern példája. ő  az első, aki technikai fejlődésünk  
kezdetén már a természetet, illet őleg az embert félti", írja Ács József.  
Poétikus töltésű  képein dinamikus és asszociatív elemeket figyelhetünk  
meg, melyek „»sípolnak« a nagy erej ű  mozgásbn, ami képeinek f ő  jel-
lemvonása."  

„Képeimmel az eredeti természetet szeretném kifejezni; szeretném,  ha 
korunk embere visszatérne ebbe az ősi környezetbe. Napjaink embere  
reménytelennek tűnő  világban él, melytől csak egy pillanatra kellene  
megszabadítani. Képeimen a sárga uralkodik, szerintem ez a szín nyu-
galmat és romantikát fejez ki. Mivel magam sem érzem valóságos világ-
ban, az igazi természethez való visszatérést képeimen keresztül szeret-
ném megvalósítani.... képeimet bizonyos absztrakt beütés jellemzi. Fes-
tés 'közben kinagyítom a természet elemeit és ezzel bizonyos módon  
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hangsúlyt adok nekik." Szalma képeinek uralkodó színe a sárgán kívül 
a zöld és a kék, ezek folyondáros könnyedséggel lebegtetik a m űveket, 
összefolynak, szintetizáladn аk, majd újra visszanyerik magukat egy-
másban. Szalmánál összetört az a sötét tükör, amelyben -- Hamvas Bé-
lánál — a világ arca megjelent. Az ő  művészetében nem a melankólia, 
a halálvágy lett uralkodóvá, hanem valami kitörésre hajlatinos, céltuda-
tos vágyódás. Felfedezése nem a naiv ámula гt stílusában valósult meg; 
a növényzet sejtjeibe, rostjaiba belátó alkotó felkiáltása lesz: „Ámu-
lattal nézve rájuk •elmerengsz, gondolkodol, majd kiszáradt torkodból  

rekedten feltör a Heuréka". A m űvész színeivel teljes nyugalmat te-
remt, amelyben ő  ,maga is átformálódik, átlényegül, és részese lesz 
ennek a saj átkez űleg teremtett világnak. 

Szalma lírai absztraktizrnnaisa „zöld" és ,,,kék" képeiben bontakozott ki 
hiány nélkül. Kés őbb festett mwn Іkáin — a sárga eluralkodásával — a 
„lelki fáradtság, őszi költészet" nyilvánul majd meg, mely „bágyadt, 
csalódott életünkre emlékeztet", egyben kissé id őszerűtlenné teszi a 
szerző  eredeti gondolatmenetét is. Azon az utolsó munkáin, melyek még 
mindiga festészet jegyeit hordják magukon, hamarosan nyomtatott be-
tűkes számok jelennek meg, de kiutat Szalma már az assemblage felé 
közeledve sem talál, érdekl ődése minidinkább a foglalkozásával össze-
függő  tipográfia felé irányul. 

A csoport első  tárlatán fiigurális festményekkel jelentkez ő  Magyar 
Zoltán a későbibiek folyamán ,egyfajta szürreális, álombeli „erődöt" 
épített ki, mely a szerz ő  szerint elvképzelt йr egy-egy kinagyított rész-
letére vonatkozott; tájain „világ űri rakétáik »hímezték az eget«, a csend 
és az esemény a világűri részletekkel bonyolult, kuszált csoportokban 
társult". Hipotetikus információk voltak ezek űrhajók és kozmikus tár-
gyak roncsairól, rejtett darabjairól, egy részeire hullott világ lebeg ő  
maradványairól. „Filigránszer ű, vékony vonalúi rajzai a gondolat já-
tékai ... Bi .zonyos intellektuális és érzelmi ritmus szerint néha zárja, 
majd nyitja alakzatait, ahogyan témájának imapulzusai megkívánják. E 
műszerdoboz k, készülékek szerepét nem ismerjük. Kabalisztikus, néha 
tapasztalaton felüli .szürreális világot érzünk ezekben a rajzokban." 
Nagy gonddal és .kézügyességgek megszerkesz+te,tt, vekany vonalú szer-
kezeti rácsokat alkotva +allegorikusan fejezték ki Magyar bizonyos szem-
pontból affektív, külső  hatásokra fogékony és szandékosan rejtett 
gondolatait és „ti гtrkait", melyeiket idővel már csak rejtjelek, valaminek 
a megnevezlésére és felismearésére alkalmas számok és szimbólumok 
jelképeztek, hogy ezzel egy áltudományos pózt er őltessenek magukra. 
Szalma hasonló szintéziskísérletének negatív eredménye, látszatra eg-
zakt adatok — betűk, szamok, vektorok, sőt képletek — álmodern be-
ültetése a rajz szerves •egészébe, Magyarnál még ki ~fejezeittebb konflik-
tust teremtett: a korábban oly tiszta világkép — csuprán nyelvi szem-
pontból vizsgálva is — nem létez ő  tényszerűségek Jkanfúz elegyévé állt 
össze. 
Еles peremű, konstruktivista rajzokkal jelentkezett Slobodan Tama-

novié, s annak ellenére, hagy egyik nyilatkoDatá Іban a színek Lenyű-
göző , megragadó erejét hangsúlyozta, nála a szín talán kivétel nélkül 
mértani alakzatainak alapjaként jelentkezett, akkor is áttetsz ő , pasz-
tell rétegekben. „A mai tempó gyors és egyre gyor,sab гb ... Vannak —  
kevesen ugyan akiknek sikerült ebb ől az áradatból kiszakadniuk, 
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megpihennek, ,majd újra bekapcsolódnak. Mikor lesz újra alkalmuk  
megpihenni?", teszi fel a kérdést Tomanovié, hogy a felvetett problémát  
rögtön magára vonatkoztassa: „ Én nem kívánok magamnak két alkal-
mat, csupán az els őt szeretném, és akkor a nirvánába vonulok.  A 
»csend robbaná цsát« festem. De nem ösztönszerűen. Minden eszközt fel-
használok, hogy megjeleníthessem azt, amit látok. Szép, eleven, pasz-
tellszínekkel festek, melyeket er ős fékete kontúrokba foglalok beli.  
Minden feleslegeset elvetik, csak a lényeget tartom meg." To ~manović  
technikájának ellenbmondása térobjektumainak kétdimenziós, síkszer ű  
kiterjedésében merült fel; ahelyett, hagy mélységei dimenzióval is ren-
delkező  valóságos tárgyakat állított volna ki, nyugalmat, цmоzdulatlan-
ságot és csendet „kelt ő" geometriai testjei egyfajta rajzfogalmazvány,  
jelekkel és szianbólwmokkal funkcionáló konceptus lehet őségeire mu-
tattak rá. T am ~anavić  kezdeti — kondenzált, absztrakt — élménye az 
életből merített tapasztalatok motívwmait tgy wniverzális, általános 
szintre emelte, s mentes volt minden iirodahyii vonatkozású belemagya-
rázástól. Olyannyira, hogy rajzainak cimet az absztrakt festészetben 
jelentkező  sorszámok, „Első", „Második", „Harmadik" stb. helyettesí-
tették. 

A „gondolatok magvában" rejl ő  és gondolati egységeket megtestesít ő  
mértani alakzatokat — rmint kés őbb kiderült — dedukción alapuló gon-
dolati levezetés, ennek megfelel ő  vizuális módosulás irányította. A cso-
port 1970-es zentai tárlatán Tamanovié —anélkül, hogy ő  maga is fel-
ismerte volna — már az új realizmus és az , ;új rajz" szférájában 
mozgott, ahol a vonal alapvet ő, elsődleges fontosságra tett szert. Mun-
kált egy-egy alapszín jellemezte — melyet leginkább gouache-sal vitt 
a felületre —, funkciójwk egy maghatározott hangulat érzékeltetés "eben 
merült ki. Mit mutattak Tomanovi ć  rajzai? Gynzfaszálakat, melyeket 
nemrég vett ki valaki a nyitva hagyott dobozból, fiókok, ládák aljáról 
előkerültgombokat, hajtűket, apró golyókat, női ruli,ákat ékítő  virá-
gokat, elszánt szögeket, mindennapjaink és az élet forgatagában érté-
küket vesztett jellegtelen tárgyakat, melyek ebben a kontextusban —  

kiemelt szerepkörükben — különös jelentést vettek magukra, mellyel 
paradoxálas helyzetet hoztak létre: az ember bábtérbe szorításával sem-
mibe vették az általa kialakított Mértékrendszert. Tomanovié rajzai min-
dig csak egy tárgyat mutattak be és idegen volt ,t őlük a Šejkánál meg-
található leltározási szándék. A tárgyak egymás közti viszonyát a 
tárgy—ember kapcsolat váltotta fel úgy, hogy e .két pont közé egyenl ő-
ségjel került. Tamanovié rajzait így a szlovén avantgarde irodalomra 
oly nagy hatást tett reizmus filozófiáján belül helyezhetjük el, mely a 
tárgyak szerepét és jelent őségét egyszerre az emberével helyezte azo-
nos szintre. Tomanavié rajzai vonalakból álltak, tárgyai viszont ábécée-
könyvekből vagy képregényekből kimetszett vizuális képzetként jelen-
tik meg. 

„ ... az árnyék és ,az alakzat kivetít ődése foglalkoztat. Erre az a fel-
ismerés vezetett rá, hogy az embereknek ma már nincs idejük azok-
kal a »képrejtvényekkel« faglalkozniok, melyeket a m űvész. elébük 
állít. Képeiim előtt nem kell ácsorogni és gondolkodni, mert amit lefes-
tettem, az tárgyként azonnal felfagh аtó. A csendes, »káosztól« és min-
den mellékes dologtól mentes életet kívánom érzékeltetni tiszta, telített 
színekkel és felületekkel. Ezzel megpróbálom visszafojtani a környe- 
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zetet és a hátteret, hogy a bel őlük kiemelt tárgyaknak ilyen úton adjak 
hangsúlyt. A Háttér fehérje való] óban a kaosz negálása, ,a nyugalom és 
a következetesség bizonyítéka. A jöv őben valóságos árnyékkal kívánok 
dolgozni, minél valószerűbben akarom ábrázolni, fel kívanom éleszteni. 
Az árnyék lelikületét bizonyos konstrukciókkal kísérlem megvalósítani; 
hiszem, hogy sikerülni fog." Az idézet szerz ője Sl.aviko Matkovi ć, a cso-
port alapítáj.a, aki az induláskor mindenkinél nagyabib tapasztalattal és 
kiforrottabb világ- és m űvészetszemlélettel rendelkezett. Korai munkái 
költészettel átitatottak, világos és tiszta színei vidámságot és örömet su-
gároznak. Színfelületeit der űt árasztó színes és ezüst alumíniumfóli-
ával vagy vattával kambiinálja, .a térben elhelyezett tárgyak határozott, 
metafizikai tisztaságot vesznek fel. Matkovi ć  müvészetémek gondolati 
fonala Tamanovié els ő , ikonstrúktivista id őszakához visz el, de míg ő  
éles és metszett .kontúrokkal m űveli kéipeit, addig Matkovićnál a „nyu-
galom" és a „csend" keresése lírai, költ őn irányt kap. Analóg úton arra 
a ;következtetésre juthatunk, hogy a tárgyak- és testek mindkett őjük-
nél eredeti képközükből — a „zűrzavarból", a ,káoszból" — kimerítve, 
tőlük függetlenítve jelennek m тeg az üres — Tomamaviénál valamilyen 
színnel egyenletesen átitatott, Matkovi ćnál pedig fehérségt ől feszült —
felületen. „Egyes tárgyakat hosszú szemléléssel fü;ggetleníthetünk kör-
nyezetüktől és ,tartalmuktól. Felfedeztem teljes szépségüket, miután 
üres térbe helyeztem őket", vallja Matkovi ć . Mindkettój,üknél jelentke-
zik az átlényegítés és az átamin ősítés, valaminek a szubjektív átértéke-
lése egy modern, „szokratészi nyugalmú" világ képének a felállítása és 
verifikálása érdekében. Az újabb vonás, amely mindikettájük gondolat-
világát jellemzi, hogy menekülésüket a béke, a csend és a józan tisz-
tánlátás világába nemcsak a mai kor betegségeit ől é.s civilizációs bajai-
tól való félelem táplálta; az „új rend" felállítása másodsorban olyan 
feltételeket volt hivatott teremteni, melyekben lehet ővé vált volna a 
lelki önreflexió, a meditálás, a keleti mintára történ ő  bölcselkedés; mbd 
adódott volna a legmagasabb boldogság állap а tánák kialakítására, 
melyre a lélek törekszik, a nirvánára (az utóbbi Tamanovi ćnál). 

Nézzük meg, hogyan magyarázza Matkovi ć  a munkásságára jellemz ő  
absztrahálási folyamatot: „El őször a »reggelizés« témát festettem, száj, 
csésze, kalács volta kép eleme, a szájüreg fogakkal, a csésze díszítés-
sel, a kalács hézagokkal lett teli. Mindenáron meg kellett szabadulni 
ettől a sok részlett ől. Ezwtán a tárgyakból formák lettek, használható-
ságuk, » ;külső  jelentésük« megszűnt. A tárgyak vetületükben maradtak 
meg, intenzív .színekkel festettem őket, és így harmonikusak lettek, s 
a csend, a rendezettség, a nywgalom, mely bel őlilik árad, teljesen ki-
elégít." Nyilvánvaló, hogy Matkovi ćnál fokozatosan leoldozott az a 
tárgyszemantika, amely Tamanovićnál oly nagyszerűen ragyogott még 
fel. Látható, hogy a dolgok, melyek Tamanovićnál kiegyenlítődtek az 
emberrel, emitt már csak alig kimutatható entitásokként jelennek meg, 
melyeknek csupán jelszerkezete érdekes. 

Matković  és Tomanovié гkét közel álló, végső  következményében azo-
nos tartományt tart smegfigyelés alatt, de míg Tamanovi ć  ezt a terüle-
tet közelr ől szemléli, „vastagságot, térfogatot, pontos elhelyezkedést, 
érdes vagy sima felületet, általában tiszta és ,kemény színeket, éles 
széleket és választóvonalakat" - mutat be, addig Matkovi ćnál elmo-
sódnak a .közeli tárgyak körvonalai, hogy helyettük távoli dolgokat 
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figyelhessen meg, a „sziluettek színhelyét", „melyeknek szilárdságát, 
vastagságát, távolságát inkább csak kikёvetkeztetjüik, semmint tény-
legesen érzékeljük, s melyeknek színei és körvonalai valamiképpen ti-
tokzatosnak .és megfoghatatlannak t űnnek"; „ ... a tárgyak felszaba-
dultak az általános egyensúlytörvény alól, és vidám létük különös 
szabad poézisseltelítődik". 

Az információelmélet mai állását tartva szem előtt, Tоmanoviénál az 
„elemi formák" (példáuQ geometria), a „tárgykészlet", „az ábrázolt tár-
gyak funkcionális összefüggésének törvényei", a ,színjellemz ők törvé-
nyei" és az „egyetemes logikai törvények" mentén kell els ősorban ha-
ladnunk, mert nála a szemantikai részesedés kerül el őtérbe, szemben 
Matrkovié festészeti informáci б inák esztétikai természetével — „színhar-
mánia-törvények", „formális stílus", „domináló értékek" stb. (lásd Moles  
meghatározásait). 

A Bosch + Bosch festészeti periódusát lehetetlen határozottan lefek-
tetett időpontok közé helyezni; amikor azt mondjuk, hogy „festészeti  

korszak", akkor els ősorban az általánosan jelentkez ő , folyamatot ké-
pező  tevékenységre gondolunk, melyet — ha egyenessel kívánunk be-
mutatni — több hosszú szaggatott vonallal érzékeltethetnénk. Ez azt  

jelenti, hogy elég korán, már a csoport konstituálódásának pillanatá-
ban jelentkeztek nem festészeti, nem képz őmúvészeti törekvések is,  
melyek 1970-71-ig párhuzamosan bontakoztak ki a festészetiekkel, itt-
ott erősebben vagy gyengébben ásva alá a m űvészet hagyományos alap-
jait, hogy végül lerombolják az 1969-ben felállított festészeti csillag-
képet. Lde tartoznak Matkovi ć, Szalma és Szambathy törekvései,  
képzelt grafikonunkban ezek a ,kísérletek töltik ki a hosszú szaggatott  
vonalak közötti iiresedést.  

Nagyon rövid idő , talán mindössze kést év eseményeit kellett össze-
foglalnunk, a kapott kimutatás mégis egy dinamikus, változatos, újdon-
sagakban gazdag összképet mutat. Egyeseknél a fejl ődés ilyen rövid  
idő  alatt is olyan gyors és radikális volt, hogy tevékenységüket több  

fázisra lehet felosztani. Az új szellemi törekvések kivétel nélkül új  

nyelvi elemeket hoztak magukkal. A csoport festészetén két generatív  

vonal húzódott végig, a konstruktivista racionalizmus, és a korszer ű  
figuralizmus. Az első  csoportba saгоljuk Matkovi ć  lírai konstruktiviz-
musát, Magyar szürrealista rajzmwvészetét, Szalma lírai absztraktiz-
musát, valamint Tomanovié geometriai ikonstruktivizmusát és tárgy-
szemantikáját. A figwralizmust Krekovics István eklektikus rajzmódsze-
rének ,és Magyar rövid ideig tartó fájdalmas én-ábrázolásának a meg-
szakadásával utóbb araár csak Szombathy új figuralizmwsa képviselte.  

Azok, akik a világ megismerésének absztraktabb anódját választották,  

végső  következtetéseikben el őrehaladottabb álláspontokat képviseltek és  

nyelvileg is innovatívebbek voltak; elhatározásukat a nonfiguratív  

irányzatok mellett talán az itteni figuralista törekvések hagyomány-
tisztelete, megszokottsága, elterjedtsége (és eredménytelensége) is be-
folyásolta. A csoport figurali .zmusának eredményei közé kell sorolnunk,  
hogy a kezdeti helyhez kötöttséget, az akkor még jelen lev ő  itt-érzetet  
fokozatosan egyetemes szintre emelte, képes volt elszakadnia talajtól,  

melyhez gyökerei kötötték — Szabadka-élmény — ,  melyének világszem-
lélete és életérzése ez eddig csak akdályozta az alkotók .általános igye- 
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kezetét, m danivalájuk teljes érvény ű  kibontakoztatását. Annak a tu-
datosítása, _+hogy az egyén a kozmosz része — az egészhez, és nem a 
részhez tartozik — egészében mégis a konstruktív irányzatokban való-
sul meg, melyek a létet, a világot analizálható és szintetizálható, egy-
ben változtatható és építhet ő  egységként fogták fel, annak ellenére, 
hogy a változtatás igénye maradéktalanul nem volt a ndig mindenkinél 
jelen (,Szalma „lemondó" korszaka); az eredmények legmesszebbmen őb-
ben Matković  és Tamanavié munkájában tükröz ődnek. 
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periszkóp  
(Két történelmé regényünkr ől)  

VARGA ZOLTÁN  

Kallódó emberek — valahogy akaratlanul is ez az ismert filmcím 
ötlik fel bennem, nem túlságosan gazdag, újabb kelet ű  prózatermésünk 
egyik tagadhatatlanul jelent ős darabja, Gion Nándor Híd-díjas regénye, 
a Virágos katona kapcsán. Vagy akár rnódosétđatnám is a filmcímet, 
„Tengődő  emberekre" mondjuk, mivel a regény legtöbb szerepl ője nyo-
morgó század eleji szegényparaszt vagy zsellér, nincstelen lakója a fa-
luvégi Kálvária és Zöld utcának, ahonnan fogcsikorgató elszánással 
vagy beletörődő  lemondással, ám mindenképpen keser ű  irigységgel te-
kint föl a Tukwak nevezett .domb megiváltást jelképez ő  gazdaházaira. 
Oda, ahová keveseknek sikerül csak a felemelkedés olyképpen, mint a 
kezdetben szívós, kitartó munkával, kés őbb csalással próbálkozó és gaz-
dag pártfogóra is találó Stefan Krebsé, az idegenb ől érkezett sváb 
molnáré, vagy a gyerekeit éheztet ő, kupeckodását szentesked ő  képmu-
tatással leplező, és kuporgatott javait apró, körültekint ő  óvatossággal 
űzött lopásokkal is kiegészít ő  Istenes Bibic Milhályé. Am, ha már ebbe  
a filmcím körüli játékba belefogtam, mégis jobb talán, ha a „kallódó"  
kifejezés mellett maradok, mivel ezek a figurák mellékalakjai csak  a 
rеgénynek, „átlagtengődőik", akiknek fontossága jobbára abban rejlik,  
hogy ők teremtik meg azt a közeget, amelyben a regény központi alak-
jai, a társadalmé helyzetüket tekintve ugyan velük egyívású, de adott-
ságaik folytán tőlük különböző  „kallódók" mozoghatnak és cselekményt  
teremthetnek, illetve láttathatnak, mindenekelőtt +környezetüktől eltérő  
életvitelükkel mutatva meg a szokványosat, a narmálisat is. Úgy, aho-
gyan azt mindenekel őtt a regény egyes szám els đ  szІmélyben megszólaló  
hőse, Rojtos Gallai István teszi a könyv oldalain:  

„Márpedig én nem akartam tudni a hájbonúról, és arról sem akartam  
tudni, hogy három nap múlva be kell vonulnom. Egyszerűen csak ül-
dögélni akartam nyugodtan a Kálvárián, mintha semmi sem történt  
volna, nézni a tuki dombot és a Kálvária utcát, s , d őn'ként elkalandozni  
a Virágos Katona jóvoltabói."  
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Legtömörebben és legtalálóbban alighanem itt jellemzi önmagát Roj-
tos Gallai, közvetlen megfogalmazásban leginkább itt fejezve ki azt a 
szemlélődő-álmodozó mаgatartásformát, amelye figurát különösképpen 
alkalmassá tette arra, hogy megalkotója ,köréje építse föl meglehet ősen 
részletekre szakadó világát, s ugyanez a magatartás tette alkalmassá 
Gallait a narrátori szerepkörre i,s. Révedez ő , illúziókba menekül ő  szem-
léletéből fakad az a szimbolikus szerep is, amit a Virágos Katona fes-
tett alakja Ga11 ~ai ,kissé talán patologikus lelki ficama fol уtán a regény-
ben betölt és amit némileg talán er őltetett szerzői elképzelésnek is te-
kinthetünk. Amennyiben ugyanis a Gion regényében elénk tártakat a 
valóság fel ől igyekszünk megközelíteni, mindenképpen kissé nehéz el-
hinni egy, a századforduló táján született és az els ő  világháború kezde-
tekor felnőttkorba lép ő  parasztfiúról, hogy éppen egy temet ői stáció-
képen látható, Jézust korbácsoló, s mellén élénksárga virágot visel ő  
rámai katona arcán fedezze föl azt a mindenen kívül álló, szenvedés-
mentes „magánboldogságot" kifejez ő  mosolyt, aminek annyira hatása 
alá kerül, hogy segítségével olyan mindent megszépít ő  álomvilágba rö-
pítheti magát, amelyb ől csupán a világháború ébreszbheti föl. Akkor is 
valászínütlen ez, ha Gallainak van mi el ől menekülnie, vagy ha éppen 
arra gondolunk, hogy ebben az életét citerázgatással tenget ő  figurában 
Gion voltakeppen a művészmagatartás egy formáját igyekezett megtes-
tesíteni, akarva, nem akarva azt is kifejezve egyúttal, hog y  azok az 
alkati adottságok, melyek az embert m űvésszé tehetik, fejlődést nem 
biztosító primitív környezetben csakis a különcség útjára terelhetik, Ady  

szavával szólva „Hortobágy poétájává" formálva, olyan figurává, aki 
egyéb lehet őségek hüЈ  án „káromkodhat vagy fütyörészhet" csupán. Per-
sze kérdés, okvetlenül „rágódnunk" kell-e a stációkép Virágos Katonája 
álmokba ringató szerepének pszichológiai vagy éppen pszichopatológiai 
valószínűségén, ahelyett, hogy annak fogadnánk el, aminek nyilvánva-
lóan készült: olyan „irreális fikciókeretnek", amelynek feladata annak 
a kicsit meseszerű  légkörnek megteremtése és indaklósa lenne, amit 
sokkal kifejezettebben és következetesebb formában a Virágos katonát  
megelőző  Gion-műben, az Ezen az oldalorvban találhatunk meg. Ez a 
meseszérűség különben a regény olvasásakor is arra kényszeríti a kri-
tikust, hogy a regény világát ne valóság és alkotás „egy az egyhez" 
való összevetése alapján igyekezzen megközelíteni, de ugyanakkora va-
lóság bizonyos számonkérésér ől se mondjon le. Annál is inkább, mivel 
a szerző  mintha csak olvasóit ,és kritikusait kívánta volna figyelmez-
tetni e sajátos valóságlátásra könyve fülszövegeként olvasható rövid 
vallomásával: 

„đsz hajú, öreg emberekkel beszélgettem, arra kértem őket, hogy 
meséljenek nekem régi, érdekes történeteket. 

Milyen régi történeteket? — néztek rám csodálkozva. 
Hatvan-hetven évvel ezel őtti történeteket — mondtam. 

Sok mindent összeolvastam már arról a korról, a századfordulóról és 
a századel őről: tudom, hogy mennyibe került akkoriban egy mázsa búza, 
mekkorák voltak a munkabérek, és milyen politikai pártok tevékeny-
kedtek. Sok kérdést tettem fel az öreg emlbereknek, türelmesen meg-
hallgattak, de nem válaszoltak a kérdéseimre — csak arról beszéltek, 
amit érdemesnek tartottak feleleveníteni, arról sem sokat. Emberekr ől 
beszéltek, Persze magukról is." 
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Sok mindent megmagyaráz ugyanis ez a vallomás, de sok dologról 
árulkodik ,is. М indenekelőtt arról a sza'kadékrál, ami a regényben abrá-
zolni kívánt korról hallottak és olvasottak közt tátong, s ami meglehe-
tősen szembetűnő  módszerbeli következetlenségekhez is vezetett egyben. 
Ennek formai tünete az is, hogy, bár a regényben történteket nagyrészt 
magától Gallaitól tudjuk meg, akadnak a könyvben harmadik személy-
ben elmondott, többé-+kevésbé krónikaszer ű  részek is, mintha Gionnak 
nem mindig sikerült volna mondanivalóját beleszorítani regényalakjá-
nak szubjektumába, ami pedig azért is kívánatos lett volna, mivel sa-
játos „költői realizmusát" f őleg az „énben" írt részekben sikerült igazán 
kibontakoztatnia. Ott, ahol a nyilvánvaló „szájhagyományból" ered ő  és 
költői fantáziával átlémyegítebt nyersanyag dominál. Sót, az így elmon-
dottak közül is számos mozzanatot csak azért érzünk elfogadhatónak, 
vagy éppen „hitelesnek", mivel Gallaitál tudjuk meg őket, míg a köz-
vetlenül, „objektívan" elmondottak közt nem egy olyan esemény is 
akad, amely „o'bjek'tív valóságként" aligha állja ki a próbát, éppen 
azért, mert az író és olvasó közé iktatott elbeszél ő  hiánya fokozottabban 
késztet a valóság számonkérésére, illetve a naivitás leleplezésére. Neon 
bizonyos ugyanis, hogy amit „elhihetünk" Gallainak, elhihetjük (most 
már így, idézőjel nélkül) Gionnak is, akit ől mégiscsak azt várnánk, hogy 
kevésbé naiv legyen, mint figurája. Ennél is nagyobb baj, hogy a króni-
kaszerű  „összekötőszövegek" meglehetősen információszegények, s ezért 
funkciótlannak hatnak, f őleg azért, mert amit bel őlük, elsősorban Ste-
fan Krebsr ől és családjáról megtudunk, nem annyi, hogy a „szeméiy-
váltást" igazán megindokolná. Kissé talán még csodálkozhatunk is, hogy 
Gion ezt a módszert választotta, +mivel .az itt elmondottakat is nyugodt 
lélekkel rábízhatná Gallaira, akinek ismételt beszélgetései Rézivel, a 
molnár lányával, szinte önmaguktól kínálták az „énregény" töretlen 
megőrzésének lehet őségét, úgyhogy ennek elszalasztását még a szerz ő  
tudatos egyszerűségre való törekvése sem indokolhatja. Amennyiben vi-
szont Gion mindenámen ragaszkodni kívánt a két különböz ő  látószög 
váltogatásához, úgy a harmadik személyben megírt részeknek feltétle-
nül gazdagabbaknak, „felülnézetübbeknek" kellett volna lenniük, kö-
zelebbállónak ahhoz a prózához, amit általában „nagyepikainak" vagy 
„nagyrealistának" nevezünk. Nemcsak azért, mert alkalmazását Gion 
könyvének többé-kevésbé történelmi regény mivolta is igazolhatta 
volna, hanem mert ugyanannak a kornak és környezetnek egyidej ű , 
objektív é.s szubjektív ;módszerekkel történ ő  ábrázolása, .a küls ő  és belső  
valóság párhuzamos megmutatása pusztán a mesterség fel ől nézve is 
izgalmas írói feladat lehetett volna. Annak megmutatására gondolok, 
hogy milyen volt valójában, s milyennek látta Gallai azt a valóságda-
rabot, aminek közepette a regény cselekménye végbemegy, bár ennek 
kapcsán mindjárt az is felvethet ő, hogy ez a lehet őség csak akkor telje-
sedhetett volna ki, ha a szélesebb mederben folytatott küls ő  valóság 
mellett reálisabb bels ő  valóságábrázolással is találkozhatunk, vagyis ha 
a szerzőnek olyan fokon sikerül beleélnie magát Gallai tudatába, hogy 
úgy ,érezzük, valóban egy századunk elején élt, álmodozásra hajlamos és  
kibontakoztatni nem tudott adottságai folytán környezetét ől elkülönülő  
falusi fiú belső  világába pillanthattunk be. 

Csakhogy Gallai nem ilyen, s ő t Gion érezhet ően nem is nagyon igye-
kezett ilyenné tenni. Ezért nem felelnek meg az általa látottak sem va- 
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lami képzeletgazdag, de egyszer ű  lélek által tükrözött valóságdarabnak, 
hanem csupán valami meglehet ősen öntörvényű, egyszerűvé stilizált 
költői világnak inkább. Ám még ha figyelembe vesszük is ezt a „szu-
verén" költőiséget, a regény egyes részletei mindenképpen csak akkor 
hatnak igazán sikerültnek és megkapónak, amikor nern ütköznek a 
valóságba, illetve ütközésük nem ellen őrizhető . Ilyen pl. mindaz, ami 
az álmokba menekülés lehet őségét Gallai szemára megcsillantó Giliké-
vel, a szerencsétlen, félnótás kis kanászfiúval történik vagy vele függ 
össze. Giliikéről el tudjuk hürini, hogy ujjaival játszva kitalált mesékben 
visz elégtételt sanyarú sorsán, még groteszk halálba lovaglását ,a kan-
disznón is lefogadhatjuk, arra is gondolva persze, hogy „ténynek" csu-
pán a Gilikével fizikailag történtek tekinthet ők, míg a lelkében leját-
szódók, tettenérhetetlenségük folytán, olyan „légüres térben" mennek 
végbe, amit az író szabadon tölthet ki képzeletével. Ezzelszemben a 
Várt'-kastélyban lezajlott kártyacsaták kapcsán valahogy az a helyzet, 
hogy talán jobb lett volna, ha Gallai sohase jár személyesen a kastély-
ban, mindössze hall egyet-mást az ott történtekr ől, és pusztán a Virágos 
Katona bűvöletében képzeli el őket olyannak, ahogyan a regényben 
kibontakoznak. Le kell ezt szögeznünk, bár ugyanakkor azzal is tisztá-
ban vagyunk, hogy a kastélyban lejátszódó jelenetek nem csupán leg-
szebb részei a regénynek, hanem lényegében egy történelmi állapot 
allegóriáját is jelentik — a tájunkon élt egykori magyar dzsentriréteg 
és a feltörőben lévő  nemzetiségi kispolgárság egymáshoz való viszo-
nyának telibe találó megragadását. Itt ugyanis már mindenképpen arról 
van szó, hogy a magyar irodalom klasszikus értékeib ől alighanem egyet-
len társadalmi réteg életét se ismerhetjük meg annyira kimerít ően, mint 
éppen a dzsentriét, amiért is e részleteket olvasva minduntalan korabbi 
olvasmányélményeinkbe ütközünk, s nehezen fogadhatjuk el a kastely-
beli világot abban a leegyszer űsített formában, ahogyan a Virágos kx-
tonában találkozunk vele. Mert hát Várt' alakja Gion beállításában in-
kább csak olyannak hat, amilyennek egy különc földesúr (pedig de is-
mert típusa ez is a magyar irodalomnak!) a kastély árnyékában él ők, de 
annak szobáiba soha be nem pillantók képzeletében él. Ennek megfele-
lően Várt' viselkedését legyőzött kártyapartnereivel szemben, azt, hogy 
a névnapjára minden évben újra megjelen ő  (!) vendégeit rendre „hit-
vány embereknek" nevezve dobatja ki, inkább csak valami róla szóló 
mendemondának fogadhatjuk el, olyasminek, aminek lelhetett ugyan va-
lami valóságalapja, de ami mégsem játszódhatott le egészen úgy, aho-
gyan azt Gion, illetve Gallai elmondja nekünk. Gion tehát azzal, hogy 
hősét közvetlenül Várt' .közelébe engedi, szemtanújává, s ő t részesévé 
teszi kártyacsatáinak, voltaképpen a „legendaszer űség hitelességét" 
rombolja le. Ez pedig már csak azért is „hibás lépésnek" látszik, mivel 
a regény földrajzilag és id őbélileg egyaránt pontosan meghatározott te-
rületen (Szenttamáson) játszódik, na meg azért is, mert egy bizonyos 
fejlődési folyamatot isabrázolni kíván: Gallai egyre fokozódó belerin-
gatózását az álomvilágba és ezt k ővető  hirtelen felébredését. E folyamat 
megmutatása képezi különben •a Virágos katona gerincét, ám ahhoz, 
hogy igazán kiteljesedjék, feltétlenül „á'lam" és valóság határozottabb 
elkülönítésére és szembeállítására volna szükség, olyasvalamire, ami 
„valószerűvé valóságábrázolás" nélkül nehezen képzelhet ő  el. 

Ugyancsak ehhez kapcsolódva vet ődnek fől Török Ádámnak, Gallai 
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barátjának és magatartásbeli ellenlábasának meglehhet ősen valószínűtlen  
vonásai is. Annak hangsúlyozása mellett, hogy e két regényalak egy-
máshoz való viszonya, alapvető  beállítását tekintve, nagyon is lényeges  
dolgot fejezhetne ki — azaz, nyilvánvalóan naiv bemutatása ellenére,  

ki is fejez valamelyest. Török Ádám ugyanis a valóság elleni lázadás 
másik, szintén zsákutcába vezet ő  útját járja, a valósággal való szembe-
fordulásét, ane1kü1, hogy ez a valóság (a „vi1ag") megváltoztatására 
irányuló törekvését is jelentené. Tör őik Ádám bűnöző  lesz, lop, rabol, 
majd gyilkosságba sadrádik, Gallaihoz hasonlóan ugyancsak beletö-
rődni nem tudó alkatából eredeztethet ően, olyképpen, hogy róla szólva 
megint csak indokoltnak látszik a „káromkodott vagy fütyörészett" em-
legetése. Úgy is mondhatjuk, Gallai „fütyörészésével" szemben ő  kepvi-
seli a „káromkodást", ,sőt a „pátenсiál'is-пnű iиész" Gallai kiegészít ő  ellen-
téteként, „potenciális forradalmárként" is jellemezhet ő . Akkor is, ha 
nem annyira igazságérzete, hanem puszta cselekvéskényszere tör fel-
színre belőle a Váry parádéskocsisának arcára mért ostorcsapásban épp-
úgy, mint a tehetősebb gazdák és kereskedők kifosztásában. Török 
öntudatlan „forradalmisága" azonban annyira csírájában rejl ő , még csak 
nem is .igazán „rózsasándori" ,betyáranagatartás, hogy sermmiképp se szó-
lalhat meg minden átmenet nélkül valódi forradalmárként, nyilvánvaló 
„ideológiai töltetrő l" tanúskodón, úgy, ahogyan ezt hallhatjuk t őle, ami-
kor a katonai szolgálat el ől készül elmenekülni: „A dolgok léteznek, 
akkor is, ha nem gondolsz rájuk. És létezik ez a háború is, ahol, ha 
hagyod, hogy elvigyenek, egy szép napon hasba l őnek, s te még azt se 
tudod, hogy miért. Ezt akarod? Gondolkozz egy kicsit." Akárhogy né-
zem is, szabályszer ű  agitálás ez. Annyira, hogy úgy t űnik, Gion itt 
voltaképpen kivette figurája szájából a szót, hogy helyette kezdjen 
beszélni. Nyilvánvaló, bár kevésbé szembet űnő  ellentmondás Török 
Ádám ,ala'kj ával .kapcsolatban az is, hogy nem tudjuk, mi az, ami az 
általa gyámoltalannak tartott Gallaihoz vonzza, s ugyanígy azt is nehe-
zen hihetjük el róla, hogy mindig egyedül végrehajtott b űntetteibe épp 
akkor avatja he, 'aanikor már rég tudja, hogy mint .segít őtársra nem szá-
míthat rá. Török magatartását ugyanis annyira az „er ő  logikája" hatá-
rozza meg, illetve az általa képviselt típus annyira nem viseli el a gyen-
geséget avagy inkább mindazt, amit annak érez), hogy puszta társtalan-
sága nem magyarázza meg ezt a ragaszkodást, úgyhogy, még ha fel is 
tételezzük, hogy Török Ádámnak netán csodálóra is szüksége van, vagy 
akár arra is gondolunk, hogy „az ember ellentmondásokkal teli lény",  

akkor is csok oda lyukadhatunk ki, hogy a két figura összeforrottsága  

alaposabb ;motiválást követelt volna. Jóval zavaróbb ennél, hogy Török,  

ez a „magányos farkas", oly hosszú ideig m űködhet bűnözőként úgy-
szólván háborítatlanul. Gallai .közlése ugyanis, miszerint „Török Ádám  

sokkal ravaszabb annál", seanhogy hurokra kerüljön, csak akkor lehetne  

igazán meggyőző , ha Gion valami bizonyítékát is nyújtja regényalak] a  

ravaszságának, s nem csupán ennyit mond el róla, hogy id őnkén-t leüt  
valakit — mintha ezt bármikor megtehetné valahányszor pénzt kell  

szereznie. Túlságosan is naiv olvasói hitet igényelnek ezek a kell őkép-
pen alá nem támasztott mozzanatok, s ezért alighanem igaza van Varga  

Istvánnak, amikor megjegyzi, (Üzenet, 1974. 2. sz.) hogy a Virágos ka-
tona bizonyos vonásai ifjúsági regényre emlékeztetnek. Magam is érez-
tem ezt olvasása közben, bármennyire nem annak készült is, és bár- 
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mennyire több is annál végeredményben, mivel ez a „több" érezhet ően 
éppen ezek miatt az „ifjúsági vonások" miatt nem tud igazán érvénye-
sülni. Azok miatta leegyszer űsítések miatt, amelyeket olyan történések 
esetében se lehet mindig Gallai egyszer űsítő  látásának tulajdonítani, ha 
az ő  elbeszéléséb ől szerzünk róluk tudomást, s ugyanezért nehéz a Vi-
rágos katonát maradéktalanul „nagyikonú regénynek" tekinteni és min-
den vonatkozásában komolyan venni. Gondolati mondanivalójára fi-
gyelve éppúgy érvényesnek látszik ez, mint ha századeleji valóságunk 
egy darabjáról festett korképnek tekintjük inkább. Az a mondanivaló 
ugyanis, ami valóság és illúziók viszonyában jut kifejezésre, végs ő  fo-
kon nem annyi, hogy valami töxténelani lepelbe burkolt, de .a ,mának 
szóló „üzenetként" igazán izgalmas lehessen, korképként viszont éppen 
valószerűtlenségei .és leegyszerűsítései miatt nehezen elfogadható. Ez 
utóbbi főleg azért sajnálható, mert a regényben ábrázolt kor olyan tör-
ténelmi pillanatot jelöl, amelyr ől nagyon is érdemes regényt írni és 
regényt olvasni. 

Persze a benne megmutatott emberi sorsok révén, sokszor éppen az 
anekdotaszerű  mozzanatoknak köszönhetően, itt-ott így is megcsillan a 
szövegben valami a történetiségb ől, akár az egyes nemzetiségi csoportok 
egymáshoz való viszonyával összefüggésben is, bizonyos kés őbbi törté-
nelmi események csíráit sejtet őn, ezek a mozzanatok azonban jobbára 
esetlegesnek hatnak csak, nem igazán modszeresen fölfejlesztettek ah-
hoz, hogy .a Virágos katonát a -ma vagy inkábba közelebbi múlt gyö-
kereit feltáró m űnek tekinthessük. A benne megtalálható világ nem 
csupán túl szűk ehhez, hanem túl önkényes is, ám ez az önkényesség 
megsem olyan fokon telített .termékenyít ő  írói fant őziaval, hogy a va-
lóság valamiféle „művészi á tlenyegítésér ől" beszélhetnénk. Talán nem 
is annyira a színesebb, varázsosabb légkört teremt ő  írói fantázia az, 
amit ilyen „szuverén költ ői világ" .keresése esetén mindenekel őtt hi-
ányolhatunk, hanem inkább az a tudatosan választott írói alapállás és 
meghatározott koncepció, melynek révén, ha következetesen tartja ma-
gát hozzá a szerz ő , nyilván mesevilágot term ő  fantáziáját is fokozottabb 
mértékben sikerül kibontakoztatnia — arra a „szájhagyományra" építve, 
amire különben is a leginkább tamaszkodik. Lényegéb ől fakadóan 
ugyanis a Virágos katona elsősorban egyfajta „néplelket" megragadó 
regény lehet őségeit rejti magában, olyanféle „folklorisztikus" prózáét,  

amelyet a legmagasabb szinten Tamási Áron álbele képvisel a magyar  

irodalomban, vagy a mai jugoszláv prózában Mindrag Bulatovié az Еgre  
száll a vörös kakassal, amelynek Muharemével az álmodozó, fantázia-
játékra hajlamos Gallai még bizonyos távoli Tokonságot is tart. De akár  

még Kazantzakisz Zorbásza is eszünkbe juthat, arra az inkább mitoszt  

teremtő , mint romboló irodalmi vonulatra emlékeztet ően, amely felé,  
szerzője tehetségének jellegéb ől adódóan, Gion regénye, félénken, mond-
hatni öntwdatlanul tendál. Csak hát az efféle irodalom gyakran szán-
dékoltan naiv hangja mögött valójában rendkívül körültekint ő  rafinált  
építkezés rejlik, sokkal nagyobb fokú megtervezettség, mint amit a Vi-
rágos katona esetében. tapasztalhatunk.  

Gyenge regény lenne tehát a Virágos katona? Korántsem. Mindössze  
arról van szó, hogy több irányú kiteljesületlen lehet őségei akarva, nem  
akarva arra késztettek, hogy a könyv fogyatékosságaira figyeljek in-
kább. Irodalmunk egészének szintjét szem el őtt tartva pedig semmi- 
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képe se tekinthet ő  gyengének — akkor se, ha Gion eddigi teljesítmé-
nyeit figyelembe véve nem jelent el őrelépést. Gion három korábbi, 
könyv alakban is megjelent „feln őtt" regényéhez hasonlítva ugyanis, 
feltétlenül a Virágos katona az a regény, amelyben a szerz ő  alkati sa-
játosságai többnyire hibákként mutatkoznak meg. Azokra a „valószín űt-
lenítő" vonásokra gondolok, amelyek többé-kevésbé valamennyi Gion-
regényben megvannak, s amelyek a Kétélt űek a barlangbin és az  
Ezen az oldalon esetében, -a két m ű  eleve zártabb világának köszönhe-
tően, nem zavaróak, sőt légies költőiségükkel egyéni hangot s harmóniát 
is teremtenek, míg a Testvérem, Joábban, ha helyenként bele is ütköz-
nek a valóságba, a regény határozottabb koncep сiójána.k köszönhetően 
kevésbé szembetűnőek. Itt, a Virágos katonában viszont a ,kell ő  súllyal 
bíró és összefogó alapgondolat hiánya folytán, túlsagasan is „meztelenül" 
mutatkoznak meg, egyenetlenné, szétes ővé is teszik a regényt. Olykép-
pen, hagy annak heterogén elemeit csak a szerz ő  közvetlenül egyszer ű , 
s mindig lebilincsel ő  stílusának sikerült valamelyest egybeolvasztania 
— végső  fokon belefeledkezésre késztet ő , élvezetes olvasmányt eredmé-
nyezőn. 

Ezért merülhet föl, hogy talán nem kellett volna ennyire „szétszedni" 
a regényt. Áanbár egy tm ű  értékei akkor mutatkoznak meg igazán, ha 
képes kibírni ezt a fajta „szétszedést". 

Nem minden tekintetben állj a ki a boncolást Deák Ferenc Aszály c.  
regénye sem. 

Deák is történelmi regényt írt. Nagyjából ugyanarról a korról, mint 
Gion, a XIX. század utolsó és a XX. els ő  éveiről. És ugyancsak Gionhoz  
hasonlatosan, szintén szül őhelyéről, a bánáti Magyarittabé falujáról,  
nincstelen szegényparasztjainak létfenntartásáért folytatott küzdelmei-
ről. Amennyiben történelmi regényen elmúlt korok valóságának hiteles  
életre keltését értjük, Gionéhoz viszonyítva sokkal történelmibb Deák  

műve. Nem csupán azabrázolt kor és hely valóságelemeinek gazdagabb  

megmutatása eredményeként, hanem az összetettebb ábrázolóeszközök-
nék, mindenekel őtt a nyelvnek köszönhet ően is. Akkor is, ha oldalain  
olyanféle árnyaltsággal, amilyen az a1abbi szövegrészletet jellemzi, vi-
szonylag ritkán találkozhatunk:  

„Már megvette a borítékot, bélyeget is rá, amikor eszébe jutott Ka-
rola. Ez a szerencsétlen asszony mennyire hisz benne, mennyire ra-
gaszkodik a látogatásához. Különösképpen ahhoz, hogy itt telepedjen  

meg és vállaljon hivatalnoki munkát, vagy legyen törvényszéki tudó-
sító. Te jó ég! Ez olyan nevetséges! Mert: miért nem jelentkezett ő  éve-
kig Karolánál, amikor a közelében volt? Nem azért-e, mert szégyellte,  

hogy a nagy álmodozóból, a pesti izgága, forró fej ű  ifjúból kis kántor-
tanító lett? És hát azért émelygett a gyomra, amikor a pesti szélhámo-
sok kis inasait itt látta jeleskedni. Ezek itt els ők voltak a porondon.  
No, persze, Karola a testvérét látta benne, nem a vidéki, évi hat-nyolc-
šzáz koronát keres ő  kántortanítót, aki soha nem n ősült, aki megkese-
redett, és már pontosan azt se tudta: valóban akarja-e azt az útleve-
let.  

Karola siratta, könyörgött neki, marasztalta, mert senkije sincs.  A 
férje rettenetesen idegen ember a házban. Olyan, akivel nem szívesen 
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társalog, de... És ez ,az: Karola is ugyanazt teszi, ,mint ő ! Megadja ma-
gát. Mert hagy elhagyta a falut, az miég nem lázadás a sors ellen. 
Ez egyszerűen szakás dolga. A tanítók egy része vándorol. Nem fogja 
őket a hely. Nem lelik az igazi iskolát, az igazi táblát, az igazi diáko-
kat. Önmagát nem leli Kornlássy Elek. Az nem zavarná, hogy valakinek 
felelősséggel kell tartoznia, s őt a kötelesség egyenesen kívánatos dolog 
az ő  esetében. De az, hogy a felel ősség a legnagyabb jóindulattal se 
nevezhető  TARTALOMnak, a szó legmélyebb értelmében megrémisz-
tette. Karola is azért Vinczehidyné, mert üres. Ő  megkísérelte megtöl-
teni a maga lelkét: nem sikerült. Se Debrecenben, de Pesten se. Pedig 
talán Debrecen adhatott volna neki valamit, ott szerelmes volt. Meg 
volt néhány olyan ember, aki eszményképnek kit űnően megfelelt volna. 
Aztán rájött, hogy a rokonszenv mégse a dolgokkal való azonosulás  
egyetlen alakja. Politikával Pesten kezdett foglalkozni. Nagyon fűtötték 
az „eszmék". Különösképp a Várkonyi körüli emberek táplálták benne 
a tüzet. Nincs borza Еztább, mint megérezni, hogy egész id ő  alatt nem 
figyelsz a világra. Magadra se nagyon. Miféle lángolás volt hát az, ami-
kor Várkonyi 1897-ben Ceglédre hívta pártjának alakuló gy űlésére, és 
ő  el is indult, de soha nem érkezett meg. Elment abból a világból, hogy 
gyakorlatilag érezze mindazt, amit Várkonyiékkal a Földmívelóben har-
sogtak. Inkább szóban, mint betűben, inkább vidéken, mint Pesten. 

Öreg lettem. meg és üres.  
Még nem rendelte meg az ebédet.  
A levéllapot kiterítette, írószerszámot kért, de nem használta. Nézte  

a papírlapot és gondolatban ott volt Somogyi Imrénél az ittabéi köz-
ségházán.  

Látta a bíró kalamárisát és a tollat is... és látta a bíró barna, vas-
tag ujjait meg a barna arcát.  

Mit írjon ő  ennek az embernek arról, amit Ő  SEM  IJRT?" 
Mennyi minden megmutatkozik ezen a másfél oldalon! Választásom  

azonban nem csupán a gazdagság miatt esett a fenti részletre, amely  
éppen kiemelkedő  szintje folytán nem is igazán jó példa a regény nyel-
vének bemutatására. Akadhatott volna e célra megfelel őbb részlet is,  
mondjuk egyike-másika azoknak a tömör, meglehet ősen nagy terhet  
viselő, a paraszti figurák esetében kristálytiszta népnyelven és sohasem  
népieskedőn megszólaló, az „úri" szerepl ők megmutatásakor pedig kö-
rültekintő, alig sejtetett archaizálással megírt, légkörteremt ő  párbeszé-
deknek, amelyekkel itt, Komlvssy Elek tudatába pillantva, neme is ta-
lálkozhatunk. Komlóssyt viszont nemcsak azért nem mell őzhettem, mert  
a regény leginkább belülről ábrázolt figuráját jelenti, hanem mert ez  a 
regényalak a könyv ki nem teljesedett lehet őségeit is elénk vetíti. Bár-
mennyire lépten-nyomon tetten érjem ugyanis hajlamnaimat az „énre-
gény" favorizálására, Komlóssyt szeanügyre véve egyszer űen képtelen  
vagyok nem arra gondolni, hogy alighanem ez a „túloldalról érkezett",  
valaha bizonyos küldetéstudattal áthatott, s a falu népének sorsát át-
érző , de a körülötte él őkön segíteni nem tudó, önmagával mindinkább  
meghasonló, majd őrhelyét is elhagyá kántortanító el őtérbe állítása  
jelenthette volna az igazi feladatot Deák számára. Olyanféle beállításra  
gondolok, ami lehetővé tehette volna, hogy a benneabrázolt világot  
egy ember intenzív átélésében ismerhessük meg, s ami nem csupán  
összefügg őbb, egységesebb regényt eredményezhetett volna, hanem fel- 
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tétlenül hozzájárulhatott volna valami határozottabb mondanivaló ki-
bontakoztatásához is. Vagy akár a „mondanivalótlanság" feledtetéséhez, 
„minőségi meghaladásához" teremthette volna meg a feltételeket. 

Deák regényét olvasva ugyanis mindenképpen az igazi mondanivaló 
elmaradása a szembetűnő  és hiányérzetet kelt ő . Függetlenül attól, hogy 
az „énregény" mindenképpen csak egyikét jelenthette volna a kibonta-
koztatási lehetőségeknek, s hogy természetesen az is a lehet őségek 
egyike, amit Deák választott. Mármint az, hogy, feltehet őleg hiteles 
dokumentumokra támaszkodva, egyszer ű  krónikásként, rövid, sokszor 
önálló novellákra emlékeztet ő  fejezetekre tagolt, s központi figurák 
nélküli, hol egyik, hol másik alakját el ő térbe helyező  regényben szá-
rrtoljon be egy bánáti falu életér ől a százаdforduló idején. Mindenek-
előtt népének, kezdetben kilátástalan perrel folytatott, majd az er ősza-
kos földfoglalás kétségbeesett kísér.leté:ben végz ődő  harcáról a termé-
keny Jorgován-puszta birtoklásáért, valamint aratósztrájkokról, a Bega 
évenkénti áradásairól, menet közЈben formálva meg olyan életteli 
figurákat, mint amilyen a városi munkásmozgalomba is belekóstolt 
Hadnai István, vagy a tulajdon féketihetetlealségének veszélyeit el őre 
megérző , de indulatait mégis egeszen a tragédiáig követ ő  Simon Péter, 
Ittabé „népvezéri" szerepbe csöppen ő  fiatal falubírája. Nincstelenségük 
ellenére is rátarti, „nyakas kálvinista", nyereségbe burkolózó és kirob-
banásra minden pillanatban kész szegényparasztok sora bontakozik ki 
így a szemünk el őtt, megtremt őiként, s teremtményeiként is annak a 
sivár és kilátástalan környezetnek, ahol, mint azt a fiatal Baráth Imre 
tiszteletes szimbólumnak tetsz ő  példája illusztrálja, még az álmok is 
elmaradnak az újonnan érkezett mell ől. E regényalakoknál némileg ta-
lán halványabb ábrazolásban találjuk meg a ,könyvben, a földbirtokc-
sok és „megyei urak" nagy számban felvillantott portréit, az összképet 
tekintve azonban így is valóságos kis keresztmetszeteként a korabeli 
vidéki társadalomnak, gyakran minden vázlatosság ellenére is jól kör-
vonalazott arcélekkel, amint azt különösen a kiszolgáltatottakkal titok-
ban együtt érz ő, de érdekükben semmit sem tev ő, tunyaságba süppedt 
Hertelendi járási f őjegyző  vagy megyei kollégája, a tal гpnyaló és piper-
kőc Vinczehi.dy esetében tapasztalhatjuk. E figurák elevenségéb ől főleg 
a túlságosan bejáratottnak tetsz ő  mikszáthi—móriczi ábrázolóeszközök 
jelenléte von le valamit, vagy éppen azért hatnak közülük némelyek 
a többinél erőtlenebbnek, mivel a kizsákmányolók és „népnyúzók" bizo-
nyos stereotip vonásait is érezzük rajtuk. F őleg Jenavay földbirtokos  
és a félelmetes Fodor botosispán esetében látszik érvényesnek ez, nyil-
ván azért, mert társadalmi helyzetükb ől, illetve szerepükből fakadó tu-
laj,donságaikat Deák elmulaszJtotta egyeni sajátosságalékal ellensúlyozni, 
nem okvetlenül „emberies", de mindenképpen emberi vonásokkal fel-
ruházni őket. Regényének kránikaszerúsége pedig helyenként anekdotá-
zásba is átcsap, nyilván szükségszer ű  követekzményeként az epizódakna 
tördeltségnek, helyenként meg éppen kedélyesked ő  is lesz ez az anekdo-
taszerűség, legkirívóbban a lázongó faluba vezényelt huszárkülönítmény 
borba fulladó látogatásának leírásakor. E részlet mögött egyébként 
nyilvánvaló a könnyebb, ,magát kínáló megoldás megragadása, és ugyan-
így a bonyolultabb ábrázolási feladatok el őli meghátrálásra vall bizo-
nyos események vázlatszer űsége is, vagy éppen leírásának félbemara-
dása, amire leginkább az aratósztrájkról szóló részlet befejezetlensége 
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szolgáltat példát. Ilyen megoldások következtében aztán sokszor csak 
tudomást szerzünk arról, hogy a faluban vagy a falu körül ez vagy az tör-
tént, ami inkább csak mennyiségileg gazdagítja a képet, anélkül, hogy 
elmélyítené, vagy éppen szerkezetet, összefüggéseket föltáró modellé 
tenné. 

Persze, a „min őségbe való átcsapás" elmaradása ellen "ere szó sincs 
arról, hogy az Aszály holmi adat- vagy tényhalmaz lenne csupán, s őt a 
történelmi múlt egy darabjáról felrajzolt kép különösen akkor hat ár-
nyaltnak és hitelesnek, ha Gion Virágos katonájának stilizáltan leegy-
szerűsített valóságkepéhez hasonlítjuk. Ebben az esetben feltétlenül 
Deák javára billen a mérleg. Főleg azért, mert a regényében olvasottak 
valószerűbb benyomást keltenek, jobban megfelelnek mindannak, amit 
erről a korszakról irodalomnak és történetírásnak köszönhet ően tu-
dunk. Lényegesen eltér ő  fényben mutatkozik meg azonban ugyanez a 
regény, ha arra gondolunk, hogy csupa olyan dologra bukkanhatunk 
benne, amiről eddig is tudtunk, legfeljebb nem Magyarittabé kapcsán 
szereztünk róluk tudomást, amiért is végeredményben az derül ki, hogy 
az Aszály csak annyiban „történelmibb" a Virágos katonánál, amennyi-
ben lapjairól realisztikusabb valóságkép tárul elénk. 

Kérdés viszont, elég-e ennyi. Elég-e ahhoz, hagy egy regényb ől tör-
ténelmi regény lehessen? Elegend ő-e történelmi regényhez annyi, hogy 
egy író elhatározza, regényben dolgozza fel szül őhelyének múltját, 11- 
letve annak egy szakaszát, ha egyéb célja sincs ennek megírásánál? Ha 
csupán a mának ír a múltról, anélkül, hogy a múltról írva a máról is 
írna? Vagy talán úgy is feltehet ő  a kérdés, hogy minden olyan regény 
történelmi-e, amely a múltban játszódik (természetesen az író jelenéhez 
viszonyított múltra gondolok), vagy csak az olyan alkotás, amelyben a 
múlt meghatározott cél érdekében lesz regénytémává. E kérdések külön 
megválaszolása, úgy t űnik, szükségtelen is, viszont a múltról szóló, de 
a jelenre vonatkozó mondanivaló történelmi regényben különböz őkép-
pen is benne rejt őzhet. Nem csak abban az esetben, ha a történelem 
valamiféle álruhát jelent, olyanformán, hogy a mának egyik-másik sa-
v átosságával rokon helyzetet keresünk benne (akár azért, hogy a mai 
valóságnak egy egyszer űbab képletét, modelljét teremtsük így meg, s ily 
módon zavartalanabbul példálózhassunk, vagy pusztán az érdekesség 
kedvéért, nemegyszer még a történelmi ešeményeket is ennek érdeké 
ben formálva át), hanem akkor is, ha mindenféle közvetlen célozgatás-
tól mentesen, a múltnak azokat az eseményeit vagy sajátosságait igyek-
szünk kiragadni, illetve megragadni, amelyeknek kihatásai valamilyen 
famában ma is megtalálhatók. Olyankor tehát, ha ezek a múltbeli ese-
mények és életkörülmények. a „ma gyökereinek" tekinthet ők, ' s mint 
ilyenek, ma is megtalálható emberi magatartásformák meghatározói-
ként élnek tovább, gyakran negatív társadalmi jelenségeket, visszahúzó 
hatásokat eredményezve. Ilyen megnyilvánulások eredetéhez viszonyuló 
regény esetében, maga a gyökérzet feltárása, s ezen át az utóhatásként 
élő  jelenségek lemeztelenítése, „demisztifikálása" jelenti a mondani-
valót, úgy tűnik, az „áltörténelmi" regények üzeneténél sokkal „törté-
nelmibbet". Ső t, ha szigorúan értelmezzük a történelmi regény fogal-
mát, kézenfekv őnek látszik, hogy éppen a mondanivaló és a történeti-
ség szorosabb egybefonódottságából adadóan, els ősorban az ilyen regényt 
kell történelmi regénynek tekintenünk. Akkor is, ha személy szerint 
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(főleg olyan művekre gondolva, mint Déry Tibor A kiközösít ő , vagy 
Meša Selimovié A dervis és a halál c. műve) nagyon is hajlamos vagyok 
éppen az áltörténelmi regényt igazán korunk kérdéseire választ keres ő , 
ízig-vérig mai műfajnak tartani. Deáknál viszont inkább a szorosabb 
értelemben vett, gyökérkeres ő  törtenelm.i regényt szerettem volna meg-
találni, miután az eleve nyilvánvaló volt, hogy az áltörténelmit nem 
találhatom. Keresésem azonban nem j árt sikerrel — mindenekel őtt alig-
hanem azért, mert amit Deák számunkra Ittabé múltjából megmutat, 
túlságosan is általános é.s ismert, semmiképpen se olyan, hogy igazán 
felfedezésnek vagy tettenérésnek hasson. 

Az ugyanis, ami Deák könyvében „újnak" mondható, konkrét infor-
mációként, „tény szerint" új csupán, amennyiben korábban (mint jbrna-
gam is) nem ismertük Magyarittabé történetének a regényben feldolgo-
zott szakaszát, vagy általában a falu történetét, ez a múlt azonban, a 
regény tagadhatatlan ,kvalitásai ellenére, mégiscsak Magyarittabé múltja 
maradt, anélkül, hogy jelent őségében kiszélesedve, múltunk is lehetne 
egyben. Akár a világosan körvonalazott mondanivaló jelenléte folytán, 
akár az egyediség minőségi meghaladása következtében. Mert hát végs ő  
fokon az is elképzelhet ő, hogy valamely mű  szerz ője olyan jól mond el 
valamit, hagy mellékesnek érezzük, miért is mondja el. Ilyen kivételes 
„művészi csodának" számító esetben persze nem lenne helye semmiféle, 
a műtől elválasztható külön mondanivaló számonkérésének — egy-
szerűen azért, mert (bármilyen nehéz legyen is ezt illet őleg a mércét 
meghatározni) feltétlenül létezik a m űvészi megvalósulasnak egy olyan 
foka, amelyen túl maga a ,színvonal a mondanivaló. 

s 

Félreértés ne essék, nem remekm űveket akartam számon kérni. Gion 
Nándortól éppúgy nem, mint Deák Ferenct ől. Már csak azért sem, mert 
remekművéé alkotása sohasem szándéik kérdese. Ugyanakkor azonban 
úgy érzem, cseppet se véletlen, hogy mindkét regény bírálói között 
akadtak olyanok, akik ifjúsági regényt emlegettek, amit Gion esetében 
regényének egyszer űsítő  naivitasa tehet indokolttá, Deákéban viszont a 
mondanivaló hiánya, a puszta krónikaszer űség kölcsönöz bizonyos tör-
ténelmet vagy inkább helytörténetet népszer űsítő  ismeretterjeszt ő  jel-
leget, s eredményez egyfajta „kiskorúságot" — annak ellenére, hogy 
egyik regény se ifjúsági regénynek készült, hanem csak ilyenre sike-
rült inkább. Elkerülni viszont ezt az ifjúsági jelleget csakis kétfélekép-
pen lehetett volna. A már említett min őségi meghaladás révén, ami 
Persze „elméleti" lehet őség csupán, vagy pedig meghatározott mondani-
való segítségével, amelynek feszít őereje esetleg a minőségi meghaladást 
is meghozhatta volna valamiképpen. Kérdés azonban, hogy Gion és 
Deák el őtt akár az utóbbi, mindenképpen járhatóbb út is nyitva állt-e 
igazán. Kiadónk ugyanis tartományunk múltjáról szóló történelmi re-
gényre írt ki pályázatot néhány évvel ezel ő tt, történelmi regényt írni 
viszont, amint erre már történt utalás, lényegében kétféle „recept" sze-
rint látszik lehetségesnek. Vagy úgy, hogy van mondanivalónk és kerí-
tünk hozzá egy darab történelmet, vagy pedig úgy, hogy van egy darab 
történelmünk és ehhez kerítünk mondanivalót. Hogy e két módszer 
közül melyik az ígéretesebb, annak kapcsán elég arra emlékeztetni, hogy 

1031 



a mondanivaló vagy megvan vagy nincs meg, szándékos keresése ritkán 
szokott csak kincseket felszínre hozni. Maga a pályázat viszont nem 
csupán a történelmi regényt mint feladatot határozta meg, elkerülhetet-
lenül a „mondanivalókeresés" felé terelve pályázóinkat, hanem a szó 
földrajzi értelmében a „történelemdarabot" is körülhatárolta, eleve 1e-
szükített választási lehet őséget adva csak alkotóinknak. Érthet ő  hát, 
hogy közülük ki-ki a maga módján próbált feladatának eleget tenni. 
Gion láthatólag keresve és találva is valamit, még ha tú'1 általánosat 
is és mindenképpen olyat, hogy kifejezéséhez nem nagyon volt szük-
sége történelemre, a drámáiban oly igényes és gyakran rendkívül izgal-
mas mondanivalójú Deák viszont úgy, hogy végül is megelégedett a 
puszta múltidézéssel. 

Történelmi regényre kiírt pályázatunk tehát, ezek szerint nem ered-
ményezett igazi történelmi regényt. Legalábbis a két eddig megjelent 
regény alapján ez a benyomásunk. Valamiféle mérleget .készítenie vál-
lalkozás eredménуéről persze csak akkor lehet majd, ha Gobby Fehér 
Gyula, illetve Burány Nándor befutott, de még kéziratos regényét is 
kezünkbe vehetjük. 
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